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Preço da gasolina 
começa a reduzir nas 
bombas de São Luís

PÁGINA 2

Em 26 de fevereiro fez um ano que a covid-19 desembarcou 
no Brasil, quando a Europa já registrava dezenas de casos. Em 
março saiu a declaração de transmissão comunitária.

Fé, força, oração. No último ano essas palavras têm sido ditas, pronunciadas, escritas muito 
mais que de costume. A fé e a oração, nesses tempos sombrios, têm ajudado muita gente 
a suportar a dor que a falta de um ente querido faz. Há pouco mais de 1 ano se instalava a 

pandemia causada pelo novo coronavírus e que causa sofrimento diário em toda a humanidade.
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EXCLUSIVO         Governo vai revitalizar seis portos em Paço do Lumiar
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É preciso comedimento 
 

O poder da fé, 
força e oração 
na pandemia

SEMANA SANTA

Seu filho não desliga 
o celular? Cuidado!
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ajuda humanitária
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Veja como foi a morte de Jesus, segundo a ciência
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As obras  vão promover condições para as 
atividades dos pescadores e marisqueiras, 
bem como a incrementando o turismo, 
gerando renda  para a população  
MARCIO JERRY
Secretário das 
Cidades e Desenvolvimento 
Urbano (Secid)
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Políticos e lideranças do centrão divulgam um manifesto buscando nomes de consenso
para as eleições presidenciais de 2022

‘Si nal’

ELEIÇÕES

Pacto de não
agressão para 2022

O
ma ni fes to di vul ga do por
um gru po de seis pos sí veis
can di da tos à Pre si dên cia
em de fe sa da de mo cra cia,

da Cons ti tui ção de 1988 e con tra o au- 
to ri ta ris mo, mar ca um pac to de não
agres são e já é tra ta do co mo em brião
de uma ali an ça am pla de cen tro, em- 
bo ra o ca mi nho até sua con fir ma ção
se ja lon go e re ple to de obs tá cu los.
Com ex ce ção de Ci ro Go mes (PDT),
os de mais sig na tá ri os do tex to pu bli- 
ca do na quar ta-fei ra já man ti nham
con ver sas re ser va das bi la te rais so bre
a ne ces si da de de se cri ar uma ter cei ra
via pa ra que brar a po la ri za ção en tre o
pre si den te Jair Bol so na ro e o ex-pre si- 
den te Lu la na dis pu ta pe lo Pla nal to
em 2022.

Os pre si den ciá veis do cen tro di rei- 
ta à cen tro es quer da se guem co nec ta- 
dos em um gru po de What sApp cha- 
ma do “Po lo De mo crá ti co”. Em bo ra
não te nha as si na do o do cu men to, o
ex-mi nis tro da Jus ti ça Sér gio Mo ro
tam bém par ti ci pa do gru po. Na de fi- 
ni ção do go ver na dor do Rio Gran de
do Sul, Edu ar do Lei te (PSDB), o ma ni- 
fes to é o “pri mei ro pas so” na cons tru- 
ção de uma ali an ça pa ra as elei ções de
2022.

“Is so não sig ni fi ca con ver gên cia
ab so lu ta, al go que não te mos nem no
nos so par ti do. Mas per ce bo a dis po si- 
ção de uma diá lo go per ma nen te so- 
bre ou tros te mas”, afir mou o tu ca no,
sig na tá rio do do cu men to ao la do do
go ver na dor pau lis ta, João Do ria, tam- 
bém do PSDB, de Luiz Hen ri que Man- 
det ta (DEM), de João Amoê do (No vo),

de Ci ro e do apre sen ta dor Lu ci a no
Huck, ain da sem par ti do.

Se gun do Lei te, ca so se ja lan ça da
mais de uma can di da tu ra con tra a po- 
la ri za ção, a ex pec ta ti va é de um en- 
fren ta men to no “pla no das idei as”. A
ló gi ca do “pac to de não agres são” foi
con fir ma da re ser va da men te ao jor nal
O Es ta do de S. Pau lo por pe lo me nos
ou tros três di ri gen tes dos par ti dos en- 
vol vi dos.

Um dos in ter lo cu to res de Huck,
que ain da não se co lo ca aber ta men te
co mo can di da to, o pre si den te do Ci- 
da da nia, Ro ber to Frei re, de fi ne o ma- 
ni fes to co mo “fa to iné di to” na his tó ria
da Re pú bli ca. “É o pri mei ro pas so na
cons tru ção de um cam po de mo crá ti- 
co que vai da di rei ta, com Amoê do, à
es quer da, com Ci ro. Se se rão um ou
dois can di da tos, não va mos de fi nir
ago ra”, dis se, des ta can do a au sên cia
de Lu la, ex cluí do das ar ti cu la ções
pro po si ta da men te.

“O ma ni fes to in te gra seis vi sões e
per so na gens da po lí ti ca bra si lei ra, to- 
man do co mo ei xo cen tral os va lo res
de mo crá ti cos do País e a pro te ção do
seu po vo”, afir mou Do ria, que pre fe- 
riu cau te la ao ana li sar o fu tu ro do gru- 
po. “Exis tem di fe ren ças ide o ló gi cas,
mas o ma ni fes to po de ser uma se- 
men te. Ain da é ce do, mas a ló gi ca é
bus car con ver gên ci as”, de cla rou
Amo e do.

Ex-mi nis tro da Saú de, Man det ta foi
o ide a li za dor da car ta e quem aci o nou
os de mais “pre si den ciá veis”. A ar ti cu- 
la ção fi nal em tor no do tex to foi rá pi- 
da e co me çou na ter ça-fei ra. “Nem foi

ven ti la da a hi pó te se de cha mar o Lu- 
la. Foi uma op ção con tra du as op ções
po la ri za das”, dis se o ex-pre si den te do
No vo.

O pri mei ro obs tá cu lo pa ra con so li- 
dar es sa ali an ça em bri o ná ria, po rém,
es tá em sua pró pria com po si ção. O
pre si den te do PDT, Car los Lu pi, não
dá si nais de que a le gen da acei te abrir
mão de ter Ci ro Go mes na dis pu ta
elei to ral. “Não des car ta mos na da pa- 
ra sair des sa po la ri za ção. Nos so prin-
ci pal ad ver sá rio é o Bol so na ro. To das
as for ças que der ro tá-lo pre ci sam
con ver sar”, afir mou. Se gun do ele, en- 
tre tan to, é Ci ro quem de ve “li de rar es- 
se cam po”.

Em re ser va, lí de res de DEM, PSDB e
do pró prio PDT con cor dam que Ci ro
di fi cil men te fa rá par te de uma ali an-
ça, mas ava li am que a as si na tu ra de le
foi um si nal im por tan te de que a dis- 
pu ta de 2022 te rá uma ban dei ra bran-
ca no cha ma do “cen tro de mo crá ti co”.

Ou tro im pas se es tá na agen da co-
mum. “O pro ble ma é que até ho je nin- 
guém se dispôs a cons truir um pro- 
gra ma de cen tro mo de ra do”, dis se o
vi ce-pre si den te da Câ ma ra, Mar ce lo
Ra mos (PL-AM). “Quan do hou ver es- 
se pro gra ma, te re mos con di ções de
apon tar um ca mi nho fo ra da po la ri-
za ção.” Além dis so, os sig na tá ri os te-
rão de dis pu tar ou tros par ti dos des se
mes mo es pec tro ide o ló gi co com o
pró prio Bol so na ro, que aca ba de fa zer
mu dan ças no Mi nis té rio pa ra con so- 
li dar o apoio do Cen trão.

FUTURO

Governo vai revitalizar seis portos em Paço do Lumiar

A ATIVIDADE DE PESCA E O EXTRATIVISMO SÃO AS PRINCIPAIS FONTES DE RENDA DAS FAMÍLIAS DE PAÇO DO LUMIAR

O Go ver no do Es ta do, por in ter mé- 
dio da Se cre ta ria das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), em
par ce ria com a pre fei tu ra de Pa ço de
Lu mi ar, fa rá uma sé rie de obras es tru- 
tu ran tes em seis por tos de pe que no
por te no mu ni cí pio. Os lo cais pas sa- 
ram por ins pe ção nes ta quar ta-fei ra
(31).

Prin ci pal fon te de ren da

dos mo ra do res da

re gião, a pes ca é um

atra ti vo econô mi co,

cul tu ral e de mo bi li da de

ur ba na. Em Pa ço do

Lu mi ar, os ter mi nais

pes quei ros de

Mo ca ju tu ba, Pin do ba,

Iguaí ba, Pau Dei ta do,

Mo jó e Tim bu ba

re ce be rão obras que

be ne fi ci a rão mais de 2

mil fa mí li as.

Pa ra o se cre tá rio da Se cid, Már cio
Jerry, a cons tru ção dos atra ca dou ros
em Pa ço do Lu mi ar vai ga ran tir no vas
al ter na ti vas pa ra as co mu ni da des da
zo na ru ral. “As obras nes tes lo cais vão
pro mo ver con di ções pa ra as ati vi da- 
des dos pes ca do res e ma ris quei ras,
bem co mo pos si bi li ta rá a li ga ção de
vá ri os ter mi nais pes quei ros, cri an do
no vas ro tas e in cre men tan do o tu ris- 
mo, ge ran do ren da e tra ba lho pa ra a
po pu la ção”, des ta cou Jerry.

A ati vi da de de pes ca e o ex tra ti vis- 

mo são as prin ci pais fon tes de ren da
das fa mí li as de Pa ço do Lu mi ar. Além
dos pei xes, o mu ni cí pio é re fe rên cia
no mer ca do de os tras, sar nam bi e su- 
ru ru, re fe rên ci as da cu li ná ria ma ra-
nhen se.

Se gun do a pre fei ta do mu ni cí pio,
Pau la Aze ve do, a vi si ta ao lo cal ser viu
pa ra se lar o iní cio do pro je to, que é
uma rei vin di ca ção an ti ga dos mo ra- 
do res da área. “É uma de man da que
foi mui to so li ci ta da e, ago ra, aco lhi da
pe lo go ver na dor Flá vio Di no. Des sa
for ma, po de re mos mos trar ain da
mais nos so po ten ci al.”

O pre si den te da Colô nia de Pes ca-
do res de Pa ço do Lu mi ar, Ab de na go
Pe rei ra, co me mo rou a ini ci a ti va. “Es-
sa obra vai tra zer gran des be ne fí ci os.
A cons tru ção dos por tos aqui é mui to
im por tan te pa ra nós pes ca do res.
Agra de ço ao go ver na dor Flá vio Di no
por aten der às nos sas ne ces si da des.
Ago ra te re mos mais dig ni da de pa ra
tra ba lhar”, ga ran tiu.

Mu dan ças

PEC

Água potável vira
direito fundamental

GARANTIA DE ÁGUA POTÁVEL AOS MAIS CARENTES

O Se na do apro vou uma pro pos ta de emen da à Cons- 
ti tui ção (PEC) que in clui, na Cons ti tui ção Fe de ral, o
aces so à água po tá vel en tre os di rei tos e ga ran ti as fun- 
da men tais. A pro pos ta quer ga ran tir que o for ne ci men- 
to de água po tá vel a fa ti as mais ca ren tes da so ci e da de
não se ja pre te ri do em fa vor de in te res ses econô mi cos.

No en ten di men to do au tor do pro je to, o en tão se na- 
dor Jor ge Vi a na, o aces so à água po tá vel não é re co nhe- 
ci do co mo um di rei to fun da men tal e, mui tas ve zes, a
água é con si de ra da co mo bem econô mi co, o que ex clui
do seu aces so par ce las vul ne rá veis da po pu la ção. A PEC
é de 2018, úl ti mo ano de Vi a na co mo se na dor.

A pro pos ta cria ga ran ti as ju rí di cas ao aces so uni ver- 
sal da água e foi apro va do no Se na do após a apro va ção,
em ju nho de 2020, do Mar co Le gal do Sa ne a men to Bá si- 
co. O tex to so bre sa ne a men to bá si co foi san ci o na do pe- 
lo pre si den te da Re pú bli ca no mês se guin te e re gu la- 
men ta do em de zem bro.

O Mar co Le gal do Sa ne a men to Bá si co tor na re gra a
re a li za ção de li ci ta ções pa ra con tra ta ção de com pa nhi- 
as de água e es go to. Pe lo no vo mo de lo, a ini ci a ti va pri va- 
da pas sa rá a dis pu tar as con cor rên ci as em igual da de de
con di ções com as es ta tais lo cais, atu al men te do mi nan- 
tes no se tor.

“Es sa me di da [a MP] tam bém é fun da men tal pa ra se
con tra por à ten dên cia de pri va ti za ção ou de ele va ção do
cus to da água ve ri fi ca da em di ver sos paí ses, di fi cul tan- 
do seu aces so exa ta men te pa ra as po pu la ções eco no mi- 
ca men te mais vul ne rá veis”, dis se o re la tor do pro je to,
Ja ques Wag ner (PT-BA). Ago ra, a pro pos ta se gue pa ra a
Câ ma ra dos De pu ta dos.

MUDANÇA

Nova Lei de Licitações é
sancionada com vetos

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o nou com ve tos a
no va Lei de Li ci ta ções. A san ção foi pu bli ca da em edi ção
ex tra or di ná ria do Diá rio Ofi ci al da União.

Um tre cho que pre via con di ções es pe ci ais em lei lões
que en vol vam em prés ti mos de agên cia ofi ci al de or ga- 
nis mos in ter na ci o nais foi ve ta do. O tex to apro va do pe lo
Con gres so pre via que uma au to ri da de su pe ri or po de ria
au to ri zar as con di ções es pe ci ais na con tra ta ção me di- 
an te des pa cho, mas o Pa lá cio do Pla nal to en ten deu que
a me di da con tra ria o in te res se pú bli co.

Se gun do a jus ti fi ca ti va do ve to, a exi gên cia do des pa- 
cho de ve ser da au to ri da de su pe ri or do ór gão que exe- 
cu ta o pro gra ma ou o pro je to, não da au to ri da de su pe ri- 
or do ór gão que re pre sen ta o mu tuá rio, no ca so o ór gão
que con traiu em prés ti mos in ter na ci o nais.

Bol so na ro tam bém ve tou o ar ti go que es ta be le cia que
os va lo res de re fe rên cia dos itens de con su mo com pra- 
dos pe los ór gãos pú bli cos não po de ri am ser mai o res
que os va lo res de re fe rên cia do Po der Exe cu ti vo. Pa ra o
go ver no, is so vi o la ria o prin cí pio da se pa ra ção dos Po- 
de res.

Apro va da no iní cio de mar ço pe lo Se na do, a no va Lei
de Li ci ta ções es ta be le ce cin co ti pos de li ci ta ção pa ra a
União, os es ta dos e os mu ni cí pi os: con cor rên cia, con- 
cur so, lei lão, pre gão e diá lo go com pe ti ti vo. Além do cri- 
té rio de me nor pre ço, a le gis la ção pre vê cri té ri os de me- 
lhor téc ni ca ou con teú do ar tís ti co, mai or re tor no
econô mi co, mai or des con to e lan ce mais al to.

In tro du zi da pe lo no vo mar co re gu la tó rio, a ca te go ria
de diá lo go com pe ti ti vo per mi te con cor rên ci as com po- 
ten ci ais com pe ti do res se le ci o na dos com an te ce dên cia.
O mo de lo é ins pi ra do em ex pe ri ên ci as in ter na ci o nais.

A lei tam bém pre vê a cri a ção do Por tal Na ci o nal de
Con tra ta ções Pú bli cas, pá gi na que agru pa rá in for ma- 
ções so bre li ci ta ções e con tra ta ções de to das as es fe ras
de go ver no (fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal). Em re la ção
às ir re gu la ri da des, foi in se ri do um ca pí tu lo es pe cí fi co
so bre cri mes em li ci ta ções e em con tra tos ad mi nis tra ti- 
vos, com pe nas pa ra os en vol vi dos.

O no vo mar co es ta be le ceu um cro no gra ma de tran si- 
ção de dois anos pa ra a no va le gis la ção en trar ple na- 
men te em vi gor. Nes se pe río do, as li ci ta ções po de rão ser
re a li za das com ba se nas atu ais Lei de Li ci ta ções, Lei dos
Pre gões, Lei do Re gi me Di fe ren ci a do pa ra que os ór gãos
pú bli cos se ade quem às no vas re gras. Após es se pra zo,
pas sa rá a va ler ex clu si va men te o no vo mo de lo.

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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CPI do Com bus tí vel

UNICEF

Maranhão tem  100%
de busca ativa escolar
O

es for ço do Go ver no do Ma- 
ra nhão pa ra não dei xar ne- 
nhum alu no da re de pú bli ca 
pa ra trás na pan de mia tem 

co lhi do fru tos. O es ta do con se guiu 
100% de ade são dos mu ni cí pi os no 
no vo ci clo da Bus ca Ati va Es co lar, pla- 
ta for ma gra tui ta de sen vol vi da pe lo 
Fun do das Na ções Uni das pa ra a In- 
fân cia (Uni cef) pa ra com ba ter a eva- 
são e ex clu são es co lar.

Após a ade são, a Se cre ta ria de Es ta- 
do da Edu ca ção (Se duc) se gue com 
ações for ma ti vas das equi pes mu ni ci- 
pais e es ta du ais de for ma re mo ta, por 
meio de we bi ná ri os, pa ra con du ção 
da bus ca ati va es co lar. O mo ni to ra- 
men to da frequên cia e a par ti ci pa ção 
dos es tu dan tes nas ati vi da des pro- 
pos tas é uma for ma de ga ran tir a per- 
ma nên cia na es co la. O re gi me de co- 
la bo ra ção é im por tan te pa ra a ga ran- 
tia dos di rei tos de es tu dan tes vul ne rá- 
veis, prin ci pal men te di an te da cri se 
do co ro na ví rus.

Além da Se duc e Uni cef, a União 
Na ci o nal dos Di ri gen tes Mu ni ci pais 
de Edu ca ção do Ma ra nhão (UN DI- 
ME-MA) tam bém co la bo ra com a 
bus ca ati va na ga ran tia de que a ca pa- 
ci ta ção das equi pes es co la res se ja 
exe cu ta da na pon ta.

A che fe do Es cri tó rio do Uni cef no 
Ma ra nhão, Ofé lia Sil va, des ta cou a 
ade são de to dos os mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses na bus ca ati va es co lar. “Is so 
mos tra co mo to dos os ges to res mu ni- 
ci pais de edu ca ção do Ma ra nhão, re- 
cém-elei tos e em pos sa dos, sa bem 
que é pre ci so fa zer a bus ca ati va das 
cri an ças mais vul ne rá veis. Es sa to ma- 
da de cons ci ên cia de no ta um com- 
pro mis so co le ti vo su pe rim por tan te 
do Es ta do in tei ro, um re co nhe ci men- 
to dos im pac tos da pan de mia e do 
agra va men to da si tu a ção de vul ne ra- 
bi li da de so bre cri an ças e fa mí li as

CRIANÇAS MARANHENSES TERÃO UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA ESTUDAR

mais ex cluí das”, ex pres sou.
Ofé lia Sil va tam bém des ta cou a in- 

te gra ção da atu a ção das equi pes da 
Se duc e das se cre ta ri as mu ni ci pais, 
que tra ba lham jun tas no de sa fio de 
pro te ger as cri an ças e os ado les cen- 
tes, es pe ci al men te os mais afe ta dos 
pe los im pac tos da pan de mia.

“Es sa ar ti cu la ção é fun da men tal. A 
pro te ção de di rei tos é res pon sa bi li da- 
de de to dos, é um com pro mis so de 
res pon der a es sa pro te ção de for ma 
in te gra da e um com pro mis so com a 
qua li da de e efe ti vi da de des se im pac- 
to, que a gen te sa be que o Ma ra nhão 
tem. Es sa ade são é um si nal su per po- 
si ti vo da nos sa par ce ria com o Es ta do 
do Ma ra nhão, e to dos os seus ato res, 
de que nós va mos tra ba lhan do em 
con jun to pa ra que mais cri an ças ma- 
ra nhen ses se jam in se ri das na es co la, 
te nham seus di rei tos pro te gi dos e que 
os pro ces sos de ex clu são de di rei tos 
di mi nu am pro gres si va men te ca da 
vez mais”, com ple men tou Ofé lia.

Pa ra o se cre tá rio de Es ta do da Edu- 
ca ção, Fe li pe Ca ma rão, con se guir 
100% de ade são re pre sen ta o quan to o 
tra ba lho de re gi me de co la bo ra ção 
pro pos to pe lo Go ver no do Ma ra nhão 

tem si do im por tan te pa ra o es ta do.
“Es ta mos mui to or gu lho sos pe lo 

Ma ra nhão, mais uma vez, ser des ta- 
que na prá ti ca da Bus ca Ati va Es co lar. 
Is so en che de ale gria to da equi pe da 
Se duc que tra ba lha pe lo re gi me de co- 
la bo ra ção e cen te nas de edu ca do res 
es pa lha dos em to do o Ma ra nhão, que 
par ti ci pam das inú me ras ações for-
ma ti vas que exe cu ta mos com 
frequên cia e mul ti pli cam es se tra ba-
lho lá na pon ta, res ga tan do nos sas cri-
an ças e ado les cen tes, pa ra que não 
per cam o vín cu lo com a es co la. Vi ve- 
mos tem pos som bri os e sa ber que te- 
mos mui tas pes so as em pe nha das e 
en vol vi das pa ra que es se tra ba lho 
con ti nue dan do cer to e nos sos me ni- 
nos e me ni nas per ma ne çam li ga dos à 
es co la é gra ti fi can te”, de cla rou Fe li pe.

No dia 8 de mar ço, o Con se lho Es ta-
du al de Edu ca ção (CEE-MA) emi tiu a 
re so lu ção nº 060/2021 so bre a ma trí- 
cu la de flu xo con tí nuo pa ra a re de es-
ta du al, vi san do à ga ran tia do aces so 
dos es tu dan tes à es co la. O do cu men- 
to sur giu após con sul ta da Se duc ao 
CEE, ten do em vis ta a ade são e o for- 
ta le ci men to da Bus ca Ati va Es co lar.

POSTOS

CPI do Combustível resulta em redução de preços

A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) DO COMBUSTÍVEL É DE AUTORIA DO DEPUTADO E PRESIDIDA PELO DEPUTADO DUARTE

A CPI do Com bus tí vel, em me nos
de du as se ma nas de ati vi da des, já
apre sen ta re sul ta dos pa ra o bol so do
con su mi dor. Pre si di da pe lo de pu ta do
e au tor da pro pos ta Du ar te, do Re pu- 
bli ca nos, a Co mis são ini ci ou seus tra- 
ba lhos no dia 15 de mar ço e co brou
dos do nos dos pos tos de com bus tí veis
de São Luís pa ra que a re du ção di vul- 
ga da pe la Pe tro bras che gas se ime di a- 
ta men te às bom bas. Os efei tos já es- 
tão sen do ob ser va dos pe los con su mi- 
do res: em al guns lo cais já é pos sí vel
en con trar a ga so li na abai xo de R$ 5.
Nos di as 19 e 25 de mar ço, a Pe tro bras
anun ci ou du as re du ções nos com bus- 
tí veis, to ta li zan do cer ca de R$ 0,25 pa- 
ra a ga so li na e R$ 0,11 pa ra o di e sel,
após 6 au men tos con se cu ti vos so- 
men te no ano de 2021.

Se gun do Du ar te, a re du ção não
che gou com a mes ma ra pi dez que os
au men tos che ga ram às bom bas da
mai o ria dos pos tos de com bus tí veis
da ca pi tal. O te ma foi de ba ti do na se- 
gun da reu nião da Co mis são que in- 
ves ti gou o porquê de a re du ção anun- 
ci a da pe la Pe tro bras não ter bai xa do o
pre ço pa ra o con su mi dor.

No vos re que ri men tos fo ram en ca- 
mi nha dos a di ver sos ór gãos co mo In- 
meq, Pe tro bras, Ca de, Se na con, Mi- 
nis té rio Pú bli co, PRO CON, De fen so- 
ria Pú bli ca, SSP, Se faz e De le ga cia da
Re cei ta Fe de ral, bem co mo re ven de- 
do ras e dis tri bui do ras de com bus tí- 
vel. Du ar te tam bém di vul gou em su as
re des so ci ais um ví deo de nún cia,
com pa ran do as da tas e va lo res de um
pos to de São Luís, mos tran do que a
re du ção não ha via si do con cre ti za da.

Após a pres são do par la men tar e da
Co mis são, o re sul ta do co me çou a ser
sen ti do pe los con su mi do res, co mo
mos tra do nas ima gens abai xo en vi a- 
das por in ter nau tas: Nos pos tos Shell,
JR e São João II, no bair ro Anil, a ga so- 
li na co mum já po de ser en con tra da
nos três lo cais no va lor R$ 4,95.

Te ve ain da quem fez se me lhan te ao
de pu ta do Du ar te e com pa rou as da- 
tas. No Pos to Agui ar, em fren te ao De- 
tran, na Ale ma nha, quem abas te ceu
no dia 21/02 en con trou o va lor de R$
5,025. Já no úl ti mo dia 30/03, no mes- 
mo pos to, a ga so li na já ha via bai xa do
pa ra R$ 4,785.

“Co mo pre si den te da CPI do Com- 

bus tí vel e ao la do dos de mais mem- 
bros, va mos abrir a cai xa pre ta das
dis tri bui do ras pa ra com ba ter qual-
quer sus pei ta de prá ti ca de car tel e ga- 
ran tir uma re du ção no va lor dos com- 
bus tí veis e do gás de co zi nha aos con- 
su mi do res. É di rei to de to dos ter a ga- 
ran tia de um com bus tí vel de qua li da- 
de e com me nor pre ço”, afir ma Du ar- 
te.

A Co mis são Par la men tar de Inqué- 
ri to (CPI) do Com bus tí vel é de au to ria
do de pu ta do e pre si di da pe lo de pu ta-
do Du ar te. Os mem bros ti tu la res são a
vi ce-pre si den te Ana do Gás, o re la tor
Ro ber to Cos ta, além de Ci ro Ne to, Ra-
fa el Lei toa, Ri car do Ri os e Zi to Ro lim.

De for ma unâ ni me, foi de ci di do
que as reu niões te rão con ti nui da de
se guin do os pro to co los sa ni tá ri os,
quan do pre sen ci al men te, as se gun-
das-fei ras, às 16h, na Sa la de Co mis- 
sões da As sem bleia Le gis la ti va do Ma- 
ra nhão (Ale ma), ou ain da de for ma re- 
mo ta, de acor do com a agen da de ca- 
da mem bro. O pra zo pa ra con clu são
dos tra ba lhos é de 120 di as.

1

2

Ru mos in cer tos (1)

Ru mos in cer tos (2)

Ru mos in cer tos (3)

Ru mos in cer tos (4)

“Arthur Li ra e Cen trão já ar ti cu lam a de -
mis são de Pau lo Gue des”

Es que ce!

Até quan tos?
Em 26 de fe ve rei ro fez um ano que a co vid-19 de sem- 

bar cou no Bra sil, quan do a Eu ro pa já re gis tra va de ze nas
de ca sos. Em mar ço saiu a de cla ra ção de trans mis são
co mu ni tá ria. No mes mo mês, o pre si den te Jair Bol so na- 
ro, em uma co le ti va de im pren sa, sa ben do da re per cus- 
são em sua ba se elei to ral, de cla rou: “De pois da fa ca da,
não vai ser uma gri pe zi nha que vai me der ru bar, tá ok?”.
Até ho je, ele não deu o mí ni mo si nal de que mu dou ou
vai mu dar de opi nião so bre es sa guer ra de ini mi go in vi- 
sí vel, a es pe ra de um lí der. Da que la in fe liz de cla ra ção
até on tem, trans cor re ram ape nas 13 me ses e o Bra sil
atin giu a hor ro ro sa mar ca de 325 mil mor tes, com um
pi co as sus ta dor de 3.373 em ape nas 24hs. Foi o ano mais
dra má ti co de to da a his tó ria do Bra sil. Foi o ano em que
a ci ên cia avan çou co mo nun ca na his tó ria da hu ma ni- 
da de em bus ca de va ci nas e ou tras for mas de com ba ter
a pan de mia do co ro na ví rus, es ta be le cen do re gras uni- 
ver sais de hi gi e ni za ção das mãos, do cor po, do dis tan ci- 
a men to so ci al com fe cha men to de ati vi da des econô mi- 
cas, edu ca ci o nais, re li gi o sas, etc. Foi tam bém um ano de
o pre si den te Jair Bol so na ro ne gar a im por tân cia da ci ên- 
cia, com ba ter seus en si na men tos, in di can do o kit co vid
(tra ta men to pre co ce) e des pre zar o va lor da va ci na,
sem pre fa lan do pa ra sua le gião de se gui do res.

Foi o ano em que o Mi nis té rio da Saú de pas sou por
qua tro ti tu la res – um de les, ge ne ral do Exér ci to que
nun ca ha via an tes se quer li da do com uma se rin ga de in- 
je ção. To dos caí ram do pos to por não se guir as re gras in- 
di ca das por Bol so na ro, ou por pres são po lí ti ca do Cen- 
trão no Con gres so. Foi tam bém um ano de con fron to
aber to do pre si den te da Re pú bli ca com os go ver na do- 
res, que pre ci sa ram bus car or dem no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral pa ra de ci dir quais me di das ado tar em ca da es ta- 
do pa ra com ba te à co vid. É o “gan cho” que Jair Bol so na- 
ro se ape ga, to do dia, pa ra cul par os lí de res es ta du ais
pe la cri se. A com pra da va ci na foi ou tro “Deus nos acu- 
da”. O go ver no ter gi ver sou em vá ri as di re ções quan do o
res to do mun do já es ta va va ci nan do. O Bra sil en trou em
de ses pe ro nas fi las de com pras de va ci nas, en quan to as
fi las de am bu lân ci as nos hos pi tais mos tra vam o ta ma- 
nho da tra gé dia bra si lei ra, que per ma ne ce pre o cu pan- 
do o mun do. Fal tam es pa ços nos ce mi té ri os pa ra en ter- 
rar tan ta gen te. De re pen te, co vei ro, pas sou a ser pro fis- 
são tem po rá ria de emer gên cia, quan to uma le gião de
pro fis si o nais de saú de, es ta fa dos, fí si co e emo ci o nal- 
men te, dá tu do de si, que nun ca ima gi na ra na vi da, pa ra
sal var vi das de seus se me lhan tes. De seu la do, Bol so na- 
ro dis se na 5ª fei ra, que se rá o úl ti mo a se va ci nar, co mo
o “lí der”. Va le per gun tar, até quan do, quan tos fo ram
em bo ra des te mun do pe la co vid?

“O PDT e Ci ro já es tão do ou tro la do. Não são mais
tra ba lhis tas e bri zo lis tas. Faz-me lem brar um ver so de
Drum mond: ape nas um qua dro na pa re de, e co mo dói”,
es cre ve o de pu ta do cons ti tuin te Vi val do Bar bo sa so bre
o ru mo do PDT de Le o nel Bri zo la.

Es sa his tó ria en vi e sa da do ex-mi nis tro Ci ro Go mes,
úni ca op ção do PDT na dis pu ta pre si den ci al de 2022,
po de res pin gar na elei ção de go ver na dor do Ma ra nhão,
com o se na dor We ver ton Ro cha, lí der do par ti do, na ba- 
se de Flá vio Di no.

Vai che gar o mo men to em que Flá vio Di no e We ver- 
ton Ro cha te rão que de ci dir o ru mo a to mar. Co mo ali a- 
do de to dos os mo men tos do pe tis ta Lu la da Sil va, Di no
po de até tro car o PC doB por ou tra le gen da – quem sa be,
vol tar ao PT.

O mo ti vo que le va Flá vio Di no, We ver ton Ro cha e Car- 
los Bran dão a adi a rem o de ba te so bre su ces são de 2022 é
um só: in cer te za. Ale gam, com ra zoá vel ar gu men to, que
a pri o ri da de do trio em ar re ga çar as man gas, é o com ba- 
te ao co ro na ví rus. Até quan do?

Do jor na lis ta Fer nan do Ro dri gues, em bo le tim dis tri- 
buí do a as si nan tes de o por tal Po der 360, do qual é edi tor.

No cen tro dos em ba tes en tre es ta dos e o go ver- 
no fe de ral pa ra a cri se da co vid-19, o se cre tá rio
de saú de do Ma ra nhão, Car los Lu la, anun ci ou
on tem mais re mes sa de va ci nas. “E mais! Va- 

mos co me çar a imu ni zar as for ças de se gu ran ça do es ta- 
do”.

Co mo ad vo ga do mi li tan te, Car los Lu la é res pei- 
ta do na ci o nal men te co mo pre si den te do Con- 
se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Saú de. No
Ma ra nhão tem um de sem pe nho exem plar na

SES e na cri se. Des pon ta, sem as su mir, co mo for te
a uma va ga na As sem bleia Le gis la ti va.

A pan de mia não faz o de pu ta do Othe li no Ne to ti rar o
fo co do com ba te ao ví rus, jun to com o go ver no do Es ta- 
do, e da po lí ti ca lo cal e na ci o nal. Ele, que te ve o pai,
Othe li no Fi lho per se gui do pe la di ta du ra de 64, dis se que
os 57 anos do gol pe nem é pa ra se rem lem bra dos com as
co res que ten tam pin tá-los.

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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LOU RI VAL SE RE JO
De sem bar ga dor pre si den te do Tri bu nal
de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ-MA)

EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as
do Es ta do do Ma ra nhão-Fi e ma e vi ce-
Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI.

Agonia das livrarias

Bra sí lia fi cou sem o me lhor atra ti vo
pa ra mim, qua se sem gra ça. E pen sar
que eu já ti nha um pla no pa ra mi nha
apo sen ta do ria: um sá ba do por mês,
to ma ria o avião da ma dru ga da e vol- 
ta ria no vôo da noi te. Es sa vi a gem se- 
ria pa ra pas sar o dia na Li vra ria Cul tu- 
ra do shop ping Igua te mi.

Ago ra, to mei co nhe ci men to de que
a li vra ria fe chou, as sim co mo a Cul tu- 
ra do Par que Ci da de. As sim co mo a
Sa rai va do Pá tio Shop ping e mais ou- 
tras e mais ou tras em to do o Bra sil.

Co mo uma que da de do mi nó, es tão
aca ban do as li vra ri as. As lo jas da Cul- 
tu ra de São Pau lo es tão ago ni zan do.
Vá ri as lo jas da Sa rai va fe cha ram. En- 
quan to is so, a ame ri ca na Ama zon do- 
mi na o mer ca do li vrei ro com sua gi- 
gan tes ca li vra ria vir tu al.

Ocor re que es se fenô me no não es tá
ocor ren do só no Bra sil. Em to do o
mun do, gran des li vra ri as es tão fe- 
chan do, in clu si ve as tra di ci o nais.

Aqui, em São Luís, re cen te men te
fe chou a li vra ria do Gol den Shop ping,
res tan do a The mis, no Tro pi cal; a Li te- 
rar te, e as lo jas da Lei tu ra, o que ain da

é um pri vi lé gio pa ra nós.
Há pou cos di as, fi quei ad mi ra do

quan do ti rei de uma pra te lei ra da mi- 
nha bi bli o te ca o li vro El pro ble ma de
la so be ra nia, de Ha old Las ki (edi ção
da Ar gen ti na), e, na fo lha de ros to, de- 
pa rei-me com um se lo re fe ren te aos
100 anos da que la li vra ria: “Li vra ria
Uni ver sal 100 anos. Ra mos D`Al mei- 
da.” Ima gi nem uma li vra ria, em São
Luis, com 100 anos de fun ci o na men- 
to.

En quan to as li vra ri as fe cham, os
se bos man têm-se es tá veis. Ho je te- 
mos bons se bos em São Luís, por on- 
de sem pre pas so co mo uma tra ça
atrás de ve lhos sa bo res.

No in te ri or do es ta do, por on de vi- 
vi, re gis tro a exis tên cia de uma li vra ria
em Vi a na, a Li vra ria As sun ta, man ti da
pe la Di o ce se, com to dos os tí tu los da
Agir, da Vo zes etc. 

Em Ara ri, de pa rei-me com os res tos
de uma li vra ria do Pa dre Brand e Sil va,
Lá, ain da en con trei pou cos, mas bons
tí tu los, co mo o Tra ta do de So ci o lo gia,
de Re cá sens Si ches. Em Im pe ra triz,
as sis ti o oca so de du as li vra ri as de mé- 
dio por te, com um bom es to que.

O que me in tri ga nes se pro ces so de
fe cha men to de li vra ri as é a pos tu ra do
go ver no em fi car in di fe ren te à cri se do

mer ca do de li vros, ao con trá rio do
que ocor re quan do ou tras ati vi da des
do co mér cio e in dús tria que, ao de- 
nun ci a rem su as di fi cul da des, são
pron ta men te aten di dos com a aber- 
tu ra dos co fres ofi ci ais. 

Es que cem-se de que li vro é tam- 
bém in ves ti men to. Sem edu ca ção ne- 
nhum país se de sen vol ve. Lei tu ra é
edu ca ção per ma nen te e qua li fi ca da.

Jor ge Car rión, au tor de um li vro so- 
bre li vra ri as (Li vra ri as, uma his tó ria
da lei tu ra e dos lei to res) des cre ve as
cu ri o si da des e os slo gans das prin ci- 
pais e mais an ti gas li vra ri as do mun- 
do.

 No Bra sil, ele res sal ta a Li vra ria Da
Vin ci, no Rio de Ja nei ro, que, por si nal,
es tá pas san do gran de di fi cul da de. Pa- 
ra es se au tor, uma li vra ria con den sa o
mun do.

Em 2014, a Co ca-Co la di vul gou
uma cam pa nha na Es pa nha, com o
se guin te slo gan: “Ca da vez que um
bar fe cha as por tas, per dem-se, pa ra
sem pre, cem can ções.” 

To man do es sa ideia co mo ins pi ra-
ção, en cer ro es ta crô ni ca com es ta fra- 
se de efei to: a ca da li vra ria que se fe- 
cha mul ti pli cam-se os es pí ri tos ob tu- 
sos da nos sa so ci e da de.

É preciso comedimento

A si tu a ção na ci o nal não es tá mui to
boa. A pan de mia, mes mo com a che- 
ga da da va ci na, não es tá con tro la da. A
eco no mia so fre os da nos da cri se ins- 
ti tu ci o nal ge ra da pe los Po de res. E, até
o mo men to, não há cla re za de co mo
che gar ao des ti no cer to. O país es tá
ins tá vel, or bi tan do en tre a cri se po lí ti- 
ca e o for te im pac to da mí dia com no- 
ti ciá rio do dia a dia, res va lan do na
eco no mia e cau san do im pac tos ne ga- 
ti vos.

Mes mo atin gi do pe lo for te aba lo
sís mi co o país ca mi nha, ain da que de- 
va gar. En tre tan to, pre ci sa au men tar a
ta xa de cres ci men to pa ra der ru bar os
en tra ves que atra pa lham a sua ro ta de
ex pan são. Re cen te men te, a Con fe de- 
ra ção Na ci o nal da In dús tria apre sen- 
tou 25 pro pos tas pa ra ace le rar o cres- 
ci men to econô mi co e aju dar a con so- 
li dar a re cu pe ra ção econô mi ca. As
pau tas in clu em me di das que po dem
es ti mu lar in ves ti men tos pa ra co lo car
a lo co mo ti va do cres ci men to na tri lha
cer ta. En tre as de man das, des tra var as
re for mas é de vi tal im por tân cia pa ra
que pos sa mos vol tar a apon tar in di- 
ca do res de me lho ria que es ti mu lem a
po pu la ção.

A cri se não é só nos sa. A Cer ve ja ria
Hei ne ken, que ope ra tam bém no Bra- 
sil, anun cia 8 mil de mis sões nas su as
ins ta la ções in dus tri ais da Eu ro pa, pe- 
lo im pac to cau sa do pe la pan de mia
com o fe cha men to de ba res e res tau- 
ran tes no Ve lho Mun do. A pro va ção
sa ni tá ria de ses ta bi li zou mui tos paí ses
eu ro peus. Nos Es ta dos Uni dos da
Amé ri ca, per to de 550 mil pes so as
per de ram su as vi das e mi lhões de em- 
pre gos de sa pa re ce ram com o en cer- 

A eco no mia de ve ser cons truí da
pa ra lon go pra zo, al me jan do equi lí- 
brio fi nan cei ro nas con tas pú bli cas,
atrain do in ves ti men tos, ex pan din do
a eco no mia e ge ran do pos tos de tra- 
ba lhos e ren da pa ra a po pu la ção. É
ne ces sá rio acom pa nhar vi gi lan te es se
pe río do di fí cil que to do o país atra ves- 
sa. A Re cei ta Fe de ral, as sim co mo o
go ver no es ta du al, adi a ram o pa ga- 
men to do Sim ples Na ci o nal, fa vo re- 
cen do mi cro, pe que nos e mé di os em- 
pre sá ri os ma ra nhen ses. O Pa lá cio do
Pla nal to ace na com o re tor no do cor te
de jor na da e sa lá ri os pa ra sal var em- 
pre gos e em pre sas.

No Bra sil, a ati vi da de in dus tri al re- 
pre sen ta 20,4% do PIB. Re mu ne ra os
tra ba lha do res das fá bri cas com os
me lho res sa lá ri os pa gos em to dos os
se to res econô mi cos. É res pon sá vel
por ar re ca da ção gi gan te, con tri buin- 
do com 33% dos tri bu tos fe de rais e
com 69,2% da par ti ci pa ção de bens e
ser vi ços ex por ta dos. A ca da R$ 1,00
pro du zi dos na in dús tria são pro je ta- 
dos R$ 2,63 na eco no mia. No Ma ra- 
nhão, a in dús tria tem par ti ci pa ção de
18,5% do PIB e re co lheu R$ 1,2 bi lhão
em ICMS em 2019, ao es ta do. É res- 
pon sá vel por mais de 80 mil em pre gos
di re tos e é mo la pro pul so ra da eco no- 
mia lo cal.

Me di das têm que ser to ma das pa ra
sal var a pe que na mer ce a ria de bair ro,
as fa bri que tas de sa co lé, do ces ca sei- 
ros e ou tros ar ti gos que ga ran tem o
sus ten to de mi lha res de fa mí li as e dos
pe que nos, mé di os e gran des em pre- 
en di men tos que lu tam pe la so bre vi- 
vên cia. Da dos di vul ga dos na im pren- 
sa in di cam mais de 75 mil em pre sas
fe cha das no ano pas sa do, ape nas nos
se to res do co mér cio, ser vi ços e tu ris- 
mo. Um nú me ro alar man te.

Mes mo com a for te cri se é pre ci so
ter boa per cep ção e abra çar opor tu ni- 
da des ge ra das com a im plan ta ção do

que pos si bi li ta o aces so do Ma ra nhão
à in dús tria ae ro es pa ci al, um mer ca do
mun di al de mais 400 bi lhões de dó la- 
res. A Spa ce X, em pre sa ame ri ca na
per ten cen te ao mes mo gru po fa bri- 
can te do au to mó vel elé tri co de su ces-
so glo bal, vai lan çar em ór bi ta nos
pró xi mo anos, 42 mil sa té li tes Star link
pa ra trans mi tir in ter net ul trar rá pi da
di re ta men te do es pa ço. Per ce bam
com es se anún cio o fe no me nal mer- 
ca do que se anun cia pa ra o nos so es- 
ta do.

O Sis te ma In dús tria do Ma ra- 
nhão(Fi e ma/Se si/Se nai/IEL) e as en- 
ti da des Fa e ma, Fe co mér cio, ACM e
Se brae/MA es tão acom pa nha do a
ins ta la ção des se gran di o so pro je to e
se fa zem pre sen tes no mu ni cí pio, co- 
mo in te gran tes e par cei ros das es tra- 
té gi as da Co mis são pa ra o Pla no In te- 
gra do de De sen vol vi men to do Cen tro
Es pa ci al de Al cân ta ra (CDI-CEA), ins- 
ti tuí da com o ob je ti vo de for mu lar
me ca nis mos ins ti tu ci o nais e tec no ló- 
gi cos que pos si bi li tem a im ple men ta-
ção e mo ni to ra men to da exe cu ção do
Pro gra ma de De sen vol vi men to In te- 
gra do do CEA.

As fer ra men tas tec no ló gi cas são
im pres cin dí vel nes te mo men to pan- 
dê mi co e aju dam a tro ca de in for ma- 
ção e da ges tão das em pre sas. Pa ra
con fir mar a no va era da ino va ção, a
CNI lan çou o Ob ser va tó rio Na ci o nal
da In dús tria, pro je tan do di nâ mi ca in- 
te ra ti va em tem po re al, com a mai or
ba se de da dos da in dús tria, pos si bi li- 
tan do a ge ra ção de in te li gên cia in dus- 
tri al e an te ci par fu tu ros pa ra os ne gó- 
ci os. 

Se rá uma gran de re de de da dos ins- 
ta la da em to das as fe de ra ções do país,
pro por ci o nan do a go ver nan ça de da- 
dos, co nhe ci men to e in te li gên cia. Um
pro je to pa ra o fu tu ro da in dús tria e
que po de aju dar o país pós a cri se epi-
dê mi ca. Des de que to dos te nham

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta

O or ça men to de 2021 

O Or ça men to é uma pe ça da ges tão pú bli ca pou co co nhe ci da e
me nos va lo ri za da ain da por gran de par te da so ci e da de, em bo ra
não che gue a ser tão ra ro, co mo se pen sa ria, que tal des co nhe ci- 
men to e su bes ti ma ção da im por tân cia tam bém ocor ra en tre exe- 
cu ti vos dos pró pri os go ver nos. A no ção mais di fun di da de or ça- 
men to que aca ba exis tin do é a do or ça men to do més ti co que, in fe- 
liz men te, é mui to di fe ren te do pú bli co, em bo ra mui tos que quei- 
ram tra tar da ma té ria re cor ram a com pa ra ções en tre am bos.

Não obs tan te tal cir cuns tân cia, a pró pria Cons ti tui ção bra si- 
lei ra tem no seu Tí tu lo VI uma se ção des ti na da es pe ci fi ca men te
pa ra tra tar dos OR ÇA MEN TOS, es ta be le cen do que leis de ini ci a ti- 
va do Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rão o Pla no Plu ri a nu al, as Di re- 
tri zes Or ça men tá ri as e os Or ça men tos Anu ais. Quan to a es tes, es- 
ta be le ce ain da a Cons ti tui ção que de vem com pre en der o OR ÇA- 
MEN TO FIS CAL, o de IN VES TI MEN TOS DAS EM PRE SAS ES TA- 
TAIS e o da SE GU RI DA DE SO CI AL. Tais or ça men tos das Leis Or- 
ça men tá ria Anu ais, por sua vez, ain da de acor do com a Car ta
Mag na, têm de guar dar com pa ti bi li za ção com o Pla no Plu ri a nu al,
ten do en tre su as fun ções a de re du zir de si gual da des in ter-re gi o- 
nais, se gun do cri té rio po pu la ci o nal. Vê-se as sim que se es tá di an- 
te de ob je to de al ta com ple xi da de e im por tân cia, o que jus ti fi ca o
seu sta tus cons ti tu ci o nal.Pe la sua evi den te im por tân cia, o Or ça- 
men to Anu al de ve ser vo ta do pe lo Le gis la ti vo no ano an te ri or ao
de sua exe cu ção, sen do a prin ci pal pe ça exe cu ti va pa ra o fun ci o- 
na men to dos três po de res do Es ta do.

Eis que, de re pen te, co me ça ram a sur gir no no ti ciá rio na ci o nal
in for ma ções pre o cu pan tes quan to ao or ça men to da União pa ra o
exer cí cio de 2021, so men te apro va do na ter cei ra se ma na do mês
de mar ço do cor ren te ano, em bo ra en ca mi nha do ao Con gres so
Na ci o nal em 31 de agos to, em aten di men to a nor ma cons ti tu ci o- 
nal. Es te atra so na apre ci a ção do pro je to or ça men tá rio se de veu a
con ve ni ên ci as po lí ti cas en vol ven do a elei ção dos no vos di ri gen- 
tes do Con gres so, só re a li za da no iní cio de fe ve rei ro do cor ren te. E
o que se es tá di zen do da pe ça dis cu ti da, vo ta da e apro va da pe los
re pre sen tan tes dos es ta dos e do po vo bra si lei ro a to que de cai xa?

Pa ra usar ex pres são mui to em vo ga no mo men to po lí ti co bra- 
si lei ro atu al, va ri a dos seg men tos da so ci e da de, in clu si ve De pu ta- 
dos e Se na do res, vêm cha man do o do cu men to apro va do pe lo
Con gres so de OR ÇA MEN TO FA KE, por que é im pos sí vel de ser se- 
gui do. Se gun do tais crí ti cos, ele, tal co mo re sul tou dos acor dos no
Par la men to, ne ces si ta ria de cor tes de des pe sas, em su pos to mon- 
tan te de R$31,9 bi lhões, que, se con fir ma dos, fa rão a má qui na pú- 
bli ca pa rar. Po rém, de ou tro la do, se tais cor tes não fo rem re a li za- 
dos, o go ver no não po de rá pa gar as emen das or ça men tá ri as de
De pu ta dos e Se na do res, no to tal de R$26 bi lhões, in cluí das na pe- 
ça or ça men tá ria. Ocor re, con tu do, que são as emen das par la men- 
ta res o ins tru men to em tor no do qual Exe cu ti vo e Le gis la ti vo ne- 
go ci am a apro va ção do Or ça men to. Lo go, seu cor te es tá pra ti ca- 
men te fo ra de co gi ta ção. Mas por que ha ve ria a ne ces si da de dos
cor tes? Es ta é a cha ve de ex pli ca ção da ques tão.

Des de o go ver no Te mer, de cor ren te de uma Emen da Cons ti tu- 
ci o nal, es ta be le ceu-se que as des pe sas do se tor pú bli co, a par tir
de 2017 e pe los pró xi mos 20 anos, com ba se no or ça men to de
2016, só po de ri am cres cer em per cen tu al igual ao au men to da in- 
fla ção, ou se ja, a des pe sa não te ria cres ci men to re al. Pa ra que al- 
gum se tor re a li ze gas tos aci ma da in fla ção do ano an te ri or, tor na-
se ne ces sá rio que ou tro re du za as su as em mon tan te equi va len te,
as sim man ten do-se a des pe sa no to do den tro da re gra.

Por tan to, a saí da en con tra da, de co mum acor do en tre os dois
Po de res, foi, por tan to, re du zir des pe sas obri ga tó ri as, sob o ar gu- 
men to de que es ta ri am su pe res ti ma das pe lo Exe cu ti vo. Na prá ti- 
ca, po rém, os téc ni cos da área re jei tam es ta hi pó te se e con clu em
que o re sul ta do do or ça men to tal co mo apro va do se rá o es tou ro
do te to de gas tos.

O que acon te ce rá, en tão? Em meio a pan de mia e a uma re for- 
ma mi nis te ri al de emer gên cia ocor ri da nes ta se ma na, na da se sa- 
be ain da. Con tu do, o pró prio TCU já aler tou o Pre si den te da Re- 
pú bli ca que a sua san ção im pli ca em cri me de res pon sa bi li da de
fis cal, pu ní vel com im pe a ch ment. O ex-mi nis tro da Fa zen da
Maíl son da Nó bre ga tam bém se pro nun ci ou, acon se lhan do o Pre- 
si den te a ve tá-lo in te gral men te e a Ins ti tui ção Fi nan cei ra In de- 
pen den te, ór gão au xi li ar do Se na do, tam bém se ma ni fes tou con- 
trá rio à sua en tra da em vi gor. Não bas tas se a pan de mia do co ro- 
na ví rus, es tá no ra dar a cri se do Or ça men to Fa ke, mais um des ne- 
ces sá rio pro ble ma re sul tan te do es va zi a men to do po der do Mi- 
nis tro Pau lo Gue des, que se quer foi con sul ta do nas ne go ci a ções
que le va ram a es te im pas se.

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de São
Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do vi -
cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras. 

LUIZ GON ZA GA MAR TINS CO E LHO
Pro mo tor de Jus ti ça, ti tu lar da 40ª Pro -
mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da da In -
fân cia e Ju ven tu de de São Luís/MA, ex-
Pre si den te da As so ci a ção do Mi nis té rio
Pú bli co do Es ta do do Ma ra nhão – AM -
PEM e ex-Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça.

Atento aos movimentos

Es ta mos aten tos aos mo vi men tos!
Es sa fa la de ve e pre ci sa eco ar aos qua- 
tros can tos do Bra sil, Es ta do De mo- 
crá ti co de Di rei to, co mo apre go a do
em nos sa Car ta Mag na. Tal co mo es ta- 
be le ci do na que le glo ri o so 5 de ou tu- 
bro de 1988, o bra do da de mo cra cia
pre ci sa con ti nu ar vi go ro so, al ti vo e re- 
tum ban te, pa ra que ja mais es que ça- 
mos os tem pos som bri os vi vi dos ou- 
tro ra.

A for ça das ar mas não po de es tar
aci ma do po der do diá lo go es ta be le ci- 
do en tre co muns, em uma so ci e da de
fun da da no plu ra lis mo, co mo é a bra- 
si lei ra. Ne ces sá rio se faz es tar mos to- 
dos aten tos a mo vi men tos que pa re- 
cem que rer ca mi nhar em di re ção ao
obs cu ran tis mo.

Apren di na vi da que dis cur so que
se re pe te po de vi rar prá ti ca. Aqui lo
que se re pe te cos tu mei ra men te po de
vi rar um com por ta men to e, pos te ri- 
or men te, se trans for mar em ati tu des
con cre tas. Pen sa men to, com por ta- 
men to/con du ta e ação. Is so va le pa ra
tu do, se ja pa ra o bem ou pa ra o mal.

Di an te de um mo men to tur bu len to
na Re pú bli ca, eis que um “Sal va dor da
Pá tria” sur giu. Mas lo go, o pen sa men- 
to se con so li dou en quan to com por ta- 
men to que de ve ser ob ser va do aten ta- 
men te, por não es tar em con so nân cia
com o sta tus quo da po lí ti ca atu al e
dos an sei os da na ção.

Acu sa ções de in ter ven ções pa ra
pro te ção de fa mi li a res, pon do em xe- 
que o pa pel ins ti tu ci o nal a ser vi ço da
na ção por par te da Po lí cia Fe de ral,
ins ti tui ção cu ja his tó ria re mon ta mais
de dois sé cu los. Pa ra o bem da so ci e- 

da de, a PF saiu ile sa do epi só dio e
con ti nua pres tan do ser vi ço de Ex ce- 
lên cia ao Bra sil.

Não de mo rou e so bres saiu o com- 
por ta men to-ação ne ga ci o nis ta, le- 
van do mi lhões de bra si lei ros a ado ta- 
rem ati tu des nar ci sis tas si mi la res,
pre va le cen do o egoís mo, em de tri- 
men to das mi lha res de pes so as vi ti- 
ma das di a ri a men te pe la Co vid-19.
En quan to al guns pa re cem dan çar so- 
bre os tú mu los, os nú me ros ex tra po- 
la ram a ca sa dos 300 mil mor tos e
con ti nu am a su bir ace le ra da men te.

Aos mí ni mos si nais de que es ta va
acu a do, pe lo pró prio po vo, di ga-se,
gri tou afir man do ser ele o man da tá rio
das for ças ar ma das. Lem brei-me de
uma sé rie fa mo sa, em que o per so na- 
gem fic tí cio Tywin Lan nis ter afir ma
“to do ho mem que pre ci se di zer ‘eu
sou o rei’ não é um rei de ver da de”.

 Na tu ral men te não vi ve mos uma
mo nar quia, re gi me no qual o po vo é
go ver na do por reis ou rai nhas, oriun- 
dos de li nha gem no bre, cu jo po der é
he re di tá rio. Ain da as sim, guar da das
as de vi das pro por ções e im pe ran do o
sis te ma de frei os e con tra pe sos do re- 
gi me po lí ti co ba se a do no sis te ma tri- 
par ti te, os che fes dos po de res têm, di- 
ga mos, o seu “es pa ço de man do”, o
que lhe é con fe ri do em ra zão da es tru- 
tu ra ção da ad mi nis tra ção pú bli ca em
fun ção das prer ro ga ti vas do car go que
ocu pa.

Soa es tra nho uma fi gu ra que sa bi- 
da men te tem, cons ti tu ci o nal men te,
su as fun ções fun da das na Car ta Mai- 
or, bra dar ao po vo que é man da tá rio
su pre mo. É? Tal vez. Sim e não, vez que
de vem ser guar da dos e ob ser va dos li- 
mi tes cris ta li za dos no tex to cons ti tu- 
ci o nal so bre tal su pre ma cia.

Ato con tí nuo, faz ago ra uma in ter- 
ven ção or ques tra da há mui to não as- 
sis ti da pe la na ção. Em ato úni co, co- 
mo num jo go de ta bu lei ro, faz a tro ca

do co man do mai or das três ins ti tui- 
ções mi li ta res: Ma ri nha, Exer ci to e
Ae ro náu ti ca. Sem pes ta ne jar, e à sua
pró pria con ve ni ên cia, jo gou pa ra a re- 
for ma as ex pe ri ên ci as e co nhe ci men- 
tos de mais de qua tro dé ca das a ser vi-
ço das ins ti tui ções e do Bra sil.

Após tra ça das al gu mas li nhas, com
o der ra dei ro des fe cho que os fa tos ti- 
ve ram na se ma na que pas sou, vol to a
cha mar aten ção pa ra a afir ma ção ini-
ci al: es ta mos aten tos aos mo vi men-
tos.

 Ma no bras que pos sam opor tu na- 
men te ga ran tir van ta gem na for ma- 
ção de um pro je to par ti cu lar de po der,
no ta da men te pe la for ça das ar mas,
não de ve pros pe rar. O Bra sil já vi rou
es sa pá gi na, al go que se tem co mo
ques tão en cer ra da den tro das pró pri-
as car rei ras das for ças ar ma das.

Em bo ra te nha di to que não ca be
bra dar ao ven to so bre qual quer su-
pre ma cia, con vém re fres car a me mó-
ria de al guns de que não há man da tá- 
rio aci ma do po vo. So bre is so, es tá en- 
rai za do em nos sa Cons ti tui ção de
1988, cons truí da so bre his tó ri as de lu-
ta, de per das, de san gue: to do po der
ema na do po vo!

Não po de ria en cer rar sem fa zer o
re co nhe ci men to e a jus ta ho me na- 
gem às ins ti tui ções de mo crá ti cas des-
ta na ção, que ao lon go das úl ti mas
três dé ca das vêm ga ran tin do o fun ci- 
o na men to ple no de nos sa de mo cra- 
cia. Não es tão, es sas ins ti tui ções, ci vis
ou mi li ta res, a ser vi ço de qual quer
pro je to ide o ló gi co, mas, so bre tu do, a
ser vi ço da po pu la ção, ga ran tin do-lhe
o de sen vol vi men to so ci al, econô mi co
e hu ma no.

Em bo ra não ex plí ci ta na Car ta de
1988, po de mos de la ex trair a ex pres- 
são: vi da lon ga ao rei. To da via, nes te
ca so par ti cu lar cha ma do Bra sil, o rei é
o po vo!

Democracia em tempos de crise

Tem si do co mum, nos tem pos con tem- 
po râ ne os, fa lar-se em cri se. Cri se éti ca, na
saú de, edu ca ção, eco no mia e até na jus ti ça.
An te à com ple xi da de dos te mas pos tos em
de ba te, que vem sem pre acom pa nha dos dos
con fli tos tra va dos en tre pai xão e ra zão,
acres ci dos de uma cer ta do se de ra di ca lis- 
mos e in to le rân ci as, vou ten tar con ter-me
nas ad je ti va ções e não per der o fo co.

Nes ta se ma na, o Bra sil as sis tiu a um jul- 
ga men to em ble má ti co e po lê mi co, on de a 2ª
Tur ma do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con- 
cluiu que o ex-juiz Sér gio Mo ro vi o lou o de- 
ver da im par ci a li da de, ao con de nar o ex-
Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lu la da
Sil va. Is so ine vi ta vel men te le va rá à anu la ção
dos atos pro ces su ais pra ti ca dos pe lo re fe ri- 
do Ma gis tra do, con du zin do-os à es ta ca ze ro
e à pres cri ção, mas es te se rá um ca pí tu lo à
par te, a ser abor da do em ou tra oca sião.

Pa ra le var a bom ter mo o pro pó si to des te
ar ti go, sem en ve re dar por ne nhum viés ide o- 
ló gi co, pro me to me ater so men te na aná li se
acer ca do mé ri to do jul ga men to em si e me
res trin gir a co men tar uma pre o cu pa ção que
veio ex te ri o ri za da da fa la em pol ga da do Mi- 
nis tro Gil mar Men des, du ran te aque la ses- 
são. Num pon to cul mi nan te de seus ar gu- 
men tos, um tan to quan to car re ga do de pai- 
xão e emo ção, cla ra men te de mons tra dos
por ges tos e ex pres sões fi si onô mi cas, ao
pro fe rir seu lon go vo to, o re fe ri do Mi nis tro,
em al to e bom som, ex ter nou que a Cons ti- 
tui ção Fe de ral pre ci sa ser mu da da pa ra atin- 
gir o Mi nis té rio Pú bli co e co lo cá-lo na que le
que pa re ce ima gi nar ser o de vi do lu gar.

Afir mou o Ma gis tra do, ip sis li te ris: “ An- 
seio que os ali cer ce res des te jul ga do se jam
for tes o su fi ci en te pa ra mar car o fim de um
trá gi co ci clo his tó ri co de re pro du ção de prá- 
ti cas au to ri tá ri as que pre ten di am subs ti tuir
a es tru tu ra cons ti tu ci o nal do sis te ma de
pro te ção dos di rei tos por um mo de lo es tru- 
tu ra do de sua ab ne ga ção, ba se a do na pro- 
du ção de per so na li da des he roi cas mai o res
do que o Es ta do, que subs ti tuía o ser hu ma- 
no pe lo pro je to in di vi du al de po der”.

La men ta vel men te, não é a pri mei ra vez
que o in te gran te da que la Cor te Cons ti tu ci o- 
nal, atra vés de sua re tó ri ca ver bor rá gi ca diz
im pro pé ri os con tra Pro cu ra do res e ten ta

achin ca lhar a Ins ti tui ção do Mi nis té rio Pú- 
bli co e ou tros ór gãos in te gran tes do Sis te ma
de Jus ti ça.

Re por ta gem pu bli ca da no Jor nal Va lor
Econô mi co e re pli ca da em to da a Im pren sa
trou xe a in for ma ção de que Mi nis tros do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral e Par la men ta res, em
mais um mo vi men to de re a ção à Ope ra ção
La va Ja to, es ta vam ela bo ran do du as mi nu tas
de pro pos tas de Emen da à Cons ti tui ção pa ra
al te rar e re for mar o Mi nis té rio Pú bli co.

É di fí cil ima gi nar que is so pu des se ser
pos sí vel, mas, pa ra mi nha sur pre sa e in dig- 
na ção, cons ta to que tais ame a ças não fi ca- 
ram no dis cur so e se tor na ram re a li da de.
Num re tro ces so ino mi ná vel, vi san do o ape- 
que na men to do Mi nis té rio Pú bli co, lí de res
par ti dá ri os, ali nha dos ao atu al Pre si den te da
Câ ma ra, con se gui ram, em pra zo re cor de,
co lher o nú me ro su fi ci en te de as si na tu ras
pa ra pro po si tu ra da Emen da à Cons ti tui ção,
já ape li da da PEC da Re ta li a ção, a qual, mo- 
di fi ca a com po si ção do Con se lho Na ci o nal
do Mi nis té rio Pú bli co (CNMP) e a for ma de
in di ca ção do Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca
(PGR).

O mals si na do tex to foi apre sen ta do pe lo
De pu ta do Pau lo Tei xei ra, Vi ce-Lí der do PT e,
den tre as pro pos tas, su ge re: a) pos si bi li da de
de Mi nis tros do STF e STJ in te gra rem o
CNMP; b) cri a ção de mais um car go de Con- 
se lhei ro do CNMP, a ser ocu pa do por de sig- 
na ção da Câ ma ra e do Se na do; c) per mi tir
que o car go de Cor re ge dor Na ci o nal do Mi- 
nis té rio Pú bli co, ho je ocu pa do ex clu si va- 
men te por in te gran tes da car rei ra, se ja pre- 
en chi do por pes so as de fo ra da que le Co le gi- 
a do; d) as se gu rar o Pre si den te da Re pú bli ca
a li vre no me a ção de qual quer ci da dão pa ra
che fi ar a PGR, o mais al to car go da es tru tu ra
do MPF, ho je in te gra do so men te por mem- 
bro da Ins ti tui ção. Se não bas tas se is so, pa re- 
ce-me que, além des sa PEC, ou tras in ves ti- 
das vi rão, en tre tan tas pro pos tas que já tra- 
mi tam na que la Ca sa Le gis la ti va, vi san do
res trin gir as prer ro ga ti vas e ga ran ti as cons ti- 
tu ci o nais. Nes se mo men to de de sen can to
ge ne ra li za do, em que o Bra sil vi ve no Epi- 
cen tro de uma gra vís si ma cri se sa ni tá ria,
che gan do nes ta se ma na a ul tra pas sar a ca sa
de 300.000 óbi tos, com mais de 3 mil mor tes
diá ri as, nos so Par la men to bra si lei ro, ig no- 
ran do es se tris te fla ge lo, uti li za a for ça do po- 
der do seu car go pa ra pri o ri zar a tra mi ta ção
des te Pro je to, em de tri men to da de fe sa da
vi da.

A des pei to dis so, vem-me à lem bran ça
um fa to his tó ri co de tris te me mó ria, quan do
da que da da Gré cia pa ra Ma cedô nia, no fim

do Séc. IV a.C., a de mo cra cia de sa pa re ceu da
fa ce da Ter ra e só vol tou a dar si nais com as
Re vo lu ções Li be rais do Séc. XVI II, vin do a
con so li dar-se no Séc. XX, der ro tan do o Au to-
ri ta ris mo. So mos her dei ros de uma tra di ção
co nhe ci da co mo Ro ma no Ger mâ ni ca, na
qual de ve pre va le cer a De mo cra cia. Atra vés
da Cons ti tui ção Ci da dã de 1988, o Mi nis té- 
rio Pú bli co foi al ça do à ca te go ria de Ins ti tui-
ção Per ma nen te, es sen ci al à fun ção ju ris di- 
ci o nal do Es ta do, a quem ca be a de fe sa da
or dem ju rí di ca, do re gi me de mo crá ti co e
dos in te res ses so ci ais e in di vi du ais in dis po-
ní veis. O sis te ma de mo crá ti co che gou ao
Bra sil com mui to atra so e sa cri fí ci os, ain da
so mos uma De mo cra cia jo vem e em cons- 
tru ção, que ape sar dos es for ços tem pro cu- 
ra do su pe rar os de sa fi os e vi cis si tu des de
uma he ran ça co lo ni al per ver sa, on de ne la se
in clui uma enor me dí vi da de cor ren te da de- 
si gual da de so ci al e his tó ri ca cor rup ção, que
dei xa à mar gem da ci da da nia e nu ma zo na
de ex tre ma po bre za mais de 40 mi lhões de
pes so as, o que re pre sen ta apro xi ma da men- 
te ¼ da po pu la ção bra si lei ra.

Em meio a tu do is so, uma coi sa não de ve
ser es que ci da, a ca da ação cor res pon de uma
re a ção, ou se ja, a ca da in ves ti da con tra o Mi- 
nis té rio Pú bli co, re no va mos nos sa for ça e
dis po si ção pa ra tra ba lhar em de fe sa da so ci-
e da de, des ti na tá ria na tu ral de nos sas ações.
Não me pas sa des per ce bi do nes te mo men to
a me mó ria de um fa to his tó ri co ocor ri do no
ano de 2013, em que um for te lobby ten tou
res trin gir o po der in ves ti ga tó rio do Mi nis té- 
rio Pú bli co, a co nhe ci da PEC 37. Na que le
mo men to, por meio de am pla mo bi li za ção,
o Po vo foi às ru as e com apoio da So ci e da de,
o Con gres so re fluiu e dis se não à PEC da Im- 
pu ni da de. Des ta mes ma for ma, o Mi nis té rio
Pú bli co bra si lei ro es tá se mo bi li zan do por
meio de seus in te gran tes e en ti da des re pre- 
sen ta ti vas, pu bli can do no tas e ma ni fes tos
de ad ver tên cia à po pu la ção pa ra im pe dir o
des mon te des sa Ins ti tui ção, que tem o de ver
e a mis são de de fen der o ci da dão.

San to Agos ti nho nos ad ver tia que: “ A es-
pe ran ça nos deu du as fi lhas lin das: a in dig-
na ção e a co ra gem; a in dig na ção nos en si na
a não acei tar as coi sas co mo es tão; a co ra- 
gem, a mu dá-las”. A So ci e da de ci vil pre ci sa
es tar aten ta e ar ti cu la da pa ra não per mi tir,
pas si va men te,re tro ces sos e me di das que vi- 
o lem as prer ro ga ti vas e ga ran ti as cons ti tu ci- 
o nais do Mi nis té rio Pú bli co, pois, co mo diz o
le ma de uma Cam pa nha Ins ti tu ci o nal des te
ór gão: “MI NIS TÉ RIO PÚ BLI CO FOR TE, SO-
CI E DA DE PRO TE GI DA”.

Vi va à De mo cra cia!

ALEX BRI TO* E J. TI A GO MA TOS**
* Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor As so ci a do da UF -
MA. (alex_ bri to@yahoo.com). ** Gra du an do do Cur so de
Eco no mia da UF MA. (jer si ton mat tos@hot mail.com)

A di men são
fe de ra ti va da PEC
Emer gen ci al

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção nº 186, po pu lar- 
men te co nhe ci da co mo PEC Emer gen ci al, es ta be le ce me- 
di das de ajus te fis cal pa ra to dos os en tes fe de ra ti vos, en tre
as quais a vi a bi li da de do aci o na men to au to má ti co dos “ga- 
ti lhos” do te to de gas tos, cri a dos pe la Emen da Cons ti tu ci o- 
nal nº 95, de 2016 (EC 95/16), no âm bi to da União. Em ní vel
sub na ci o nal, im ple men ta ins tru men tos aná lo gos aos ga ti- 
lhos, que fa cul tam a ado ção de es tra té gi as pa ra re du zir os
de se qui lí bri os fis cais sem pre que as des pe sas atin gi rem ní- 
veis pre vi a men te de ter mi na dos. Em ge ral, a no va re gra fis- 
cal es ta be le ce pa ra a União que as des pe sas obri ga tó ri as
não po dem ul tra pas sar o li mi te de 95% das des pe sas to tais
su jei tas ao te to de gas tos; e pa ra os en tes sub na ci o nais o li- 
mi te das des pe sas é de 95% da re cei ta cor ren te. O des res- 
pei to a es ses pa ta ma res ins ti ga ria o aci o na men to au to má- 
ti co dos pro ce di men tos de ajus tes fis cais, os cha ma dos
“ga ti lhos fis cais”.

Es pe ci fi ca men te so bre o aci o na men to dos ga ti lhos, du- 
as ques tões são im por tan tes res pon der. Pri mei ro, por que a
PEC Emer gen ci al “vi a bi li za” o aci o na men to au to má ti co
dos “ga ti lhos” se des de a EC 95/16 já ha via es sa pre vi são?
De fa to, em 2016 a re fe ri da Emen da já dis po ni bi li za va a
gran de mai o ria das me di das de ajus tes, em ca so de ul tra- 
pas sa gem das me tas de des pe sas es ta be le ci das.

 Con tu do, o de se nho da nor ma fis cal pro vo ca va cer ta
am bi gui da de de vi do à re da ção do tex to in for mar que as re- 
fe ri das me tas de ve ri am vir de mons tra das no Pro je to de Lei
Or ça men tá ria Anu al (PLOA), ou se ja, co mo a PLOA já tra zia
a de mons tra ção in di vi du a li za da des ses li mi tes, o seu even- 
tu al des cum pri men to po de ria sus ci tar cri me de res pon sa- 
bi li da de aos ges to res. O fa to é que os tais ga ti lhos nun ca fo- 
ram aci o na dos em fun ção da in cer te za ju rí di ca tra zi da pe la
re da ção da EC 95/16. A PEC Emer gen ci al, por tan to, além
de qual quer ou tro as pec to, re sol ve de vez o pro ble ma da in- 
se gu ran ça ju rí di ca ge ra da pe lo re gra men to fis cal an te ri or.

Uma se gun da ques tão diz res pei to aos efei tos ime di a tos
da PEC Emer gen ci al so bre a si tu a ção fis cal da União, dos
es ta dos e mu ni cí pi os. No to can te à pri mei ra, es tá pa ci fi ca- 
do que a no va re gra fis cal não traz im pac tos de cur to pra zo,
so bre tu do por que o li mi te de 95% das des pe sas to tais só se- 
rá atin gi do, mui to pro va vel men te, em 2025. Con tu do, pa ra
os es ta dos e mu ni cí pi os a re a li da de é bem dis tin ta, em fun- 
ção de gran de par te des ses en tes já es tar, de uma for ma ou
de ou tra, den tro do li mi te de com pro me ti men to de 95% da
re cei ta cor ren te. Con si de ran do, por exem plo, o in di ca dor
CO PAG da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal (STN), 14 es ta- 
dos já se en qua dra ri am nes sa si tu a ção, des de 2019. Por ou- 
tro la do, se uti li zás se mos o per cen tu al al ter na ti vo de com- 
pro me ti men to de mais de 85% das re cei tas cor ren tes (ou- 
tro cri té rio fa cul ta do a es ta dos e mu ni cí pi os pa ra im ple- 
men tar os ga ti lhos fis cais, su jei to a anuên cia das ins tân ci as
le gis la ti vas) te ría mos, em 2019, ape nas três es ta dos com
per cen tu al in fe ri or aos 85%, o que de mons tra que a PEC
Emer gen ci al afe ta ime di a ta men te a di men são fe de ra ti va
das fi nan ças pú bli cas.

Es pe ci fi ca men te pa ra o Ma ra nhão, por que es sa pro pos- 
ta é pre o cu pan te? Co mo se sa be, de vi do ao bai xo ní vel de
de sen vol vi men to dos mer ca dos no Ma ra nhão, o se tor pú- 
bli co as su me o pa pel de “em pre ga dor de úl ti ma ins tân cia”,
sen do res pon sá vel por boa par te da ge ra ção de ren da pro- 
ve ni en te do tra ba lho ma ra nhen se. De cer ta for ma, uma
con ten ção das des pe sas obri ga tó ri as com re mu ne ra ções
afe ta ria ime di a ta men te o ní vel de ati vi da de econô mi ca,
ali men tan do a re ces são econô mi ca e blin dan do a ação an- 
ti cí cli ca que o se tor pú bli co po de ria de sem pe nhar.

 Se gun do a Fe de ra ção das In dús tri as do Rio de Ja nei ro
(FIR JAN), 76% dos mu ni cí pi os ma ra nhen ses apre sen ta- 
vam uma si tu a ção crí ti ca em re la ção a ges tão fis cal e por
ou tro la do, ape nas 1,3% mos tra ram um grau de qua li da de
ra zoá vel no con tro le das con tas pú bli cas. Ob ser van do a re- 
la ção en tre des pe sa cor ren te e re cei ta cor ren te, a par tir dos
da dos das Con tas Anu ais de 2019 dis po ni bi li za dos pe la
STN, ha ve ria, nu ma es ti ma ti va ini ci al, 96 mu ni cí pi os atin- 
gi dos pe los efei tos da PEC Emer gen ci al, cer ca de 44,2%. Em
ou tras pa la vras, qua se me ta de dos go ver nos mu ni ci pais te- 
ri am sua ca pa ci da de de ge ra ção de em pre go e ren da li mi- 
ta da, à ex ce ção da ca pi tal do Es ta do, cu ja re la ção DC/RC
equi va len te a 73,8%, a man tem nu ma si tu a ção bas tan te
con for tá vel na atu al con jun tu ra.

Pre li mi nar men te dois as pec tos pre ci sam ser pon de ra- 
dos: pri mei ro, a ges tão das con tas pú bli cas fe de ral não é
igual a ad mi nis tra ção do or ça men to do més ti co, co mo
mui tos, di da ti ca men te, exem pli fi cam; tam pou co há si mi- 
la ri da de en tre o con tro le das con tas pú bli cas da União e
da que las dos en tes sub na ci o nais, prin ci pal men te por que a
pri mei ra tem, re la ti va men te, uma am pla di ver si da de de re- 
cei tas, e os se gun dos não têm; além dis so, ca be ao Go ver no
Fe de ral o mo no pó lio da mo e da, mui to di fe ren te, das fi nan- 
ças es ta du ais.

 Em se gun do lu gar, não faz sen ti do, nu ma si tu a ção de
ca la mi da de pú bli ca, on de os en tes sub na ci o nais já es tão
res trin gi dos pe la vo la ti li da de da re cei ta, con ti nu ar in sis tin- 
do num ajus te fis cal pe lo la do das des pe sas! Is so na da tem
a ver com o im por tan te de ba te so bre a qua li da de do gas to,
mas é ne ces sá rio lem brar que a Eco no mia não é Con ta bi li- 
da de, on de pa ra se pôr é ne ces sá rio ti rar de al gum lu gar…

 
 

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril
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Pai xão e mor te

A mor te na cruz

Paixão de Cristo

Como foi a morte de
Jesus, segundo a ciência

R
e li gi o si da de à par te, pou cos du vi dam que te nha
vi vi do há 2 mil anos um ho mem cha ma do Je- 
sus, em par te do que ho je é Is ra el. E que ele foi
um ju deu dis si den te que aca bou li de ran do um

gru po de se gui do res. Sua atu a ção aca bou in co mo dan do
o Im pé rio Ro ma no. E, às vés pe ras da Pás coa ju dai ca, ele
aca bou con de na do, tor tu ra do e mor to por cru ci fi ca ção
— uma prá ti ca de pe na ca pi tal co mum na épo ca.

De pois de sua mor te, se gui do res se en car re ga ram de
es pa lhar seus en si na men tos. Ter mi na va a his tó ria e co- 
me ça va o mi to, a re li gião, a te o lo gia.

Es sa tran si ção ocor reu prin ci pal men te gra ças a um
pro fí cuo es cri tor da épo ca, pi o nei ro da Igre ja Cris tã e
au tor de mui tos tex tos que ho je es tão na Bí blia: Pau lo de
Tar so (c. 5-67). Na dé ca da de 50 do pri mei ro sé cu lo da
nos sa era, cer ca de 20 anos de pois da mor te de Je sus, ele
pro du ziu se te car tas cu jos tex tos so bre vi ve ram ao tem- 
po. “Nes sas car tas re pa ra mos que há uma mu dan ça de
en fo que. Pau lo não mais tra ba lha com o Je sus his tó ri co,
ele tra ba lha com o Je sus da fé”, ex pli ca o his to ri a dor An- 
dré Le o nar do Che vi ta re se, au tor de, en tre ou tros, Je sus
de Na za ré: Uma Ou tra His tó ria, e pro fes sor do Pro gra ma
de Pós-Gra du a ção em His tó ria Com pa ra da do Ins ti tu to
de His tó ria da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja nei ro
(UFRJ). Di an te dis so, a pri mei ra con clu são é que, des- 
con si de ran do a re li gi o si da de de cor ren te da fi gu ra de Je- 
sus, ele foi um con de na do po lí ti co. “Je sus his tó ri co co- 
nhe ceu uma mor te po lí ti ca. Re li gião e po lí ti ca são coi sas
mui to uni das, prin ci pal men te quan do es ta mos tra tan- 
do de uma li de ran ça po pu lar”, acres cen ta Che vi ta re se.
“Não há co mo se pa rar as an dan ças [de Je sus] co mo al go
só po lí ti co ou só re li gi o so. As fron tei ras são mui to flui- 
das. E is so aca ba sen do cha ve pa ra com pre en der o mo- 
vi men to de Je sus com Je sus [ain da vi vo] e o mo vi men to
de Je sus sem Je sus.”

A mor te na cruz, cu jo sim bo lis mo aca bou se con fun- 
din do com a pró pria re li gi o si da de cris tã, não era um
acon te ci men to ra ro na que la épo ca. “A cru ci fi ca ção era a
pe na de mor te usa da pe los ro ma nos des de o ano 217
a.C. pa ra es cra vos e to dos aque les que não eram ci da- 
dãos do Im pé rio”, ex pli ca o ci en tis ta po lí ti co, his to ri a- 
dor es pe ci a li za do em Ori en te Mé dio e es cri tor ita li a no
Ge rar do Fer ra ra, da Pon ti fí cia Uni ver si da de da San ta
Cruz, de Ro ma. “Era uma tor tu ra tão cru el e hu mi lhan te
que não era re ser va da a um ci da dão ro ma no. Era pre ce- 
di da pe lo açoi te, in fli gi do com vá ri os ins tru men tos,
con for me a ori gem e a pro ve ni ên cia so ci al dos con de- 
na dos.” “A cru ci fi ca ção não foi in ven ção ro ma na, mas
es ta va am pla men te dis se mi na da no Im pé rio Ro ma no.
Fa zia par te de uma ro ti na den tro dos ter ri tó ri os que ho je
cha ma mos de Is ra el”, pon tua Che vi ta re se. “Mais ou me- 
nos uns 40 anos de pois da mor te de Je sus, quan do hou- 
ve a to ma da de Je ru sa lém, mi lha res de ju deus fo ram
cru ci fi ca dos.” Os Evan ge lhos de di cam-se tam bém a
nar rar as úl ti mas ho ras de Je sus, de ta lhan do seu so fri- 
men to. De acor do com as es cri tu ras sa gra das, ele te ria
si do le va do de uma ins tân cia a ou tra nes sas ho ras de jul- 
ga men to, com cer ta he si ta ção en tre as au to ri da des.
Che vi ta re se diz que his to ri ca men te is so não po de ser
ver da de. Is to por que, a jul gar pe los re la tos, Je sus foi
mor to na an te vés pe ra da Pás coa ju dai ca. “A fes ta da Pás- 
coa é uma fes ta po lí ti ca, pois é quan do se ce le bra a pas- 
sa gem da es cra vi dão pa ra a li ber da de, a saí da do po vo
he breu do Egi to pa ra a ‘ter ra on de cor re o lei te e o mel’”,
lem bra o his to ri a dor. “En tão ima gi ne mos: uma ci da de
abar ro ta da de ju deus, co mo a au to ri da de ro ma na vai
bo tar um ju deu pa ra car re gar uma cruz pe la ci da de, no
meio de tan tos ju deus? Se ria um con vi te à re be lião. Com

uma pes soa co mo Je sus nin guém po de ria per der tem po.
Foi pe go e ime di a ta men te cru ci fi ca do.” Pa ra Che vi ta re- 
se, os re la tos que exis tem dan do con ta de acon te ci men- 
tos en tre a pri são de Je sus, na ma dru ga da de quin ta pa ra
sex ta, e sua cru ci fi ca ção, ho ras mais tar de, não são his- 
tó ri cos; são te o lo gia. Al guns di as an tes, no que aca bou
se eter ni zan do co mo Do min go de Ra mos, Je sus ti nha
en tra do em Je ru sa lém. Foi uma ra ra apa ri ção de le em
uma gran de ci da de, o que te ria trans for ma do-o em al vo
fá cil das au to ri da des. Mas por que ele in co mo da va? Por- 
que li de ra va um gru po jus ta men te pro cla man do um
no vo rei no, o Rei no dos Céus, ou rei no de seu pai. E seu
dis cur so era de um rei no di a me tral men te opos to ao Im- 
pé rio Ro ma no, se gun do qua tro pi la res bá si cos. “Ele se
tor na mes si as por con ta des sa ideia”, de fen de Che vi ta- 
re se. O pri mei ro pi lar do rei no de fen di do por Je sus era a
jus ti ça. Não qual quer jus ti ça, mas a jus ti ça di vi na. “E ele
se re fe ria a Deus co mo pa pai, seu pai ce les ti al. Es sa jus- 
ti ça tão equi li bra da, era cla ro, se opu nha a ou tro rei no,
aque le que já es ta va ins ta la do e que con tro la va a Ju deia:
o dos ro ma nos”, com pa ra o his to ri a dor. “Ele es tá di zen- 
do: aqui no meu rei no tem jus ti ça; o do Cé sar é o rei no
da in jus ti ça.” O se gun do pon to é que Je sus pro cla ma va
um rei no de paz, tam bém em opo si ção ao es ta do bé li co
do go ver no im pos to pe los ro ma nos, um im pé rio que
avan ça va so bre ou tros po vos. O ter cei ro pi lar é co men- 
sa li da de: co mi da, be bi da, far tu ra na me sa dos po bres,
dos cam po ne ses. “O gru po que acom pa nha va Je sus ou- 
via sua pre ga ção e, de al gu ma ma nei ra, acha va in te res- 
san te o que ele es ta va di zen do”, diz Che vi ta re se. Por fim,
Je sus fa la va de um rei no de igual da de, com a co par ti ci- 
pa ção de to dos. “O mi nis té rio de Je sus é de ho mens e
mu lhe res, iguais”, no ta o his to ri a dor. “Je sus mor re por
cau sa de um rei no, o rei no de Deus. Es se é o mo vi men to
de Je sus com Je sus. A ge ra ção se guin te, o mo vi men to de
Je sus sem Je sus, res sig ni fi ca a mor te de le co mo uma
mor te sa cri fi ci al, que ga nha di men são es tri ta men te re li- 
gi o sa.” As au to ri da des ro ma nas que ser vi am na re gião já
es ta vam ma pe an do os mo vi men tos de Je sus. E en con- 
tra ram a opor tu ni da de per fei ta quan do ele re sol veu en- 
trar em Je ru sa lém. “Vi ram-no cri an do con fu são no tem- 
plo, às vés pe ras da Pás coa, com a ci da de cheia de ju deus
vin dos das mais di fe ren tes re giões e pen sa ram: ra pi da- 
men te es se ho mem tem de ser pre so, cru ci fi ca do”, diz o
his to ri a dor. “To dos os evan ge lis tas con cor dam em si tu- 
ar a mor te de Je sus em uma sex ta-fei ra, den tro do fe ri a- 
do da Pás coa”, co men ta Fer ra ra. Au tor do li vro Vi ta di
Gesù Cris to, o pa dre, bi blis ta e ar queó lo go ita li a no Giu- 
sep pe Ric ci ot ti (1890-1964) reu niu vá ri as in for ma ções
his tó ri cas, cru zou-as e con cluiu que o mais pro vá vel é
que a exe cu ção te nha ocor ri do no equi va len te ao 7 de
abril do ano 30.

Eram três as ma nei ras de se exe cu tar um con de na do
na Ro ma an ti ga. Se gun do ex pli ca o his to ri a dor, um ob- 
je ti vo as unia: não per mi tir a pre ser va ção de ves tí gi os de
me mó ria — em ou tras pa la vras, im pos si bi li tar que res- 
tos mor tais fos sem se pul ta dos. A cru ci fi ca ção era a pe na
des ti na da a es cra vos que aten ta vam con tra a vi da dos
seus se nho res e aque les que se en vol vi am em re be liões.
Além de to dos os que não eram ci da dãos ro ma nos, ca so
de Je sus. “Ain da vi vos, na cruz, aves de ra pi na já co me ça- 
vam a co mer o con de na do. Três ou qua tro di as de pois, a
car ne des se in di ví duo, apo dre cen do, caía da cruz e cães
e ou tros ani mais ter mi na vam de fa zer o ser vi ço”, con- 
tex tu a li za Che vi ta re se. No iní cio dos anos 2000, o mé di- 
co le gis ta nor te-ame ri ca no Fre de rick Tho mas Zu gi be
(1928-2013), pro fes sor da Uni ver si da de de Co lum bia e
ex-pa to lo gis ta-che fe do Ins ti tu to Mé di co Le gal, fez uma

sé rie de ex pe ri men tos com vo lun tá ri os pa ra mo ni to rar
os efei tos que uma cru ci fi ca ção te ria so bre o cor po hu- 
ma no. Os re sul ta dos fo ram pu bli ca dos no li vro The Cru- 
ci fi xi on of Je sus: A Fo ren sic Inquiry. Pa ra seus es tu dos,
ele uti li zou uma cruz de ma dei ra com 2,34 me tros na
ver ti cal e 2 me tros na ho ri zon tal. In di ví du os — to dos
adul tos jo vens, na fai xa dos 30 anos — fo ram sus pen sos
ne la e ti ve ram su as re a ções mo ni to ra das ele tro ni ca- 
men te, com ele tro car di o gra ma, me di ção de pul sa ção e
afe ri ção de pres são san guí nea. Ata dos as sim, os vo lun- 
tá ri os não con se gui am en cos tar as cos tas na cruz e re la- 
ta ram for tes cãi bras cau sa das pe lo des con for to da po si- 
ção, além de for mi ga men tos cons tan tes nas pan tur ri- 
lhas e nas co xas. Na épo ca de Je sus di fe ren tes for mas de
cruz eram uti li za das nas exe cu ções. As prin ci pais eram a
em for ma de T e a em for ma de pu nhal. Não há con sen so
en tre pes qui sa do res so bre qual te ria si do a uti li za da por
Je sus. Fer ra ra acre di ta que a se gun da. Pa ra o mé di co Zu- 
gi be, Je sus car re gou, em seu ca mi nho até o lo cal da exe- 
cu ção, ape nas a par te ho ri zon tal. Ele es cre veu que a es- 
ta ca ver ti cal cos tu ma va ser man ti da no lo cal das cru ci fi- 
ca ções, fo ra da ci da de. E ba se ou-se no fa to de que a par- 
te ho ri zon tal pe sa va cer ca de 22 qui los. A so ma de am- 
bas as par tes ti nha en tre 80 e 90 qui los, o que tor na ria
im pos sí vel de ser car re ga da em uma lon ga ca mi nha da
— que, con for me seus es tu dos, te ria si do de 8 quilô me- 
tros no ca so de Je sus. “De ta lhes da pu ni ção são con fir- 
ma dos pe lo uso ro ma no e por do cu men tos his tó ri cos:
os con de na dos eram amar ra dos ou pre ga dos no pa tí bu- 
lo com os bra ços es ten di dos e er gui dos no mas tro ver ti- 
cal já fi xa do”, es cla re ce Fer ra ra. “Os pés eram amar ra dos
ou pre ga dos, por ou tro la do, ao pos te ver ti cal, so bre o
qual uma es pé cie de as sen to de apoio se pro je ta va na al- 
tu ra das ná de gas. A mor te era len ta, mui to len ta, e
acom pa nha da por um so fri men to ter rí vel. A ví ti ma, le- 
van ta da do so lo a não mais de meio me tro, es ta va com- 
ple ta men te nua e po dia fi car pen du ra da por ho ras, se- 
não di as, sa cu di da por es pas mos de dor, náu se as e a im- 
pos si bi li da de de res pi rar cor re ta men te, já que o san gue
nem se quer po dia fluir pa ra os mem bros que es ta vam
ten sos a pon to de exaus tão.” O que é um en ten di men to
qua se unâ ni me en tre os pes qui sa do res é que as cra vas
eram pre ga das nos pul sos, e não nas pal mas das mãos
— por con ta da com plei ção ós sea, as mãos “se ras ga ri- 
am” com o pe so do cor po. “A es tru tu ra das mãos e a au- 
sên cia de os sos im por tan tes im pe di ri am o su por te de
um pe so tão gran de e a car ne das mãos se ria di la ce ra- 
da”, res sal ta Fer ra ra. O mé di co Zu gi be con cluiu que os
pre gos ti nham 12,5 cen tí me tros de com pri men to. Ele
de fen dia que Je sus ti nha si do pre ga do, sim, nas mãos,
mas não no cen tro da pal ma e sim pou co abai xo do po- 
le gar. Já sus pen so na cruz, os pés de Je sus tam bém fo- 
ram fi xa dos com cra vas — se gun do o mé di co, um ao la- 
do do ou tro, e não so bre pos tos co mo o ima gi ná rio con- 
sa grou. Es sas per fu ra ções, por atin gi rem ner vos im por- 
tan tes, te ri am si do cau sa do ras de do res in su por tá veis e
con tí nu as. “Quan to tem po um in di ví duo le va pa ra mor- 
rer as sim? Mor re-se de cãi bra, que vai atro fi an do seus
mús cu los e le van do-o a mor rer por fal ta de ar, com mui- 
tas do res, do res gi gan tes cas no cor po to do”, nar ra Che- 
vi ta re se. Fer ra ra, por sua vez, de fen de que Je sus te nha
mor ri do por in far to do mi o cár dio, em de cor rên cia do
es for ço exaus ti vo. Por meio de seus ex pe ri men tos, Zu gi- 
be ana li sou as três hi pó te ses mais acei tas pa ra a mor te
de Je sus: as fi xia, ata que car día co e cho que he mor rá gi co.
Sua con clu são é que Je sus te ve pa ra da car día ca em vir- 
tu de da hi po vo le mia, ou se ja, a di mi nui ção con si de rá vel
do vo lu me san guí neo de pois de to da a tor tu ra e das ho- 
ras pre ga do na cruz. Te ria mor ri do, por tan to, de cho que
he mor rá gi co.

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril
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PA TRÍ CIA CU NHA

Tem po de me do

“Faz por ti, que te aju da rei”

Ora ção e fé

Religião

O poder da fé, força e
oração na pandemia
F

é, for ça, ora ção. No úl ti mo ano es sas pa la vras
têm si do di tas, pro nun ci a das, es cri tas mui to
mais que de cos tu me. A fé e a ora ção, nes ses
tem pos som bri os, têm aju da do mui ta gen te a

su por tar a dor que a fal ta de um en te que ri do faz. Há
pou co mais de 1 ano se ins ta la va a pan de mia cau sa da
pe lo no vo co ro na ví rus e que cau sa so fri men to diá rio em
to da a hu ma ni da de.  Em to do o mun do mi lha res de pes- 
so as per de ram a vi da pa ra o ví rus. No Bra sil, mais de 320
mil pes so as, e no Ma ra nhão mais de 6 mil vi das per di- 
das.

Nes te do min go de Pás coa, do min go da Res sur rei ção
de Cris to, va mos fa lar de fé, ora ção, de vo ção, na cren ça
em Deus, e na cer te za de que Ele tu do ou ve e vê. Uma
can ção do com po si tor Gil ber to Gil, lem bra que a hu ma- 
ni da de pre ci sa fa zer uma co ne xão com al go di vi no. Pes- 
so as de fé, que cre em em uma di vin da de, ou mes mo ag- 
nós ti cos, ateus… fa zen do uma ora ção, ou so men te con- 
ver san do com um Deus, per ce bem a for ça que uma pre- 
ce ou uma re za tem o po der de aca len tar, acal mar, di mi- 
nuir um far do pe sa do. “Se eu qui ser fa lar com Deus. Te- 
nho que fi car a sós. Te nho que apa gar a luz. Te nho que
ca lar a voz. Te nho que en con trar a paz…” (Gil ber to Gil).

Con ver sei com re li gi o sos da igre ja ca tó li ca, evan gé li- 
ca e es pí ri ta so bre o que a ora ção é ca paz de fa zer e de
co mo o mun do po de pas sar por ad ver si da des, se ti ver fé
e ora ção.

O Pas tor Gil van Sou za, da Igre ja Pen te cos tal Bom Sa- 
ma ri ta no (Par que Vi tó ria) dis se que a ora ção em si é fa- 
lar com Deus, in de pen den te men te do cre do re li gi o so. “A
fé, co mo diz os es cri tos He breus, ca pí tu lo 11, é o fir me
fun da men to das coi sas que se es pe ram das coi sas que
não se vê. A ora ção é a cha ve es sen ci al pa ra abrir o co ra- 
ção de Deus, in de pen den te do mo men to de pan de mia
que es ta mos pas san do, mas na mi nha con cep ção, es se
tem po nos en co ra jou mais a orar: orar por mui tas vi das
e ter fé em Deus que es se é um mo men to di fí cil, po rém
es tá es cri to. Quem qui ser en ten der a pa la vra de Deus é
só ler em Ma teus, ca pi tu lo 24, e vai ver que o si nal da vin- 
da de Je sus es tá pró xi mo, e lá em um dos si nais so bre a
vin da de Cris to diz que ha ve ria pes te no mun do in tei ro”,
dis se.

A fé, co mo diz os es cri tos He breus,

ca pí tu lo 11, é o fir me fun da men to

das coi sas que se es pe ram das coi sas

que não se vê. A ora ção é a cha ve

es sen ci al pa ra abrir o co ra ção de

Deus, in de pen den te do mo men to de

pan de mia que es ta mos pas san do,

mas na mi nha con cep ção, es se

tem po nos en co ra jou mais a orar.

O pas tor e vá ri as ou tras pes so as do gru po de ora ção
de sua con gre ga ção fi na li za ram es ta se ma na a “Cam pa- 
nha da Con quis ta”, no Mon te da Li to râ nea, que du rou 1
mês, com ora ções diá ri as pe las fa mí li as do mun do. “Nós
ti ve mos uma cam pa nha ago ra oran do por mui tas vi das
que es ta vam en tu ba das, ou que es tão ain da, e ain da es- 

ta mos oran do. Deus tem fei to mi la gre. Cla ro que tem
mui tas pes so as cris tãs e não cris tãs mor ren do des sa do- 
en ça por que a bí blia diz que da mes ma for ma que o ím- 
pio mor re, o jus to tam bém mor re, en tão que ro dei xar
bem cla ro pa ra vo cê que a ora ção tem si do es sen ci al
nes se mo men to pa ra mui tas fa mí li as, pa ra mui tas vi das.
Nós so mos exem plos dis so. Je sus tem fei to mi la gres, ob- 
vi a men te exis te a per mis são e a von ta de de Deus, e a
von ta de d’Ele é que nin guém mor ra”, dis se o pas tor.

Pa ra o pa dre Jad son Bor ba, co or de na dor Ar qui di o ce- 
sa no da Ação Evan ge li za do ra Mis si o ná ria da Ca te dral
Me tro po li ta na, to dos nós vi ve mos nes se tem po de pan- 
de mia, um tem po mar ca do pe la in se gu ran ça, me do, às
ve zes pe lo de ses pe ro, pe la an gús tia, e to dos es ses si nais
de mons tram a fra gi li da de hu ma na.

“Nes se sen ti do a fé é um ele men to cons ti tu ti vo pe la
pró pria iden ti da de do ser hu ma no. Aqui fa la mos não da
fé con fes si o nal, mas al go que mar ca pro fun da men te a
iden ti da de do ser que bus ca sim o seu trans cen den te.
Pe la fé so mos ca pa zes de fa zer uma lei tu ra di fe ren te da
re a li da de, pe la fé so mos ca pa zes de com pre en der que a
nos sa vi da não es tá em nos sas mãos, que a de ci são não
de pen de so men te de nós, mas que te mos um Deus que
nos con duz as sim à nos sa his tó ria. A ex pe ri ên cia de fé
faz com que o ho mem per ce ba aque le que é fi el, aque le
que é cren te. Aque le que de mons tra sua fé nos faz per ce- 
ber que nós so mos ca pa zes de pas sar por is so com al go
que de fa to tra ze mos em nos so co ra ção, que é a cer te za
de ele men tos fun da men tais que cons ti tu em a iden ti da- 
de de um cris tão, por exem plo, a fé a es pe ran ça e a ca ri- 
da de. A fé é um fa rol que nos aju da a ca mi nhar em tem- 
pos di fí ceis e em noi tes es cu ras quan do o mar es tá mais
bra vio. En tão que nós pos sa mos, pe la fé, com pre en der
que a vi da de Deus es tá pre sen te na vi da hu ma na e que a
vi da hu ma na é cha ma da sem pre fa zer par te da vi da de
Deus. Que a fé nos aju de a com pre en der es se tem po pre- 
sen te e pas sar mos com al ti vez por tu do is so”, dis se.

Nes te do min go de Pás coa, o Pa dre Jad son lem bra que
es ta mos ce le bran do a fes ta da res sur rei ção e is so dá en- 
ten di men to que a vi da é mai or que a mor te. “Nos faz en- 
ten der que a pa la vra fi nal nun ca se rá da mor te, mas da
vi da. So men te pe la fé se re mos ca pa zes de com pre en der
es sa ver da de: que Je sus não fi ca pre so na cruz, na mor te,
mas ele res sus ci ta pa ra dar vi da no va a to dos nós”, dis se.

So men te pe la fé se re mos ca pa zes de

com pre en der es sa ver da de: que Je sus

não fi ca pre so na cruz, na mor te,

mas ele res sus ci ta pa ra dar vi da

no va a to dos nós.

Pa ra o lí der es pí ri ta Mo ab Jo sé, do Pou so Obras So ci- 
ais, to dos pre ci sam fa zer a sua par te, es pe ci al men te nes- 
se tem po de pan de mia, e prin ci pal men te no to can te à
es pi ri tu a li da de. “O mo men to que atra ves sa mos, com a
pan de mia, é mui to gra ve. E, por is so mes mo, exi ge de to- 
dos, uma pro fun da re fle xão. Co ro na ví rus, mais de 300
mil mor tes, fal ta de va ci na, tu do is so ge ra me do e in se- 
gu ran ça. Con tu do, ja mais po de mos per der a es pe ran ça
e a fé, con for me a pro mes sa fei ta por Je sus: ‘Vin de a mim
to dos vós que es tais can sa dos e eu vos ali vi a rei’. Mas, é

pre ci so não fi car aguar dan do que tu do ‘caia do céu’. A fé
não ex clui o bom sen so, a ci ên cia e o co nhe ci men to ci- 
en tí fi co. É im pres cin dí vel se guir as su ges tões da OMS
(Or ga ni za ção Mun di al da Saú de), sem es que cer mos da
ori en ta ção da es pi ri tu a li da de: ‘Faz por ti, que eu te aju- 
da rei’, con for me en si na men to ju dai co”.

O mo men to que atra ves sa mos, com

a pan de mia, é mui to gra ve. E, por

is so mes mo, exi ge de to dos uma

pro fun da re fle xão. Co ro na ví rus,

mais de 300 mil mor tes, fal ta de

va ci na, tu do is so ge ra me do e

in se gu ran ça. Con tu do, ja mais

po de mos per der a es pe ran ça e a fé,

con for me a pro mes sa fei ta por Je sus.

Re li gi o sos di zem que não é ne ces sá rio se guir uma re- 
li gião pa ra orar. Se ja na fé cris tã, dos ca tó li cos, dos ju- 
deus, dos bu dis tas, das re li giões de ma triz afri ca na, es- 
pí ri tas, en fim, a co ne xão em sen ti men tos e pa la vras
com um ser su pe ri or, faz bem, ali via, traz con for to. “A
ora ção é sim es sen ci al pa ra su por ta mos es sa si tu a ção,
mas não bas ta só ora ção, mas es tar mos em co mu nhão
com Deus. Is so quer di zer que além de orar e ter fé, a
gen te não po de pre va le cer a von ta de e a per mis são de
Deus. A gen te faz a nos sa par te por que Je sus diz que tu- 
do que pe di res ao Pai em meu no me, cren do, re ce bes”,
dis se o  Pas tor Gil van.

So bre a fé, o Pas tor dis se que ela não cu ra nin guém,
mas sim o no me de Je sus. “A fé é uma das fer ra men tas
que te mos pa ra al can çar o nos so ob je ti vo com Deus. A fé
não cu ra, quem cu ra é o se nhor Je sus. A fé é uma fer ra- 
men ta que nos aju da a al can çar os nos sos ob je ti vos e
dei xan do bem cla ro, na von ta de de Deus, tá cer to? Mas a
fé e a ora ção são fer ra men tas que o cris tão in de pen den- 
te do seu cre do re li gi o so, pre ci sa crer em Je sus co mo o
úni co e su fi ci en te sal va dor da sua vi da e crer que o Se- 
nhor po de tu do. Ago ra o ho mem sem fé é im pos sí vel
agra dar a Deus”, des ta ca.

Se gun do o Pa dre Jad son, a fé não cu ra to dos os ma les,
mas aju da a su pe rá-los. “Não po de mos co lo car a fé co- 
mo se fos se má gi ca, co mo se fos se en can to, su pers ti- 
ção… A fé é um pro ces so co mo to do pro ces so hu ma no,
e es tá su jei ta a fra gi li da des, a per gun tas, a ques ti o na- 
men tos. A fé aju da o ser hu ma no a en ten der que a exis- 
tên cia tem um sen ti do mai or, que por exem plo a mor te
não é o fim, e que as di fi cul da des que pas sa mos nos aju- 
dam a for ta le cer, que a tem pes ta de um dia vai pas sar,
que o sol vai bri lhar e que a vi da sem pre há de ven cer. A
fé faz ar der o co ra ção pa ra pos sa mos vol tar a ca mi nhar.
Um ca mi nho que é de dor, tris te za, pe la fé se tor na um
ca mi nho de ale gria, um ca mi nho de es pe ran ça. A fé não
cu ra os ma les, mas aju da a su pe rar e su por tar os ma les
que a vi da nos im põe”.

Pa ra Mo ab Jo sé, a fé, com pro va da pe la ci ên cia, é mui- 
to im por tan te no pro ces so da cu ra das en fer mi da des,
po rém, “não po de mos es bar rar no fa na tis mo… A ci ên- 
cia mé di ca é Deus agin do pa ra di mi nuir nos sas do res.
Ou ça, com o co ra ção, o que diz a voz do teu Cris to in te ri- 
or: ‘Por que, aque le que pe de, re ce be… e, o que bus ca,
en con tra… e, ao que ba te, abrir-se-lhe-á’.”

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril
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Mais de 160 famílias das localidades de Furo da Bolívia, Enseada e Serraria,
pertencentes ao Projeto de Assentamento Camacaoca receberam ajuda

MONÇÃO

Assentados recebem
ajuda humanitária

A
ten den do a pe di do do Sin di- 
ca to de Tra ba lha do res Ru rais
de Mon ção, o Go ver no do
Ma ra nhão, por meio da Se- 

cre ta ria de Es ta do dos Di rei tos Hu ma- 
nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih- 
pop), en tre gou na úl ti ma ter ça-fei ra
(30), ces tas bá si cas, e kits de hi gi e ne a
162 fa mí li as mo ra do ras das lo ca li da- 
des de Fu ro da Bo lí via, En se a da e Ser- 
ra ria, per ten cen tes ao Pro je to de As- 
sen ta men to Ca ma ca o ca na ci da de de
Mon ção-MA.

Es tas co mu ni da des aguar dam de fi- 
ni ção, por par te do Ins ti tu to Na ci o nal
de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria (In- 
cra) e Fun da ção Na ci o nal do Ín dio
(Fu nai) so bre a de mar ca ção dos li mi- 
tes en tre a Ter ra In dí ge na Pin da ré e a
área do as sen ta men to.

Ao to do, fo ram do a das, 1,3 to ne la- 
das em ali men tos, que aju da rá na ga- 
ran tia da se gu ran ça ali men tar des tas
co mu ni da des, so bre tu do em tem pos
de pan de mia.

A lí der co mu ni tá ria e pro fes so ra
Ma ria Car va lho, mo ra do ra do po vo a- 
do Ser ra ria, apro vei tou o mo men to
pa ra agra de cer o Go ver no do Ma ra- 
nhão e pe diu pa ra que a po pu la ção
não per ca a es pe ran ça na re so lu ção
do pro ble ma com os in dí ge nas.

“Obri ga do à equi pe da Se dih pop
que se dis po ni bi li zou em vir até aqui.
Sa be mos da di fi cul da de que é pra
che gar em nos so ter ri tó rio. Agra de ce- 
mos ao go ver na dor Flá vio Di no, ao se- 
cre tá rio Fran cis co Gon çal ves e aos
po li ci ais mi li ta res do Ba ta lhão de Pin- 
da ré. Ain da aguar da mos com es pe- 
ran ça na Jus ti ça Fe de ral de que a de- 
mar ca ção se rá fei ta de for ma jus ta e

que a gen te vol te ao con ví vio pa cí fi co
com os nos sos ir mãos in dí ge nas, co- 
mo era an ti ga men te”, fri sou.

Sa be mos da di fi cul da de

que é pra che gar em

nos so ter ri tó rio.

Agra de ce mos ao

go ver na dor Flá vio Di no,

ao se cre tá rio Fran cis co

Gon çal ves e aos po li ci ais

mi li ta res do Ba ta lhão de

Pin da ré

O Se cre tá rio de Es ta do dos Di rei tos
Hu ma nos, Chi co Gon çal ves, des ta cou
o pa pel da Se dih pop no que tan ge a
ga ran tia de di rei tos, tan to de as sen ta- 
dos co mo de in dí ge nas. “Es ta mos em
con ta to per ma nen te com os dois la- 
dos do con fli to. In dí ge nas já es pe ram
há anos pe la de mar ca ção de fi ni ti va
de seu ter ri tó rio e as sen ta dos tam bém
de pen dem de par te do La go da Bo lí via
pa ra ga ran tia de sua sub sis tên cia e lo- 
co mo ção. En quan to os ór gãos fe de- 
rais, mais pre ci sa men te In cra e Fu nai,
não con clu em o tra ba lho que a eles
com pe tem, nós ire mos apoi ar os dois
la dos da dis pu ta, sem pre pau ta dos no
diá lo go e em saí das pa cí fi cas pa ra o

con fli to”, con cluiu.

In dí ge nas já es pe ram há

anos pe la de mar ca ção

de fi ni ti va de seu

ter ri tó rio e as sen ta dos

tam bém de pen dem de

par te do La go da Bo lí via

pa ra ga ran tia de sua

sub sis tên cia e lo co mo ção

Indígenas e assentados estão em confronto

Há pe lo me nos 5 anos, in dí ge nas e
as sen ta dos es tão em con fron to de vi- 
do à fal ta de de mar ca ção dos li mi tes
en tre uma co mu ni da de e ou tra por
par te dos ór gãos fe de rais. A si tu a ção
fi cou in sus ten tá vel, no dia 27 de fe ve- 
rei ro, quan do in dí ge nas ate a ram fo go
em du as ca sas e ma ta ram seis ca be ças
de ga do dos as sen ta dos, além de te- 
rem des truí do ele tro do més ti cos e
uma mo to ci cle ta.

À épo ca, os in dí ge nas atri buí ram o
ato a “uma for ma de cha ma rem a
aten ção de In cra e Fu nai”, que rei te ra- 
das ve zes pro te la vam a ida ao lo cal
pa ra re so lu ção de seus plei tos.

A si tu a ção se tor na mais com pli ca- 
da no pe río do chu vo so. Com a cheia
do Rio Pin da ré, boa par te dos cam pos
se ala gam e for mam la gos e ilhas. É o
ca so do La go Bo lí via, ob je to de dis pu- 
ta dos in dí ge nas. Em épo ca de se ca, as
co mu ni da des go zam de li vre aces so,
por meio ter res tre; car ros e mo tos cir- 

cu lam li vre men te. Po rém, no pe río do
das chei as, que na re gião che ga a du- 
rar até 5 me ses, as co mu ni da des fi cam
com ple ta men te iso la das.

Uma for ça ta re fa com pos ta por In- 
cra, Fu nai, Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
e Jus ti ça Fe de ral com acom pa nha- 
men to da Se dih pop, ten tam uma re- 
so lu ção rá pi da pa ra o con fli to. Co mo
so lu ções, não es tão des car ta das a
cons tru ção de uma es tra da al ter na ti- 
va ou ain da a rá pi da de mar ca ção ao
lon go do La go da Bo lí via que se gun do
al guns, po de rá dei xar uma fai xa na ve- 
gá vel fo ra da área da Ter ra In dí ge na.

A ação con tou com a par ti ci pa ção
de téc ni cos da Se dih pop, com apoio
da Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão
(7ºBPM), Pre fei tu ra Mu ni ci pal de
Mon ção e Sin di ca to dos Tra ba lha do- 
res e Tra ba lha do ras Ru rais de Mon- 
ção/MA (ST TR), se guin do sem pre to- 
dos os pro to co los de se gu ran ça sa ni- 
tá ria e evi tan do aglo me ra ções.

Pe da go gia

DE PEN DÊN CIA DI GI TAL

Seu fi lho não des li ga
o ce lu lar? Cui da do!

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) re co nhe ceu,
em 2018, a de pen dên cia di gi tal e a no mo fo bia, que é o
me do ir ra ci o nal de es tar sem ce lu lar ou apa re lho ele trô- 
ni co no ge ral, no Có di go In ter na ci o nal de Do en ças
(CID). E es se mal já tem aco me ti do mui tas cri an ças e
ado les cen tes, em ca sos ex tre mos, o usuá rio não con se- 
gue vi ver sem o equi pa men to. Quan do fi ca lon ge do
apa re lho, o jo vem ou a cri an ça sen te sin to mas fí si cos e
psí qui cos pe la fal ta do ob je to.

Pa ra a pe di a tra de uma Re de de Saú de, Alin ne Bar ros,
o ex ces so de ce lu lar traz um pre juí zo mui to gran de pa ra
as cri an ças. “Co mo elas fi cam mui to tem po vi dra dos na
te la, mui tas ve zes a noi te e de ma dru ga da is so po de tra- 
zer pro ble mas de vi são, além de pro ble ma na co lu na
cer vi cal, o po si ci o na men to do ce lu lar faz com que vo cê
in cli ne mais a ca be ça pra bai xo e insô nia, não por uma
di fi cul da de de dor mir, mas por fi car mui to tem po li ga do
no ce lu lar e o cé re bro tam bém fi ca li ga do”, re la ta a mé- 
di ca. “Além dis so, a de pen dên cia des ses apa re lhos faz
com que a cri an ça es que ça de to mar água, de le van tar
pa ra co mer, se a cri an ça não be be água di rei to, não co- 
me di rei to, não dor me di rei to ela fi ca com a imu ni da de
com pro me ti da e sus ce tí vel a ou tras do en ças a par tir
des se há bi to” aler ta Alin ne.

Co mo elas fi cam mui to tem po

vi dra dos na te la, mui tas ve zes a

noi te e de ma dru ga da is so po de

tra zer pro ble mas de vi são, além de

pro ble ma na co lu na cer vi cal, o

po si ci o na men to do ce lu lar faz com

que vo cê in cli ne mais a ca be ça pra

bai xo e insô nia

Por con ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus, as cri- 
an ças es tão pas san do mais tem po ain da na te la de ce lu- 
la res e com pu ta do res pa ra acom pa nhar as ati vi da des
es co la res. Ne mi as Va len tim é do no de uma es co la par ti- 
cu lar e tem qua tro fi lhos no en si no fun da men tal, se gun- 
do ele tem si do mui to di fí cil con tro lar o tem po de te la
das cri an ças. “Ge ral men te de ma nhã eles es tão na fren te
do com pu ta dor as sis tin do au la, nem sem pre é fá cil, eles
não se con cen tram com fa ci li da de, mas de tar de eles
que rem con ti nu ar li ga dos nos dis po si ti vos só brin can- 
do. Eu e mi nha es po sa ten ta mos cri ar ou tras for mas de
dis tra ções pa ra eles, mas den tro de ca sa as op ções são li- 
mi ta das”, com par ti lha Ne mi as.

Nes ses ca sos, a ori en ta ção da pe di a tra é li mi tar o ho- 
rá rio de uti li za ção dos apa re lhos ele trô ni cos. “O que a
fa mí lia po de fa zer pa ra evi tar es se ex ces so é li mi tar ho- 
rá ri os, até por que a cri an ça não po de fi car to tal men te
sem con ta to com es ses dis po si ti vos, é até be né fi co o
con ta to com a tec no lo gia, mas tu do em ex ces so faz mal.
É pre ci so que os res pon sá veis es ti pu lem ho rá ri os, por
exem plo, du as ho ras de ma nhã, uma ho ra de tar de e a
noi te não usa”.

Thalyta Fróes, pe da go ga e pro fes so ra uni ver si tá ria,
ex pli ca que é ne ces sá rio um olhar aten to dos res pon sá- 
veis ao tem po de te la e a es co la tam bém pre ci sa ob ser- 
var is so, não adi an ta ten tar fa zer no mo de lo re mo to o
tem po de au la do mo de lo pre sen ci al, a di nâ mi ca é di fe- 
ren te. “Mui tas cri an ças es tão pas san do ho ras no ce lu lar
ou no com pu ta dor ten do au la, mas é pre ci so fi car aten to
ao tem po em que a cri an ça fi ca dis po ní vel na fren te da
te la, é ne ces sá rio que es se tem po se ja li mi ta do, uma cri- 
an ça que pas sa um tur no as sis tin do au la pe lo com pu ta- 
dor, no con tra tur no o ide al é ela não uti li zar ne nhu ma
fer ra men ta tec no ló gi ca, pa ra que es sa cri an ça não fi que
can sa da men tal men te e não de sen vol va pro ble mas fí si- 
cos”, in for ma a pe da go ga.

Uma cri an ça que pas sa um tur no

as sis tin do au la pe lo com pu ta dor, no

con tra tur no o ide al é ela não

uti li zar ne nhu ma fer ra men ta

tec no ló gi ca

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/


oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

Trabalho feito à base de planta medicinal começou em 2016 e foi desenvolvido por
médica maranhense para programa de doutorado

Efi cá cia

Con ti nui da de

“DOENÇA DO CARRAPATO”

Estudo de maranhense
ganha premiação

Jun to às tem pe ra tu ras ele va das do
ve rão é pre ci so re do brar o cui da do
com a saú de dos ca chor ros, as mu- 
dan ças cli má ti cas do pe río do fa vo re- 
cem o sur gi men to da er li qui o se ca ni- 
na, mais co nhe ci da co mo “do en ça do
car ra pa to”. Apa tia, fra que za, fe bre, le- 
tar gia, ano re xia e he mor ra gi as es tão
en tre os prin ci pais sin to mas da en fer- 
mi da de in fec to con ta gi o sa trans mi ti- 
da atra vés da pi ca da do car ra pa to
mar rom.

O tra ta men to mais co mum é o uso
do an ti bió ti co do xi ci cli na. Um mé to- 
do al ter na ti vo pi o nei ro a es sa do en ça
com a plan ta me di ci nal po pu lar men- 
te co nhe ci da “ca tin ga de bo de”, e
quan do a te ra pêu ti ca con ven ci o nal
não é in di ca da, foi o es tu do de sen vol- 
vi do pe la mé di ca Car la Ja naí na Re- 
bou ças Mar ques do Ro sá rio, dou to ra
em bi o tec no lo gia e co or de na do ra do
cur so de Me di ci na Ve te ri ná ria da Fa- 
cul da de Pi tá go ras de São Luís.

A in ves ti ga ção com pro vou os efei- 

tos an ti mi cro bi a nos da plan ta me di- 
ci nal, ava li an do sua efi cá cia e se gu- 
ran ça em re la ção ao tra ta men to com
do xi ci cli na. 

“O es tu do sur giu a par tir da ne ces- 
si da de de re du zir a do se do an ti bió ti- 
co no tra ta men to da er li qui o se ca ni- 
na; bus can do re du zir os efei tos co la- 
te rais, o cus to do tra ta men to e a re sis- 
tên cia bac te ri a na”, ex pli cou a mé di ca
ve te ri ná ria.

O es tu do sur giu a par tir

da ne ces si da de de

re du zir a do se do

an ti bió ti co no

tra ta men to da er li qui o se

ca ni na

A pes qui sa ini ci a da em 2016, e com
in ves ti ga ção fi na li za da em am bi en te
con tro la do de la bo ra tó rio, ga nhou
uma das mais im por tan tes pre mi a- 
ções ci en tí fi cas do Nor te-Nor des te
pro mo vi da pe la Fun da ção de Am pa ro
à Pes qui sa e ao De sen vol vi men to Ci- 
en tí fi co e Tec no ló gi co do Ma ra nhão
(Fa pe ma). O es tu do le vou o pri mei ro
lu gar, na ca te go ria te se de dou to ra do
na área das ci ên ci as agrá ri as, re ce- 
ben do di plo ma e tro féu.

Os re sul ta dos ob ti dos com o ex tra- 
to bru to e óleo es sen ci al da ca tin ga de
bo de fo ram ca das tra dos no de pó si to

de pa ten tes do Ins ti tu to Na ci o nal da
Pro pri e da de In dus tri al (IN PI), a pes- 
qui sa ci en tí fi ca já foi pu bli ca da na Re- 
vis ta da Pro pri e da de In dus tri al do ór-
gão, e aguar da a pa ten te de seu ex pe- 
ri men to.

Pa ra dar con ti nui da de aos es tu dos,
a mé di ca ve te ri ná ria es tá es tru tu ran- 
do um gru po de pes qui sa vi san do,
“que os es tu dan tes te nham uma for- 
ma ção prá ti ca e que pos sam con tri-
buir pa ra área in ves ti gan do plan tas e
seus com pos tos co mo tra ta men to al- 
ter na ti vo pa ra do en ças em ani mais.
Na fa cul da de nós te mos to da a es tru- 
tu ra pa ra que os nos sos alu nos apren-
dam na prá ti ca e de sen vol vam su as
pró pri as pes qui sas e es tu dos”, fi na li- 
zou.

Que os es tu dan tes

te nham uma for ma ção

prá ti ca e que pos sam

con tri buir pa ra área

in ves ti gan do plan tas e

seus com pos tos co mo

tra ta men to al ter na ti vo

pa ra do en ças em

ani mais

APROVADO

BC libera transferências bancárias pelo WhatsApp

A EMPRESA FACEBOOK PAGAMENTOS DO BRASIL, DONA DO WHATSAPP, FOI APROVADA COMO “INICIADOR DE TRANSAÇÕES”

Ho ras de pois de o pre si den te do
Ban co Cen tral (BC), Ro ber to Cam pos
Ne to, anun ci ar que o ór gão li be ra ria
tran sa ções pe lo What sApp, o BC au to- 
ri zou ofi ci al men te as trans fe rên ci as
ban cá ri as pe lo apli ca ti vo. A de ci são
foi anun ci a da pe la au to ri da de mo ne- 
tá ria.

A em pre sa Fa ce bo ok Pa ga men tos
do Bra sil, do na do What sApp, foi
apro va da co mo “ini ci a dor de tran sa- 
ções”. As ope ra do ras Vi sa e Mas ter- 
card re ce be ram au to ri za ções de dois
ar ran jos de pa ga men tos: trans fe rên- 
cia/de pó si to e ope ra ções pré-pa gas,
em que o cli en te abas te ce uma car tei- 
ra vir tu al com di nhei ro pa ra gas tar
mais tar de.

As ope ra ções só po de rão ser fei tas
den tro do Bra sil. Tran sa ções com o

ex te ri or es tão ve ta das. Os pa ga men- 
tos de com pras por meio da pla ta for- 
ma Fa ce bo ok Pay, que ha vi am si do
pe di dos pe las ope ra do ras, con ti nu am
sob aná li se e não fo ram in cluí dos na
au to ri za ção.

Em no ta, o Ban co Cen tral in for mou
que as au to ri za ções “po de rão abrir
no vas pers pec ti vas de re du ção de
cus tos pa ra os usuá ri os de ser vi ços de
pa ga men tos”. 

As trans fe rên ci as e as con tas pré-
pa gas es ta rão dis po ní veis as sim que o
What sApp li be rar a mo da li da de. Ca- 
be rá ao pró prio apli ca ti vo de fi nir as
ta ri fas de tran sa ção.

Em ju nho do ano pas sa do, o BC
sus pen deu o tes te que o Fa ce bo ok ti- 
nha co me ça do a fa zer no Bra sil. Em
par ce ria com as ope ra do ras Vi sa e

Mas ter card, pes so as fí si cas e em pre- 
sas po de ri am usar a fun ção pa ga men- 
to den tro do apli ca ti vo pa ra trans fe ri- 
rem di nhei ro e fa ze rem pa ga men tos
no país e em re ais. O BC, na épo ca, in- 
ter rom peu o ser vi ço pa ra ve ri fi car os
ris cos da no va tec no lo gia.

Po de rão abrir no vas

pers pec ti vas de re du ção

de cus tos pa ra os

usuá ri os de ser vi ços de

pa ga men tos

Lis ta de con ta tos

Da dos ca das trais

Ins tan ta nei da de

Cor ren tis tas po dem
ge ren ci ar li mi tes do
Pix no apli ca ti vo

Os cli en tes po de rão ge ren ci ar os li mi tes do Pix no
pró prio apli ca ti vo da ins ti tui ção fi nan cei ra. Atu al men- 
te, o cor ren tis ta po de per so na li zar ape nas os li mi tes pa- 
ra a TED e o car tão de dé bi to, pro ce di men to que in di re- 
ta men te de fi ne os li mi tes das ope ra ções via Pix.

A qual quer mo men to, o cor ren tis ta po de pe dir pa ra
mu dar os li mi tes atu ais de mo vi men ta ção. Se for pa ra
re du zir, a ins ti tui ção fi nan cei ra é obri ga da a aca tar o pe- 
di do ins tan ta ne a men te. O au men to do li mi te fi ca a cri- 
té rio da ins ti tui ção, após ava li a ção do per fil do cli en te.

Em mar ço, o Ban co Cen tral (BC) ti nha igua la do os li- 
mi tes má xi mos do Pix aos da trans fe rên cia ele trô ni ca
di re ta (TED). Pa ra com pras, va lia até ago ra o li mi te má- 
xi mo do car tão de dé bi to.

Ape sar da per so na li za ção, ha ve rá um te to de mo vi- 
men ta ção de fi ni do pe la ins ti tui ção fi nan cei ra. Os va lo- 
res le va rão em con ta o ho rá rio, o dia da se ma na, o ca nal
usa do e a ti tu la ri da de da con ta, com o ob je ti vo de ga- 
ran tir a se gu ran ça do usuá rio.

Os usuá ri os do Pix tam bém po dem in te grar as lis tas
de con ta to de seus ce lu la res à fer ra men ta. Se gun do o
BC, ob je ti vo é fa ci li tar a iden ti fi ca ção de quem ca das- 
trou o nú me ro de ce lu lar co mo cha ve Pix, sim pli fi can do
ain da mais o pa ga men to com a fun ci o na li da de.

Des de o úl ti mo dia 22, as ins ti tui ções par ti ci pan tes
do Pix ti ve ram de in for mar a pos si bi li da de de que ou tros
usuá ri os te nham co nhe ci men to da exis tên cia de sua
cha ve Pix vin cu la da ao nú me ro de ce lu lar e ao e-mail.
Se gun do o BC, a me di da te ve co mo ob je ti vo per mi tir
que o usuá rio pe dis se a ex clu são de sua cha ve Pix, se as- 
sim de se jas se.

Ou tra no vi da de, que en tra em fun ci o na men to em
abril, é que os usuá ri os fi nais po dem, em ca so de mu- 
dan ça no no me, pe dir a al te ra ção do no me com ple to, do
no me em pre sa ri al ou do tí tu lo do es ta be le ci men to, sem
a ne ces si da de de ex cluir e re gis trar no va men te a cha ve.
Pa ra o BC, is so vai fa ci li tar, por exem plo, o ajus te quan- 
do uma pes soa al te rar o no me após o ca sa men to ou
uma em pre sa al te rar o no me fan ta sia do es ta be le ci men- 
to.

O BC tam bém au to ri zou que o usuá rio fi nal pes soa
na tu ral pos sa so li ci tar o vín cu lo de seu no me so ci al à
cha ve Pix.

Sis te ma de pa ga men tos ins tan tâ ne os do Ban co Cen- 
tral, o Pix per mi te a trans fe rên cia de re cur sos en tre con- 
tas ban cá ri as 24 ho ras por dia. As tran sa ções são exe cu- 
ta das em até 10 se gun dos, sem cus to pa ra pes so as fí si- 
cass.

Pa ra usar o Pix, o cor ren tis ta de ve ir ao apli ca ti vo da
ins ti tui ção fi nan cei ra e ca das trar as cha ves ele trô ni cas,
que po dem se guir o nú me ro do ce lu lar, o e-mail, o Ca- 
das tro de Pes so as Fí si cas (CPF), pa ra pes so as fí si cas, ou
o Ca das tro Na ci o nal de Pes so as Ju rí di cas (CNPJ), pa ra
em pre sas.

O usuá rio tam bém po de ge rar uma cha ve ale a tó ria,
com um có di go de até 32 dí gi tos ou mes mo usar os da- 
dos da con ta  cor ren te. Ca da cha ve ele trô ni ca es tá as so- 
ci a da a uma con ta ban cá ria. Pes so as fí si cas po- 
dem ter até cin co cha ves por con ta. Pa ra pes so as ju rí di- 
cas, o li mi te so be pa ra 20.

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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Maranhão prorroga pela segunda vez prazos para pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021

Con fi ra os lo cais pró pri os e
im pró pri os:
• Praia Pon ta d’Areia
Ao la do do Es pi gão Pon ta D’ Areia –
IM PRÓ PRIO
Em fren te à ram pa de aces so a praia,
la do di rei to do Praia Mar ho tel – IM -

Ó

PRÓ PRIO
Em fren te ao Cen tro de Aten di men to
ao Ba nhis ta na Pra ça do Sol – IM PRÓ -
PRIO
• Praia Pon ta do Fa rol
Em fren te ao Fa rol e For te de São Mar -
cos – IM PRÓ PRIO
• Praia de São Mar cos
Em fren te Pra ça do Pes ca dor, pró xi mo
a Bar ra ca do Chef – IM PRÓ PRIO
Em fren te ao Pos to Guar da Vi das
(Bom bei ros) – IM PRÓ PRIO
Em fren te ao pré dio ver de com o He li -
por to – IM PRÓ PRIO
Em fren te à Ban ca de Jor nal da Pra ça
de ali men ta ção da Li to râ nea – IM -
PRÓ PRIO
• Praia do Ca lhau
Em fren te à Es ta ção Ele va tó ria de Es -
go to 2.2 da CA E MA e Cír cu lo Mi li tar –
IM PRÓ PRIO
Em fren te à des ci da da Rua Al ta mi ra,
pro xi mi da des da Pou sa da Ve la Mar –
IM PRÓ PRIO
Em fren te à des ci da da Ave ni da Co pa -
ca ba na e Pou sa da Suí ça – IM PRÓ -
PRIO
• Praia do Olho d’Água
Em fren te à des ci da da rua São Ge ral -

Ó

do – IM PRÓ PRIO
Á di rei ta da Ele va tó ria Ie man já II –
IM PRÓ PRIO
Em fren te à ca sa com pi râ mi des no te -
to, an tes da fa lé sia – IM PRÓ PRIO
• Praia do Meio
Pró xi mo ao Kacthus Bar e Res tau ran te
– PRÓ PRIO
La do es quer do da Av. Pon ta Gros sa
que dá aces so a praia, pró xi mo ao Bar
e Res tau ran te Ca pi au 2 – PRÓ PRIO
• Praia do Ara ça gi
Em fren te à ram pa prin ci pal de aces so
a praia – IM PRÓ PRIO
Em fren te ao Bar da Ata laia – IM PRÓ -
PRIO
La do di rei to do Rio Uru cu tiua, em
fren te ao Bar e Res tau ran te Rai nha –
PRÓ PRIO
• Praia Olho de Por co
Em fren te ao Las Ve gas Bar e Res tau -
ran te – PRÓ PRIO
Úl ti ma Bar ra ca an tes da foz do iga ra -
pé do Man gue se co/Olho de Por co –
PRÓ PRIO
• Praia do Man gue Se co
Em fren te à Bi bli o te ca do Ca ran gue jo
pró xi mo as Bar ra cas da Val e do Sr. Pe -
dro – PRÓ PRIO

MAIS PRAZO

Pagamento do IPVA
é prorrogado de novo

A
Se cre ta ria de Fa zen da, por
meio da Por ta ria 103/2021,
pror ro gou pa ra os me ses de
ju nho, ju lho e agos to o ca len- 

dá rio de pa ga men to do IP VA 2021 de
veí cu los usa dos.

O be ne fí cio de 10% pa ra pa ga men- 
to em co ta úni ca, se gun do a Por ta ria,
tam bém foi pror ro ga do pa ra até o dia
31 de maio. De acor do com o se cre tá- 
rio de Fa zen da, Mar cel lus Ri bei ro Al- 

ves, a se gun da pror ro ga ção ofe re ce
aos con tri buin tes mai or fle xi bi li da de
de pa ga men to do im pos to, vis to o
atu al qua dro sa ni tá rio vi ven ci a do no
Es ta do do Ma ra nhão.

Com a me di da, mais de 755 mil
con tri buin tes se rão be ne fi ci a dos com
a opor tu ni da de de pa gar seu im pos to
em co ta úni ca com des con to até 31 de
maio ou par ce la do, com pa ga men to
da pri mei ra co ta ape nas no mês de ju- 
nho.

O con tri buin te que op tar pe lo par- 
ce la men to de ve rá qui tar as co tas em
or dem cres cen te, de for ma que o pa- 
ga men to da se gun da co ta fi que con- 
di ci o na do ao pa ga men to da pri mei ra,
e as sim su ces si va men te.

Ca so ha ja atra so no pa ga men to das
re fe ri das co tas, es tas po de rão ser qui- 
ta das com acrés ci mo de mul ta e ju ros
mo ra tó ri os cal cu la dos a par tir do ven- 
ci men to das mes mas.

O si te já es tá ha bi li ta do com os no- 
vos pra zos. Pa ra con sul tar o IP VA 2021
e emi tir o Do cu men to de Ar re ca da ção
(DA RE) pa ra pa ga men to, o con tri- 
buin te po de aces sar por tal.se- 
faz.ma.gov.br e cli car na pá gi na “IP- 
VA” ou aces sar o si te do De tran, no
me nu “Li cen ci a men to 2021”. O pa ga- 

men to do IP VA po de ser fei to pe los
Ban cos do Bra sil, Bra des co e Cai xa
Econô mi ca.

Os pro pri e tá ri os de veí cu los que
op ta rem pe lo par ce la men to do IP VA
2021 re a li za rão o pa ga men to da pri-
mei ra co ta de acor do com o fi nal da
pla ca dos veí cu los, con for me ta be la
dis po ní vel no si te da Se cre ta ria de Fa- 
zen da (por tal.se faz.ma.gov.br).

GRANDE ILHA

Quais as praias próprias e impróprias para banho?

SÃO 22 PONTOS DISTRIBUÍDOS NAS PRAIAS DE SÃO LUÍS E TRECHOS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, PAÇO DO LUMIAR E RAPOSA

A Se cre ta ria de Es ta do do Meio Am- 
bi en te e Re cur sos Na tu rais (SE MA) di- 
vul gou as con di ções de Bal ne a bi li da- 
de das prai as de par te da Re gião Me- 
tro po li ta na de São Luís.

De acor do co ma Se ma, fo ram co le- 
ta das e ana li sa das amos tras de água
de 22 pon tos dis tri buí dos nas prai as
de São Luís e tre chos de São Jo sé de
Ri ba mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa.

O mês de mar ço foi de mui tas chu- 
vas o que in flu en cia ne ga ti va men te
na qua li da de das águas das prai as, is- 
so acon te ce por con ta do mai or car re- 
a men to de ma té ria or gâ ni ca oriun da
da la va gem das vi as pú bli cas pa ra os
ri os e, con se quen te men te, pa ra os
ma res. 

Por tan to, na ocor rên cia de chu vas,
é re co men da do evi tar a re cre a ção nas
24h de pois de uma chu va.

Re la tó rio do DP VAT
traz o re tra to da
vi o lên cia do trân si to
bra si lei ro em 2020

Ape sar da que da de 13% em re la ção a 2019, o trân si to
bra si lei ro se gue ex tre ma men te vi o len to. Es te é o ce ná rio
re tra ta do pe lo Re la tó rio Anu al do DP VAT em 2020, pro- 
du zi do pe la Se gu ra do ra Lí der – res pon sá vel pe la ges tão
do Se gu ro pa ra aci den tes ocor ri dos até o fi nal do ano
pas sa do.

O ma te ri al traz um ma pa de ta lha do dos nú me ros de
in de ni za ções pa gas no úl ti mo ano, com re cor tes por re- 
giões e es ta dos; além do per fil da ví ti ma; ida de; ho rá rio;
e por ti po de veí cu lo mais aci den ta do.

Ao fi nal do do cu men to, há, ain da, um ba lan ço con so- 
li da do das ini ci a ti vas da Com pa nhia pa ra pre ven ção e
com ba te às frau des con tra o se gu ro so ci al.

Em nú me ros ge rais, em 2020, fo ram pa gas 310.710 in- 
de ni za ções. E, ape sar dos mo to ris tas ain da se rem as
prin ci pais ví ti mas, 41% do to tal foi des ti na do a pas sa- 
gei ros e pe des tres, que se aci den ta ram – ou mes mo vi e- 
ram a óbi to – por aci den tes en vol ven do car ros, mo tos,
ôni bus ou ca mi nhões em ru as, es tra das e ro do vi as do
país.

Mo tos
O do cu men to des ta ca, por exem plo, que as ocor rên ci as
com mo to ci cle tas con ti nu am sen do as que mais ge ram
in de ni za ções, com 79% dos pa ga men tos, ou 245.551. Os
au to mó veis fo ram a se gun da ca te go ria de veí cu los a re- 
ce ber o mai or nú me ro de pa ga men tos, com mais de 46
mil in de ni za ções.

En tre os da dos de com por ta men to, des ta ca-se tam- 
bém o fa to de que na mé dia na ci o nal os ho mens são as
prin ci pais ví ti mas do trân si to. Fo ram mais de 75% das
in de ni za ções pa gas pa ra o se xo mas cu li no. Além dis so,
os pe río dos que con cen tram o mai or vo lu me de aci den- 
tes in de ni za dos são a tar de (13h a 16h59) e o anoi te cer
(17h a 19h59), com 23% e 20%, res pec ti va men te.

So bre o tra ba lho de pre ven ção e com ba te às frau des
de sen vol vi do pe la Se gu ra do ra Lí der, fo ram iden ti fi ca- 
dos apro xi ma da men te 4 mil ca sos ao lon go do ano pas- 
sa do, o que evi tou per das de mais de R$ 27 mi lhões. Des- 
ta for ma, as ações re sul ta ram em 46 sen ten ças con de na- 
tó ri as. Além de 62 con de na dos, 57 can ce la men tos, sus- 
pen sões ou cas sa ções de re gis tros em ór gãos de clas se e
17 pri sões no Bra sil.

Pa ra sa ber mais so bre to dos os re cor tes, na ci o nais ou
por es ta do, dos aci den tes ocor ri dos em 2020, aces se a
ín te gra do Re la tó rio Anu al do DP VAT 2020, pro du zi do
pe la Se gu ra do ra Lí der.

Fon te: www.por tal do tran si to.com.br
Sai ba o que fa zem al gu mas ins ti tui ções in ter na ci o- 

nais no com ba te à vi o lên cia no trân si to
O MADD – MOTHERS AGAINST DRUNK DRI VING

(MÃES QUE SE OPÕEM AOS QUE DI RI GEM EM BRI GA- 
DOS) tem co mo mis são aca bar com a con du ção de veí- 
cu los por mo to ris tas em bri a ga dos e dro ga dos; apoi ar as
ví ti mas dos cri mes vi o len tos e pre ve nir o con su mo de
ál co ol por me no res.

O MADD afir ma que: “di ri gir em bri a ga do e dro ga do
tem um cus to, que é a per da de mães, pais, ir mãs, ir- 
mãos, côn ju ges e ami gos”.

O Ro ad Pe a ce (Es tra da da Paz) afir ma:
As con sequên ci as de um aci den te de trân si to são de- 

vas ta do ras. Aju da mos fa mí li as en lu ta das a en fren ta rem
e se rem re si li en tes por meio de nos sa re de de gru pos lo- 
cais, ser vi ços de ami za de e pro gra mas de apoio ao trau- 
ma. Tam bém for ne ce mos gui as de in for ma ções so bre
co mo na ve gar no sis te ma de jus ti ça e aju da mos na bus- 
ca de in de ni za ções jus tas pa ra as fa mí li as en lu ta das e ví- 
ti mas gra ve men te fe ri das.

Có di go de Trân si to Bra si lei ro (LEI Nº 9.503/97)
Art. 35. An tes de ini ci ar qual quer ma no bra que im pli- 

que um des lo ca men to la te ral, o con du tor de ve rá in di car
seu pro pó si to de for ma cla ra e com a de vi da an te ce dên- 
cia, por meio da luz in di ca do ra de di re ção de seu veí cu- 
lo, ou fa zen do ges to con ven ci o nal de bra ço.

Pa rá gra fo úni co. En ten de-se por des lo ca men to la te- 
ral a trans po si ção de fai xas, mo vi men tos de con ver são à
di rei ta, à es quer da e re tor nos.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às Leis do Trân si to.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA 
Twit ter:@va lo ri za ca o vi da 
E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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Quarto colocado no Grupo A, o Tricolor precisa vencer para continuar entre os quatro
primeiros colocados e manter o sonho da classificação para as oitavas de final

NE RES PIN TO

COPA DO NORDESTE

Sampaio encara ABC
para continuar no G4

O
Sam paio Cor rêa po de dar
um gran de pas so em bus ca
da clas si fi ca ção pa ra as oi ta- 
vas de fi nal da Co pa do Nor- 

des te na noi te des te sá ba do. Bas ta
uma vi tó ria so bre o ABC-RN, no Es tá- 
dio  Fras quei rão, em Na tal, às 18h15.
Um em pa te adia a clas si fi ca ção bo li- 
vi a na pa ra a úl ti ma par ti da, con tra o
CSA-AL, em São Luís.

O Tri co lor en cer rou a sex ta ro da da
na quar ta po si ção, com 9 pon tos,  dois
a me nos que o atu al lí der CRB-AL (11)
e, se der ro tar o clu be po ti guar, as su- 
mi rá a li de ran ça do Gru po A,  des de
que o Ce a rá (10 ) não ga nhe do Sport-
PE, tam bém ho je, em Re ci fe. Na com- 
bi na ção de re sul ta dos pa ra che gar ao
to po da cha ve, os ma ra nhen ses tor- 
cem ain da pa ra que o Bahia não saia
ven ce dor no du e lo que te rá di an te do
For ta le za, na ca pi tal ce a ren se,  às 16h.

A  si tu a ção me lho ra ain da mais em
ca so do CRB per der pa ra o Sal guei ro,
ama nhã, no in te ri or per nam bu ca no.
Lo go atrás do Sam paio Cor rêa, com 7
pon tos, en con tra-se o Con fi an ça-SE,
que só vol ta a jo gar com o Bo ta fo go-
PB, na se gun da-fei ra, em João Pes soa,
ca pi tal pa rai ba na.

Cam pa nhas
O ti me tri co lor ma ra nhen se tem

seis jo gos, du as vi tó ri as, três em pa tes,
uma der ro ta, se te gols a fa vor e se te
con tra. Apro vei ta men to: 50%. A equi- 
pe do ABC, in te gran te do gru po B, por
sua vez, con quis tou, até o mo men to,
oi to pon tos e tam bém ocu pa o quar to
lu gar,  com cin co jo gos,  du as vi tó ri as,
dois em pa tes, uma der ro ta, cin co gols

mar ca dos e qua tro so fri dos. Apro vei- 
ta men to téc ni co: 53,31%.

Jo gan do fo ra de ca sa, o Sam paio
ob te ve dois em pa tes di an te de Sport-
PE e Bo ta fo go-PB, am bos por 1 a 1, e
vem de uma vi tó ria so bre o Qua tro de
Ju lho, em Te re si na-PI (1 a 0). Os abe- 
ce dis tas,  na sua úl ti ma apre sen ta ção
em Na tal, em pa ta ram com Ce a rá e
Con fi an ça pe lo mes mo pla car (1 a 1)
e, na sua úl ti ma apre sen ta ção, em
Ma ceió, per deu pa ra o CRB por 2 a 0.

Re tros pec to
Sam paio e ABC já se en fren ta ram

20 ve zes em jo gos do Cam pe o na to
Bra si lei ro (sé ri es B, C e D)  e Nor des- 
tão, com 9 vi tó ri as dos tri co lo res, 5
dos po ti gua res e 6 em pa tes. Nas du as
úl ti mas opor tu ni da des em que se en- 
fren ta ram, as du as equi pes em pa ta- 
ram por 1 a 1 (2018 e  2019).

Ar bi tra gens e equi pes
O ár bi tro da par ti da des te sá ba do,

em Na tal, se rá Antô nio Dib Mo ra es de
Sou sa, do Pìauí, ten do co mo as sis ten- 
tes Ro gé rio de Oli vei ra Bra ga e Rai- 
mun do Da vid dos Reis Al ves, to dos do
Pi auí. O quar to ár bi tro é Moi sés Es tê- 
vão de Mou ra Li ma (RN), e o ana lis ta
de cam po Izac Már cio da Sil va Oli vei-
ra (RN).

Sam paio: Mo ta; Sá vio, Lu cão (ou
Al lan Go dói), Joé cio e Mar lon;  An dré
Luiz, Fer rei ra, Eloir (ou Gui lher me
Tei xei ra) e  Du du (ou Ja já); Pi men ti- 
nha  e Je fi nho. Téc ni co: Ra fa el Gua na- 
es

ABC: Wel ling ton; Ne ti nho, Vi ni cius
Le an dro, Hé li ton e Al lef; Jan der son,
Di e go Val der ra ma  e Mar cos Antô nio;
Wallyson, Wil li am Ani ce te e Maycon
Dou glas. Téc ni co: Síl vio Cri ciú ma

EM 2021

Fla tem a pagar R$ 126 milhões por 5 jogadores
O in ves ti men to pa ra mon tar e 

man ter um elen co su per cam peão é 
al to, e o Fla men go ain da tem um va lor 
gran de a pa gar por al guns de seus jo- 
ga do res, co mo Ga bi gol, Pe dro e Ger- 
son. Es te ano, são R$ 126 mi lhões des- 
ti na dos a pa gar par ce las pe la com pras 
de cin co jo ga do res.

Por cau sa dos efei tos da pan de mia, 
que fi ze ram o Fla men go per der cer ca 
de R$ 110 mi lhões em 2020 com que- 
da de re cei ta de bi lhe te ria e só cio-tor- 
ce dor, a di re to ria te rá um or ça men to 
mais en xu to nes ta tem po ra da. A ideia 
é só in ves tir em atle tas quan do al gum 
ou tro for ven di do. A me ta é con se guir 
ge rar ao me nos R$ 140 mi lhões com 
trans fe rên ci as no vas, co mo fo ram os 
ca sos de Lin coln e Yuri Cé sar. Os cer ca 
de R$ 90 mi lhões que ain da vão ser re- 
ce bi dos es te ano pe la ven da de Rei ni- 
er, por exem plo, não en tram nes ta 
con ta.

O que sai rá dos co fres do Fla
Ga bi gol: 3,29 mi lhões de eu ros (R$ 

22 mi lhões) a pa gar em 2021. Do to tal 
dos R$ 96,9 mi lhões da con tra ta ção, o 
clu be ain da tem que qui tar R$ 86 mi- 
lhões. A úl ti ma par ce la ven ce em

DOS R$ 86 MILHÕES QUE  DEVE POR GABIGOL, MENGO QUITARÁ R$ 22 MILHÕES ESTE ANO

2023.
Pe dro:4,67 mi lhões de eu ros (R$ 

31,2 mi lhões) em 2021. No to tal, se rão 
par ce las se mes trais (a pri mei ra já foi 
pa ga) até com ple tar os 14 mi lhões de 
eu ros (R$ 93,8 mi lhões). O ata can te foi 
uma das mai o res trans fe rên ci as da úl- 
ti ma ja ne la da Eu ro pa.

Ger son: es te ano, 3,72 mi lhões de 
eu ros (R$ 25 mi lhões) se rão pa gos 
ain da pe la con tra ta ção do jo ga dor 

jun to ao Ro ma, da Itá lia. Só em 2023 
as par ce las ven cem.

Mi cha el:do to tal de R$ 38,4 mi- 
lhões que o Fla men go ain da tem que 
pa gar pe lo ata can te, R$ 27 mi lhões 
(4,02 mi lhões de eu ros) se rão pa gos 
em 2021.

Léo Pe rei ra: do to tal de R$ 34,2 mi-
lhões ain da a se rem pa gos, R$ 21 mi- 
lhões (3,14 mi lhões de eu ros) se rão 
pa gos em 2021.

MERCADO DA BOLA

Haaland pode ser negociado por R$ 1 bilhão
O jor nal ca ta lão Mun do De por ti vo

no ti cia que o jo vem ata can te no ru e- 
guês Ha a land es tá mais per to de sair
do Bo rus sia Dort mund pa ra o Re al
Ma drid do que pa ra o Bar ce lo na. 

Is so por cau sa do pre ço fi xa do pe lo
clu be ale mão e seus em pre sá ri os pa ra
con cre ti zar a ne go ci a ção na pró xi ma
ja ne la de ve rão eu ro peu: € 150 mi- 
lhões (cer ca de R$ 1 bi lhão, na co ta ção
atu al). 

A prin cí pio, o ti me azul-gre ná não
te ria con di ções de che gar a es se va lor
al to.

Sal ve-se quem pu der!
“Quem sam ba fi ca, quem não sam ba vai em bo ra”. Es- 

se re frão da mú si ca in ter pre ta da pe lo sau do so Ja me lão
faz lem brar a si tu a ção dos clu bes que lu tam pa ra não
des cer à se gun da di vi são do fu te bol ma ra nhen se. O pri- 
mei ro a ser “de go la do” foi o Im pe ra triz. Ma te ma ti ca- 
men te, po rém, Ba ca bal, Ia pe e São Jo sé ain da não es ca- 
pa ram. 

De pen dem dos úl ti mos re sul ta dos des ta pri mei ra fa- 
se. Ana li san do o com por ta men to des tas equi pes, che- 
ga-se à con clu são de que o BEC é o que tem mais pro ba- 
bi li da de de fa zer com pa nhia ao co lo ra do da re gião to- 
can ti na. Os nú me ros, já de vi da men te co nhe ci dos, di- 
zem tu do. No en tan to, as coi sas po dem até acon te cer de
for ma di fe ren te, por que o fu te bol, aqui no Ma ra nhão,
mais que em qual quer lu gar do pla ne ta, con ti nua sen do
uma “cai xi nha de sur pre sas”. Nos di as atu ais, apos tar
em re sul ta dos com ba se no ren di men to de de ter mi na do
ti me – se ja pe que no ou gran de –, tor nou-se um enor me
de sa fio nes te país. 

Ocor rem coi sas tão ab sur das, que as pes so as só acre- 
di tam por que es tão ven do. As sim, não se as sus ta rão
com os pró xi mos ca pí tu los des sa cor ri da, on de tu do po- 
de acon te cer por aqui.

Os efei tos do re bai xa men to des te cam pe o na to se rão
drás ti cos. Acre di tan do-se que dê a ló gi ca, e além do Im- 
pe ra triz tam bém fi que fo ra o Ba ca bal – hi pó te se mui to
pro vá vel -, só quem per de é o fu te bol ma ra nhen se. Afi- 
nal, es tas du as pra ças es por ti vas já mos tra ram o quan to
são im por tan tes co mo fa tor de in te gra ção (ca pi tal e in- 
te ri or), até pe lo his tó ri co cons truí do ao lon go das dis pu- 
tas em que par ti ci pa ram dos cam pe o na tos es ta du ais. O
que sus ten ta o fu te bol é o fa tor equi lí brio. E sem is so, es- 
se es por te não tem gra ça. Ago ra, se ja quem for o pró xi- 
mo re bai xa do é pre ci so apren der a li ção e se pre pa rar
com afin co pa ra um re tor no mais or ga ni za do, que or gu- 
lhe seus tor ce do res e sim pa ti zan tes nas pró xi mas dis pu- 
tas.Va mos aguar dar.

Re vol tan te
Foi acre di tan do na for ça do es por te mais po pu lar do

mun do que o po der pú bli co in ves tiu, há dé ca das, na
cons tru ção de vá ri os es tá di os no in te ri or do Ma ra nhão.
Dois pal cos gi gan tes em Im pe ra triz e Ba ca bal. Pe na que
o Leão do Me a rim te nha si do ati ra do à sua pró pria sor te
a par tir do aban do no do Cor reão. Lo cal de gran des es- 
pe tá cu los de fu te bol na dé ca da de 90, por con ta da po li- 
ti ca gem que im pe ra e des trói o que foi cons truí do pe los
bem in ten ci o na dos, aque la pra ça de es por tes caiu no
des pre zo dos ad mi nis tra do res mu ni ci pais e ho je é de di- 
fí cil re cu pe ra ção, se gun do es pe ci a lis tas. Já o Ca va lo de
Aço, que tam bém con quis tou tí tu los es ta du ais e dis pu- 
tou o Bra si lei ro, foi ví ti ma de uma de sas tro sa ad mi nis- 
tra ção des de o ano pas sa do.

Sam paio fo ra de ca sa
O Sam paio Cor rêa vol ta a cam po ho je, e qual quer re- 

sul ta do não cons ti tui rá ne nhu ma sur pre sa. O ABC tem a
van ta gem do fa tor cam po, que mes mo sem tor ci da, cu- 
ri o sa men te, con ti nua sen do um fa tor de de se qui lí brio,
vez por ou tra. Ga nhar fo ra de ca sa con ti nua sen do um
de ta lhe po si ti vo dos bo li vi a nos em dis pu tas in te res ta- 
du ais. Aliás, o atu al gru po man tém a es cri ta em 2021 e só
per deu uma na ca sa do ad ver sá rio, pe la Co pa do Bra sil.

Coin ci dên cia
As sim co mo o Sam paio, o ABC de Na tal tam bém vem

mos tran do efi ci ên cia quan do atua fo ra de seus do mí ni- 
os. Foi as sim di an te de San ta Cruz e Tre ze de Cam pi na
Gran de nes te Nor des tão. Os nú me ros mos tram que as
cam pa nhas são mui to pa re ci das e ace nam pa ra um jo go
bas tan te equi li bra do nes te sá ba do.

Dor de ca be ça?
O téc ni co do Sam paio, Ra fa el Gua na es, tem mais uma

boa “dor de ca be ça” pa ra de fi nir o se tor de meio-cam po
tri co lor. An dré Luiz e Fer rei ra vol ta ram a mos trar me- 
lhor fu te bol gra ças à re cu pe ra ção fí si ca, mas Gui lher me
Tei xei ra, Di o nes Ri bas e Ga bri el Po pó não fi cam por me- 
nos. Aliás, por uma ques tão de in cen ti vo pe lo bo ni to gol
fei to di an te do Sal guei ro, Gui lher me po de ser o pre fe ri- 
do. Foi por con ta de ou tro go la ço na par ti da con tra o Im- 
pe ra triz que o ata can te Ja já aca bou sen do pres ti gi a do
com a ti tu la ri da de na par ti da se guin te.

De ci são qua se tar dia
O co man do ad mi nis tra ti vo do Mo to Club de mo rou

mui to pa ra to mar uma de ci são que a tor ci da vi nha pe- 
din do in sis ten te men te. A dis pen sa de cin co jo ga do res,
anun ci a da na ma nhã da úl ti ma quin ta-fei ra, já de ve ria
ter acon te ci do mui to an tes. Sem ne nhum exa ge ro, es se
gru po que aí es tá é de bai xa qua li da de. Não há ne nhum
des ta que in di vi du al, e o apro vei ta men to co le ti vo é uma
lás ti ma. Os ca ras são in ca pa zes de fa zer três pas ses sem
er rar, mes mo a cur ta dis tân cia.

Ba tis ta/lu to
Na úl ti ma quar ta-fei ra per de mos mais que um ami go,

um ir mão zi nho, co mo ca ri nho sa men te ele cos tu ma va
cha mar os co le gas da re da ção quan do de sua pas sa gem
por es te jor nal na dé ca da pas sa da. A mor te do jor na lis ta,
ra di a lis ta e ve re a dor Ba tis ta Ma tos en tris te ceu to dos
nós de O Im par ci al, on de aqui ele pas sou pe la edi to ria
de es por tes e mos trou ser um pro fis si o nal com pe ten te e
de di ca do. Ba tis ta ago ra des can sa nos bra ços de Deus.

Go le a da sur pre en den te
Pa ra a di re to ria do Ia pe a go le a da que o ti me apli cou

no Ba ca bal por 6 a 0 foi ab so lu ta men te nor mal. A ver da- 
de é que o ti me do in te ri or, ape sar de mui to fra co, nun ca
ti nha jo ga do tão mal. O Ia pe era re al men te fa vo ri to, mas
o pla car foi alar man te e es qui si to.

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril
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Projeto pedagógico cultural dissemina a vida e a obra de Maria Firmina dos Reis no
exterior

Te o ri as de Quem Ma tou Sa ra?

PROJETO

Maria Firmina dos
Reis no exterior

A
pre cur so ra da te má ti ca abo li- 
ci o nis ta na li te ra tu ra do país, 
pri mei ra ro man cis ta bra si lei- 
ra, a ma ra nhen se Ma ria Fir- 

mi na dos Reis é fo co do pro je to in ter- 
na ci o nal pe da gó gi co cul tu ral que en- 
ca mi nha rá uma es tu dan te qui lom bo- 
la do mu ni cí pio ma ra nhen se de Gui- 
ma rães, ci da de on de a es cri to ra vi veu, 
pa ra re a li zar in ter câm bio cul tu ral de 
seis me ses em Cór do ba, na Ar gen ti na. 
A ci da de da bai xa da oci den tal do Ma- 
ra nhão, que tem na sua his tó ria a Baia 
de Cu mã, que cei fou a vi da de Gon çal- 
ves Di as, por sua vez, re ce be rá um (a) 
es tu dan te da Ar gen ti na pa ra in ter- 
câm bio cul tu ral. A pro pos ta é que am- 
bos os in ter cam bis tas se jam em bai xa- 
do res de su as cul tu ras nos paí ses re- 
cep ti vos.

O pro je to, que in te gra as di re tri zes 
de Res pon sa bi li da de So ci al da Via 
Mun do e da agên cia ar gen ti na 
Eduquality, é fo ca do no res ga te, pre- 
ser va ção e vi si bi li da de da pri mei ra ro- 
man cis ta bra si lei ra, a po e ta ma ra- 
nhen se Ma ria Fir mi na dos Reis. Na úl- 
ti ma se ma na foi for ma li za do, via as si- 
na tu ra, o con vê nio en tre as ins ti tui- 
ções: as agên ci as de in ter câm bio, Go- 
ver no do Es ta do do Ma ra nhão, por 
meio da Se cre ta ria de Es ta do de Edu- 
ca ção, Pre fei tu ra de Gui ma rães,  Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Cul tu ra e Tu ris- 
mo com o apoio da Ins pi rar Ino va ção 
& Co mu ni ca ção. Fo ram de fi ni dos 
tam bém  os cri té ri os pa ra a se le ção da 
es tu dan te qui lom bo la que em bar ca rá 
pa ra es sa imer são cul tu ral.

O di re tor da Via Mun do, An to nio

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO PROJETO BOLSA MARIA FIRMINA DOS REIS

Ba ce lar, dis se que há 21 anos a agên- 
cia atua co mo em pre sa ci da dã. “Es- 
sen ci al é co la bo rar pa ra o res ga te, ma- 
nu ten ção e dis se mi na ção de pes so as 
im por tan tes pe lo seu tra ba lho e obra 
li te rá ria, co mo Ma ria Fir mi na dos 
Reis”. A po e ta, pro fes so ra, fol clo ris ta e 
pri mei ra ro man cis ta bra si lei ra de- 
nun ci ou a con di ção crí ti ca e o ce ná rio 
de de si gual da de vi vi do pe los es cra vi- 
za dos e pe las mu lhe res no sé cu lo XIX. 
Is so tu do em uma épo ca em que a 
edu ca ção fe mi ni na era res tri ta aos 
cui da dos com a ca sa e com a fa mí lia.

En tre a obra li te rá ria de Ma ria Fir- 
mi na dos Reis des ta que pa ra o  seu ro- 
man ce “Úr su la”, con si de ra do, ain da, 
o pri mei ro no gê ne ro a ser pu bli ca do 
por uma mu lher ne gra em to dos os 
paí ses de Lín gua Por tu gue sa. Co mo 
edu ca do ra, fun dou uma es co la mis ta 
(pa ra me ni nos e me ni nas) no Ma ra- 
nhão, a pri mei ra do es ta do e uma das 
pri mei ras do país, no iní cio da dé ca da 
de 1880. A crí ti ca à es cra vi dão che ga a 

ser li te ral: em uma pas sa gem, a pro ta- 
go nis ta diz que o re gi me “é e sem pre 
se rá um gran de mal”.

Pa ra a as ses so ra es pe ci al da Se cre- 
ta ria de Es ta do de Edu ca ção, Thai na 
da Cu nha Pa chê co, a Bol sa Ma ria Fir- 
mi na dos Reis, co mun ga com as di re-
tri zes edu ca ci o nais da SE E DUC. “É 
jus ta men te es se ti po de ex pe ri ên cia, 
de vi vên cia, es sa tro ca in ter cul tu ral 
que que re mos opor tu ni zar, que acre-
di ta mos que é pos sí vel fa zer is so. To da 
es sa vi si bi li da de e cre di bi li da de aos 
nos sos alu nos, eles são os jo vens pro- 
ta go nis tas des sa his tó ria”, afir mou. A 
Via Mun do man tém par ce ria com o 
Go ver no do Ma ra nhão, sen do res pon- 
sá vel pe la exe cu ção dos pro gra mas de 
in ter na ci o na li za ção da edu ca ção de 
alu nos da re de pú bli ca es ta du al. En tre 
eles: Ie ma no Mun do, Mun do no Ie ma 
e o Ci da dão do Mun do, no qual já fo- 
ram en vi a dos mais de 300 es tu dan tes 
de es co las pú bli cas pa ra fa ze rem in- 
ter câm bio no ex te ri or.

NETFLIX

Fãs tentam resolver mistério de “Quem Matou Sara?”

“QUEM MATOU SARA?” ESTREOU NOS ÚLTIMOS DIAS NA NETFLIX

Quem Ma tou Sa ra? es tre ou na Net- 
flix re cen te men te e com cer te za já é
um gran de su ces so da pla ta for ma de
stre a ming. Du bla do ori gi nal men te
em es pa nhol, a sé rie vem com pro var
que a lín gua es tran gei ra faz su ces so
en tre os bra si lei ros, es tan do ao la do
de La Ca sa de Pa pel, Eli te, La Ca sa de
Las Flo res e mui tas ou tras que que- 
bram re cor des de au di ên cia.

A sé rie de sus pen se tem

cha ma do a aten ção

de vi do às re vi ra vol tas

que são mos tra das a

ca da epi só dio. No

en tan to, mes mo ao fim

da pri mei ra tem po ra da

de Quem Ma tou Sa ra? 

fi cou uma ques tão

prin ci pal: de quem é o

crâ nio que é

de sen ter ra do por Alex

no jar dim dos Guz mán?

Al guns fãs ten ta ram res pon der es te
gran de ques ti o na men to e nós trou xe- 
mos al gu mas das prin ci pais te o ri as
so bre a no va sé rie da Net flix. Se rá que
al guém acer tou?

Um dos co men tá ri os que pa re ce fa- 
zer mais sen ti do, ape sar de ser mui to

va go, é de um es pec ta dor que fa lou
so bre a pos si bi li da de de o crâ nio ser
de uma pes soa ain da des co nhe ci da.
Ela po de apa re cer ape nas na se gun da
tem po ra da de Quem Ma tou Sa ra? e
mos trar que ha via mui ta coi sa por
trás do que acon te ceu, tra zen do mais
re vi ra vol tas – co mo já é co mum na sé- 
rie. No en tan to, ou tra te o ria acei ta é
so bre o cor po ser de Ni can dro, uma
ví ti ma do pró prio Alex, co mo mui tos
fãs acre di tam. Po rém, uma ou tra par- 
te do pú bli co le van tou tam bém a pos- 
si bi li da de de o as sas si no ter si do, na
ver da de, a pró pria Sa ra, já que fi cou
su ben ten di do que ela ma tou uma
pes soa. Te ria si do es sa a sua ví ti ma,
sen do pos te ri or men te en ter ra da no
jar dim da fa mí lia Guz mán?

Exis tem mui tas coi sas a se rem res- 
pon di das em Quem Ma tou Sa ra? e, fe- 
liz men te, a Net flix já con fir mou uma
se gun da tem po ra da. Tor ce mos por
uma re so lu ção pa ra o mis té rio do crâ- 
nio!

Ou tras adap ta ções da prin ce sa do po vo

BROADWAY

Musical sobre Diana
vai para a Netflix

PRINCESA DIANA É UMA DAS PERSONALIDADES BRITANICAS

O mu si cal da Broadway so bre a prin ce sa Di a na che- 
ga rá pri mei ro ao ca tá lo go da Net flix e, de acor do com o
si te De a dli ne, es ta rá dis po ní vel no ser vi ço de stre a ming
no úl ti mo tri mes tre do ano. Após um lon go pe río do sem
even tos em ra zão da pan de mia, um dos pri mei ros es pe- 
tá cu los anun ci a dos pa ra a Broadway foi o Di a na:um no- 
vo mu si cal, pre vis to ago ra pa ra es tre ar em 16 de de zem- 
bro (a pre vi são an te ri or era de que a re a ber tu ra dos te a- 
tros ocor re ria em 25 de maio). No en tan to, em 1º de ou- 
tu bro o es pe tá cu lo po de rá ser con fe ri do pe lo pú bli co
glo bal da Net flix.

“A chan ce de com par ti lhar nos so es pe tá cu lo pri mei ro
com o pú bli co glo bal da Net flix e de pois re ce ben do o
pú bli co ao vi vo de vol ta na Broadway é al go que es ta mos
to dos so nhan do há mais de um ano”, in for mou a no ta
dos pro du to res, de acor do com o por tal.

A per for man ce foi gra va da em 2020, no Lon ga cre
The a ter, em No va York, sem pla téia e com a di re ção de
Ch ris topher Ashley. Je an na de Wa al in ter pre ta o pa pel
da prin ce sa Di a na no mu si cal. Roe Har trampf (prín ci pe
Char les), Erin Da vie (Ca mil la Par ker Bo wles) e Judy Kaye
(rai nha Eli za beth II) com ple tam o elen co prin ci pal. As
mú si cas ori gi nais são com pos tas por Da vid Bryan, te- 
cla dis ta da ban da Bon Jo vi, e Joe Di Pi e tro.

Nos úl ti mos tem pos, di ver sas pro du ções ci ne ma to- 
grá fi cas têm res ga ta do a his tó ria de Lady Di. A prin ce sa,
que mor reu em 1997 após so frer um aci den te de car ro,
foi in ter pre ta da em The crown por Em ma Cor rin. O pa- 
pel na pro du ção da Net flix ren deu vi tó ri as no Glo bo de
Ou ro e no Cri tics Choi ce Awards. Em bre ve, o pú bli co
po de rá con fe rir a atriz Kris ten Stewart en car nan do a
prin ce sa do po vo em um fil me ba ti za do de Spen cer, que
traz o re cor te do di vór cio de Di a na e Char les. O prín ci pe
se rá in ter pre ta do pe lo ator Jack Farthing.

VENCIDOS E DEGENERADOS

Editora quer publicar obra
de Nascimento de Moraes

NASCIMENTO MORAES FOI UM ESCRITOR MARANHENSE

A Com pa nhia das Le tras, edi to ra que tem a his to ri a- 
do ra Li li an Schwarcz co mo pu blisher, es tá in te res sa da
em pu bli car o ro man ce Ven ci dos e De ge ne ra dos, do ma- 
ra nhen se Nas ci men to Mo ra es.

A úl ti ma edi ção da obra da ta do ano 2000, com se lo do
Cen tro Cul tu ral Nas ci men to Mo ra es. O cen tro fun ci o- 
nou du ran te bre ve pe río do no pré dio do an ti go Cen tro
Cai xei ral, que fu tu ra men te vai se di ar um cur so de gra- 
du a ção da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão, UE MA.

Nas ci men to Mo ra es (1882-1958), fi lho de um po bre e
anal fa be to sa pa tei ro, foi uma fi gu ra efe ti va e pre pon de- 
ran te na vi da li te rá ria e po lí ti ca do Ma ra nhão du ran te
cin co dé ca das. Se pro je tou co mo um dos ho mens mais
im por tan tes do sé cu lo XX no Ma ra nhão. “Pre to po bre,
hu mil de e sem pro te ção, abriu ca mi nho a gol pes de ta- 
len to e pe la sua bra vu ra mo ral”, re co nhe ceu o de pu ta do
fe de ral Nei va Mo rei ra. O ro man ce foi pu bli ca pe la pri- 
mei ra vez em 1915. É uma crô ni ca da vi da em São Luís
em fins do sé cu lo XIX e co me ço do sé cu lo XX. O am bi en- 
te so ci al é sub se quen te ao mos tra do por Aluí sio Aze ve- 
do em ‘O Mu la to’, po rém com as mes mas ma ze las dos
pre con cei tos ra ci ais in ten sos. A ação co me ça em  13 de
maio de 1988, re tra tan do a at mos fe ra da ci da de em ple- 
na abo li ção da es cra va tu ra que in ci ta va os jo vens pro- 
gres sis tas. Mas, o que se su ce de são frus tra ções, de si lu- 
sões per pe tra da após a pro cla ma ção da Re pú bli ca. A so- 
ci e da de con ser va do ra, me dío cre, im preg na da de idei as
ra cis tas, de ca den te que vi ve da lem bran ça da épo ca que
era a ter cei ra me tró po le do Bra sil vem à to na na des cri- 
ção de Nas ci men to Mo ra es. Jor na lis ta, pro fes sor,  crí ti co
li te rá rio, po e ta, cro nis ta, ro man cis ta, co nhe ce dor pro- 
fun do da lín gua ma ter, Nas ci men to Mo ra es usou mais
de uma de ze na de pseudô ni mo na pro fí cua exis tên cia.

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria. O presente 
laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 01/03/2021 a 29/03/2021, 
integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do 
Maranhão. Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) 
pontos distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e 
Raposa. O monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000. 
Importante destacar que a ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das 
praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias 
públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 
recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. Os resultados qualitativos resultantes 
dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 31 DE MARÇO DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

AV. DOS HOLANDESES, N° 04, QUADRA 06, ED. MANHATTAN, CALHAU.
SÃO LUÍS – MA CEP 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Lado direito do Rio Urucutiua, em
frente ao Bar e Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

A 
etapa do estágio propor-
ciona aos estudantes vá-
rias vantagens na forma-
ção, como aprendizado, 

experiência profissional e desen-
volvimento pessoal. Este formato 
de programa é, sem dúvida, uma 
grande oportunidade para desco-
brir ou desenvolver novos talentos, 
que são qualificados internamen-
te e mapeados para oportunida-
des de vagas efetivas na empresa 
onde estagiam. Não é raro, aqueles 
que iniciam estagiando, obterem 
oportunidade de serem contrata-
dos como colaborador na empre-
sa, construindo uma carreira pro-
gressiva, como é o caso da atual 
Superintendente de Desenvolvi-
mento de Gente e Saúde do Gru-
po Equatorial.

São 12 anos de história que Ana 
Carolina Cavalcante Reis tem com 
o Grupo. O primeiro contato dela 
com a empresa foi em 2008, quando 
ingressou através do Programa de 
Estágio. “No início, eu fazia ativida-
des administrativas, organizando 
as vagas em aberto e analisando 
as oportunidades de melhoria no 
processo de recrutamento e sele-
ção da empresa. Após alguns meses 
desempenhando essa função, outra 
vaga de estágio surgiu na mesma 
área em que eu atuava dentro da 
organização. Foi então que migrei 
de processo, pois enxerguei uma 
oportunidade de ampliar meu de-
senvolvimento, reforçando outros 
conhecimentos que adquiri na fa-
culdade”, explica. 

Na nova função, começou a atu-
ar na implantação de procedimen-
tos de organização e remuneração, 
apoiando a então analista de re-
cursos humanos a reorganizar os 
processos da área e remodelar a es-
trutura da empresa através de um 
novo desenho organizacional. Após 

Conheça a trajetória da Ana Carolina Reis, profissional que iniciou a carreira 
como estagiaria e hoje é superintendente do Grupo Equatorial

Ana Carolina Reis

dez meses de experiência como 
estagiaria, passou a ser colabo-
radora no cargo de analista de 
RH em 2009. A partir desse pro-
gresso, atuou em processos im-
portantes na área, tornando-se 
referência junto à sua equipe. 
Visando alçar voos mais altos, 
participou em 2011 do Progra-
ma Trainee do Grupo Equatorial, 

quando este abriu oportunidade 
para colaboradores da empresa 
participarem do processo seleti-
vo. Ana Carolina passou por to-
das as etapas, chegando ao final 
do processo seletivo, porém, não 
foi selecionada. Apesar de não 
entrar para o time de trainees 
do Grupo Equatorial em 2011, 
participar do processo seletivo 

trouxe à Ana Carolina uma boa 
visibilidade dentro da empre-
sa. “Foi a partir desta tentativa 
que meu então gestor imediato 
pode identificar em meu perfil 
a capacidade e habilidade para 
atuar em outros processos na 
área de Gente”, afirma a Supe-
rintendente.  

Posteriormente, foi convida-
da a assumir a posição de ana-
lista de Qualidade da Gestão, 
função que desempenhou até 
2012. Ainda neste ano, surgiu 
uma oportunidade como Exe-
cutiva - posição de coordenação 
no Grupo Equatorial – e então 
foi convidada a assumir o cargo 
de Executiva de Remuneração e 
Benefícios, posição na qual tra-
balhou por quatro anos. Em 2016, 
já com experiência consolidada 
na área de Gente e Gestão, Ana 
Carolina assumiu o cargo de Ge-
rente de Organização e Remu-
neração. Esta promoção lhe deu 
a oportunidade de atuar numa 
posição coorporativa, onde foi 
possível construir diretrizes de 
Recursos Humanos para todo o 
Grupo Equatorial.

Já em 2018, foi convidada a 
assumir a área de Gente e Gestão 
da distribuidora do Pará, ainda 
como gerente. Neste novo desa-
fio, participou da reorganização 
dos principais processos do se-
tor na distribuidora. Em 2020, a 
Diretoria de Gente e Gestão do 
Grupo Equatorial passou por uma 
reestruturação e, a partir disso, 
foram criadas duas superinten-
dências. A partir desta mudan-
ça, Ana Carolina foi convidada 
a atuar como Superintendente 
de Desenvolvimento de Gente 
e Saúde. “Hoje meu escopo de 
trabalho prevê a definição de 
diretrizes de capacitação, de-
senvolvimento, saúde e endo-
marketing para o Grupo Equa-
torial, assim como a garantia da 
operação padronizada de Gente 
e Gestão em todas as unidades 

de negócio da Grupo”, ressalta 
Ana Carolina sobre suas funções 
atuais. 

 Para ela, o Programa de Está-
gio foi um grande auxiliador no 
desenvolvimento de habilidades 
profissionais e na aquisição das 
primeiras noções sobre como tra-
balhar numa grande empresa. 
Além disso, os valores e princí-
pios do Grupo Equatorial a aju-
daram a construir uma carrei-
ra sólida. “Por meio do estágio, 
tive a oportunidade de trabalhar 
com grandes profissionais, que 
possuem uma vontade genuína 
de fazer a diferença na empre-
sa. Foi uma fonte de inspiração 
muito grande e que impactou em 
toda a minha carreira. Aprendi 
na prática e de forma estrutu-
rada como é atuar no mercado 
de trabalho”, completa.

 

Programa de 
estágio da 
Equatorial:

 
Segundo dados da Equato-

rial Maranhão, entre os anos de 
2019 e 2020, 42% dos estagiários 
foram contratados como cola-
boradores da empresa ao térmi-
no do estágio. Nos últimos 15 
anos a distribuidora já contra-
tou mais de 800 estagiários, por 
meio deste programa e muitos 
já ocupam cargos de liderança 
dentro da empresa. Somente nes-
te início de ano, 08 estagiários 
foram contratados.

 As inscrições para o progra-
ma foram abertas em março, com 
vagas em várias áreas profissio-
nais. Os interessados podem rea-
lizar inscrição até dia 14 de abril, 
através do link: https://equato-
rialestagio.across.jobs/. Na pla-
taforma também será realizado 
todas as etapas da seleção.
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6EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Werther Bandeira, da Villa do Vinho Bistrô está à postos com sua equipe para o Delivery da Semana Santa ou refeições no
restaurante já reaberto. Pratos à base de frutos do mar estão à disposição para consumo na Villa do Vinho Bistrô ou para
pedidos e entrega via delivery. Há opções de pratos individuais ou para compartilhar com preços promocionais.

As sugestões deliciosas para esta
Páscoa da Villa do Vinho Bistrô 

O res tau ran te Vil la do Vi nho Bis trô es tá pron to pa ra pro por ci o nar a to dos uma tem po ra da de de lí ci as nes- 
sa Pás coa, se ja no al mo ço da sex ta (que foi um su ces so), nas re fei ções do sá ba do ou no do min go com o al- 

mo ço de Pás coa em fa mí lia. São di ver sas op ções de pra tos su per sa bo ro sos à ba se de ca ma rão, la gos ta, pei- 
xes no bres e fru tos do mar em ge ral além de mas sas, ri so tos e to das as de lí ci as da ca sa. As sim é a Pás coa De lí- 
cia da Vil la do Vi nho Bis trô. E com uma am pla car ta de vi nhos pa ra har mo ni zar com os pra tos e re for çar sa- 

bo res úni cos. Va le lem brar que há op ções de pra tos in di vi du ais ou por ções mai o res pa ra com par ti lhar em fa- 
mí lia e com mui ta eco no mia. E o me lhor, via delivery pe lo IFo od e Uber Eats pa ra des fru tar no con for to do
seu lar! Quem qui ser ir até o res tau ran te po de fi car tran qui lo e des fru tar do am bi en te acon che gan te, pois o

mes mo es ta rá fun ci o nan do com mui ta se gu ran ça e so men te com me ta de da ca pa ci da de do sa lão, pa ra
man ter o dis tan ci a men to so ci al ne ces sá rio, além da ado ção dos mais ri go ro sos pro to co los sa ni tá ri os da co- 

zi nha até a sua me sa.

Da  equipe médica  intensivista do Hospital dos Servidores: o médico Rafael Matos Hortegal, a fisioterapeuta Daiane
Amorim e fisioterapeuta  Fernanda Valéria Maciel.

A deputada Daniella Tema está sempre atenta a eventuais ocorrências ou indícios
de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

O decorador Roberval Braga é visto na foto com a colunista Madalena Nobre

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril
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Entre alguns profissionais do setor, o presidente da Abav-MA, Jansen Santos  (E), é visto com o secretário de  Estado
doTurismo, Catulé Junior (D)

ABAV-MA: “Todo apoio é muito bem-
vindo nesse momento grave de crise”
As ati vi da des tu rís ti cas já so mam um pre juí zo de R$ 290,6 bi lhões des de o agra va men to da pan de mia do

no vo co ro na ví rus no País, em mar ço de 2020. E, se gun do da dos de em pre go do Ca das tro Ge ral de Em pre ga- 
dos e De sem pre ga dos (Ca ged), 397,1 mil pos tos for mais de tra ba lho fo ram eli mi na dos no se tor, em 2020. Di- 

an te des sa re a li da de, qual quer in cen ti vo por par te das au to ri da des go ver na men tais é mui to bem-vin da. É
as sim que pen sa o pre si den te da Abav-MA, Jan sen San tos, que aplau de a ini ci a ti va de Go ver no do Ma ra- 

nhão, que, por meio da Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (Se tur), anun ci ou nes ta se ma na a cri a ção de Au xí lio
Emer gen ci al pa ra be ne fi ci ar, nes sa eta pa, du as ca te go ri as li ga das ao se tor: gui as de tu ris mo e em pre sas e

pro fis si o nais de trans por te co le ti vo que atu em com fre ta men to e tu ris mo de pas sa gei ros. Pa ra Jan sen San- 
tos, em no me do Go ver no do Ma ra nhão, o ti tu lar da Se tur-MA, Ca tu lé Ju ni or,  não tem pou pa do es for ços pa- 

ra so cor rer al guns pro fis si o nais do se tor. Prin ci pal men te os tra ba lha do res mais hu mil des co mo ar te sãos,
gui as de tu ris mo, trans por tes, etc. “Mas são mui tos pro fis si o nais que in te gram es te se tor, o que re quer tam- 

bém apoio da es fe ra fe de ral, que, com um su por te mai or de in ves ti men tos, com cer te za, po de rá so cor rer
tam bém os agen tes de vi a gem e em pre sá ri os, ten do em vis ta que são mais de 90% que es tão sem po der tra- 

ba lhar de vi do as me di das res tri ti vas pa ra con ter a pro li fe ra ção do co ro na ví rus”, con clui o pre si den te da
Abav-MA.

As poderosas modelos Jeana Turner, Victoria Jancke e Mayara Russi, que faturam alto nesta pandemia

O defensor público-geral Alberto Pessoa Bastos vai comandar a solenidade virtual
dos 20 anos da Defensoria Pública do Estado neste domingo, dia 4 de abril

Defensoria Pública do
Estado celebra 20 anos 

Des de quin ta-fei ra, dia 1º de abril, o pré dio da Rff sa, com ple xo cul tu ral
lo ca li za do na Bei ra-Mar, es tá ain da mais bo ni to, ilu mi na do na cor ver de,
em ho me na gem aos 20 anos da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do, ins ti tui ção

que se tor nou re fe rên cia na de fe sa e pro te ção dos di rei tos dos que mais
pre ci sam e das po pu la ções vul ne rá veis do es ta do. Pa ra mar car o ani ver- 
sá rio, co me mo ra do no dia 4 de abril, se rá re a li za da tam bém so le ni da de

vir tu al, na ter ça-fei ra, dia 6, on de os pri mei ros de fen so res pú bli cos e ser- 
vi do res da ins ti tui ção se rão ho me na ge a dos pe lo com pro mis so em fa vor

das po lí ti cas de uni ver sa li za ção de di rei tos no Ma ra nhão.

Assim como no antigo encontro, o show deste sábado tem repertório formado por
clássicos da música sertaneja dos dois  feras

São Luís, sábado e domingo, 3 e 4 de abril
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TEM FEIJÃO DE CORDA E 
VINAGREIRA NO ANIVERSÁRIO 
DE FERNANDO HENRIQUE

Quem mudou de idade no início dessa semana foi o empresário gente boa, Fer-
nando Henrique, que junto com os pais, Francisco Neto e Rosângela Dias coman-
dam os Restaurantes Feijão de Corda e Flor de Vinagreira, que tem como Chef de 
Cozinha, o irmão Danilo Dias.

Fernando é reconhecido pelos amigos e familiares, por seu alto astral, humildade, 
coração gigante, atenção e carinho com todos. Devido ao distanciamento social, o 
jovem empreendedor soprou as velinhas do bolo, apenas ao lado de seus familiares.

A Rede de Restaurante voltou a abrir essa semana, com limitações devido ao de-
creto estadual para conter a avanço do Coronavírus, mas cumprindo todos os novos 
protocolos de segurança, higiene e com serviço delivery.

Sucesso, Conquistas, Harmonia, Saúde e Felicidade Plena ao Fernando Henrique 
e todos os seus familiares e colaboradores.

 FERNANDO HENRIQUE (DE ÓCULOS) AO LADO DO PAI, FRANCISCO NETO, 
DO IRMÃO DANILO DIAS E SUA MÃE, ROSÂNGELA DIAS EM MOMENTO INTIMISTA EM SUA CASA.

A PROJEÇÃO E O DESTAQUE DO 
ARTESANATO MARANHENSE 

BAZAR DE IMPORTADOS: 
SOLIDÁRIO & BENEFICENTE.

TEM FESTINHA SIM! 
3 ANINHOS DE ANA LUÍSA

A meiga e sapequinha, Ana Luísa Bahury Mendes fez aniversário na última quarta-feira (31 
março) e os 3 anos contou com uma festinha bem simples e intimista na casa dos pais, André 
Mendes e Mariana Bahury, no bairro do São Francisco.

Sem seus amiguinhos e poucos familiares, devido a Pandemia do Covid-19, a sala da casa 
se transformou num pequeno salão de festa, com direito a guloseimas, balões e muita anima-
ção. A avó materna, Tânia Bahury que reside no mesmo imóvel era só alegria e juntos canta-
ram o tradicional “Parabéns a Você” com direito a mimos e presentes. Muita saúde e felicida-
de plena a todos.

BELEZA, AUTOESTIMA E 
FIM DO EXCESSO DE PELE 

O sucesso da cirurgia bariátrica eleva a qualidade de vida e faz uma 
transformação na vida pessoal e profissional do paciente. Dependendo 
da quantidade de peso perdida, pode haver excesso de pele em algumas 
pessoas. Por isso, muitos procuram pela cirurgia reparadora pós-bari-
átrica, mas o que alguns não sabem é que esses procedimentos podem 
contar com a cobertura dos planos de saúde.

Em recente entrevista concedida ao Programa Nobre, a renomada 
Dra. Gabriella Valadão falou dessa cirurgia, que é capaz de remover o 
excesso de pele e flacidez, proporcionando melhorias significantes na 
saúde e bem estar dos pacientes.

Dra. Gabriella Valadão é especialista nesse procedimento e conta com 
equipe multidisciplinar composta por médicos, nutricionistas, psicó-
logos e indica ao paciente, qual o melhor tratamento. Além da cirurgia 
reparadora pós-bariátrica, a cirurgiã plástica realiza diversos outros 
procedimentos, entre eles, Botox, Fios de Sustentação, Preenchimen-
tos, a Cosmiatria que é voltada para o tratamento e prevenção estética 
na pele. Mais detalhes instagram: @dra.gabriellavaladao

DRA. GABRIELLA VALADÃO É ESPECIALISTA NA CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁ-
TRICA, CIRURGIA PLÁSTICA, COSMIATRIA E ATENDE EM SEU CONSULTÓRIO NA GALE-
RIA APPIANI – AV. DOS HOLANDESES-CALHAU.

A ANIVERSARIANTE ANA LUÍSA COM OS PAIS, ANDRÉ MENDES E MARIANA BAHURY EM COMEMORAÇÃO INTIMISTA. 

De 05 a 09 de abril acontece no 
Ginásio da APAE no Outeiro da Cruz 
– São Luis, a ação beneficente “Ba-
zar Solidário 2021”. Uma promoção 
conjunta da Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais e da As-
sociação Nossa Senhora de Loreto, 
entidade que atua na zona rural fo-
mentando projetos de economia so-
lidária.

As duas entidades foram esco-
lhidas pela Receita Federal para re-
ceber a doação de mais de 200 mil 
produtos importados, novos e lacra-
dos, apreendidos pela instituição. 
Toda a renda arrecadada no evento 
será usada em projetos sociais das 
duas instituições.

Eis a oportunidade de adquirir 
produtos importados e a preços bem 
abaixo do valor de mercado. Há di-
versos itens como eletrônicos, ca-
sacos, brinquedos, tapetes, peças 
automotivas, artigos de pesca, cos-
méticos e perfumes entre outros pro-
dutos. Quem quiser economizar e 
ainda garantir um presente especial 
de Dia das Mães deve aproveitar.

Devido à pandemia da Covid-19, 
para evitar aglomerações e ofere-

cer mais segurança aos visitantes, 
o acesso se dará somente com pré-
vio agendamento online através do 
link: http://agendamento.zidanet.
com.br (liberado à partir desse sá-
bado 03 março). Cada pessoa terá 
como tempo máximo de visitação 
de 30 minutos, respeitando os ho-
rários agendados.

A GESTORA DA APAE – SÃO LUIS, CHRIS-
TIANE DINIZ E A COORD. DA ASSOC. N. 
S. DE LORETO, VANESSA BARBOSA, QUE 
PROMOVEM O BAZAR SOLIDÁRIO.

Novos meios de comercialização, aperfeiço-
amento das ações conjuntas e simplificação do 
cadastramento de artesãos. Estas foram algu-
mas das propostas apresentadas pelo Progra-
ma do Artesanato Brasileiro (PAB) em reunião 
virtual realizada na quarta-feira (31 março), 
entre o Secretário de Estado do Turismo, Ca-
tulé Júnior, o representante estadual e nacio-
nal do PAB, além do SEBRAE-MA, associações, 
cooperativas e vários artesãos maranhenses.

No encontro foram definidas várias ações, 
para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e 
competitividade do artesanato, como por exem-
plo, a simplificação do cadastramento de arte-
sãos na plataforma do Sistema de Informações 
Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), 
onde o artesão poderá emitir sua carteira sem 
precisar se conectar à internet, levantamento 
atualizado dos problemas e necessidades que 

atingem o setor artesanal e a expectativa da re-
alização de três feiras nacionais ainda em 2021.

Entre as propostas apresentadas estão tam-
bém, a criação de uma loja virtual do PAB no 
Mercado Livre e a possibilidade do artesão 
aprender a exportar seus produtos para ou-
tros países, possibilitando ao setor, maior vi-
sibilidade, bem como oferecer novos meios de 
pagamentos e logística para os produtos co-
mercializados.

Para o secretario Catulé Júnior “O artesa-
nato é um eixo importante do turismo, pois é 
uma forma de promoção e de identidade do 
nosso estado, além de ser importante para o 
desenvolvimento econômico, oportunizando 
assim a geração de renda para os artesãos. Des-
sa forma, este segmento deve ter um olhar de 
destaque dentro das ações e planejamento do 
setor”, frisou o secretário.


