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SEMANA SANTA

O poder da fé,
força e oração
na pandemia
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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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.
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PEC

ELEIÇÕES

Pacto de não
agressão para 2022

Água potável vira
direito fundamental

Políticos e lideranças do centrão divulgam um manifesto buscando nomes de consenso
para as eleições presidenciais de 2022

O

manifesto divulgado por
um grupo de seis possíveis
candidatos à Presidência
em defesa da democracia,
da Constituição de 1988 e contra o autoritarismo, marca um pacto de não
agressão e já é tratado como embrião
de uma aliança ampla de centro, embora o caminho até sua conﬁrmação
seja longo e repleto de obstáculos.
Com exceção de Ciro Gomes (PDT),
os demais signatários do texto publicado na quarta-feira já mantinham
conversas reservadas bilaterais sobre
a necessidade de se criar uma terceira
via para quebrar a polarização entre o
presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula na disputa pelo Planalto
em 2022.
Os presidenciáveis do centro direita à centro esquerda seguem conectados em um grupo de WhatsApp chamado “Polo Democrático”. Embora
não tenha assinado o documento, o
ex-ministro da Justiça Sérgio Moro
também participa do grupo. Na deﬁnição do governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite (PSDB), o manifesto é o “primeiro passo” na construção de uma aliança para as eleições de
2022.
“Isso não signiﬁca convergência
absoluta, algo que não temos nem no
nosso partido. Mas percebo a disposição de uma diálogo permanente sobre outros temas”, aﬁrmou o tucano,
signatário do documento ao lado do
governador paulista, João Doria, também do PSDB, de Luiz Henrique Mandetta (DEM), de João Amoêdo (Novo),

de Ciro e do apresentador Luciano
Huck, ainda sem partido.
Segundo Leite, caso seja lançada
mais de uma candidatura contra a polarização, a expectativa é de um enfrentamento no “plano das ideias”. A
lógica do “pacto de não agressão” foi
conﬁrmada reservadamente ao jornal
O Estado de S. Paulo por pelo menos
outros três dirigentes dos partidos envolvidos.
Um dos interlocutores de Huck,
que ainda não se coloca abertamente
como candidato, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, deﬁne o manifesto como “fato inédito” na história
da República. “É o primeiro passo na
construção de um campo democrático que vai da direita, com Amoêdo, à
esquerda, com Ciro. Se serão um ou
dois candidatos, não vamos deﬁnir
agora”, disse, destacando a ausência
de Lula, excluído das articulações
propositadamente.
“O manifesto integra seis visões e
personagens da política brasileira, tomando como eixo central os valores
democráticos do País e a proteção do
seu povo”, aﬁrmou Doria, que preferiu cautela ao analisar o futuro do grupo. “Existem diferenças ideológicas,
mas o manifesto pode ser uma semente. Ainda é cedo, mas a lógica é
buscar convergências”, declarou
Amoedo.
Ex-ministro da Saúde, Mandetta foi
o idealizador da carta e quem acionou
os demais “presidenciáveis”. A articulação ﬁnal em torno do texto foi rápida e começou na terça-feira. “Nem foi

ventilada a hipótese de chamar o Lula. Foi uma opção contra duas opções
polarizadas”, disse o ex-presidente do
Novo.
O primeiro obstáculo para consolidar essa aliança embrionária, porém,
está em sua própria composição. O
presidente do PDT, Carlos Lupi, não
dá sinais de que a legenda aceite abrir
mão de ter Ciro Gomes na disputa
eleitoral. “Não descartamos nada para sair dessa polarização. Nosso principal adversário é o Bolsonaro. Todas
as forças que derrotá-lo precisam
conversar”, aﬁrmou. Segundo ele, entretanto, é Ciro quem deve “liderar esse campo”.
‘Sinal’
Em reserva, líderes de DEM, PSDB e
do próprio PDT concordam que Ciro
diﬁcilmente fará parte de uma aliança, mas avaliam que a assinatura dele
foi um sinal importante de que a disputa de 2022 terá uma bandeira branca no chamado “centro democrático”.
Outro impasse está na agenda comum. “O problema é que até hoje ninguém se dispôs a construir um programa de centro moderado”, disse o
vice-presidente da Câmara, Marcelo
Ramos (PL-AM). “Quando houver esse programa, teremos condições de
apontar um caminho fora da polarização.” Além disso, os signatários terão de disputar outros partidos desse
mesmo espectro ideológico com o
próprio Bolsonaro, que acaba de fazer
mudanças no Ministério para consolidar o apoio do Centrão.

FUTURO

GARANTIA DE ÁGUA POTÁVEL AOS MAIS CARENTES
O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que inclui, na Constituição Federal, o
acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais. A proposta quer garantir que o fornecimento de água potável a fatias mais carentes da sociedade
não seja preterido em favor de interesses econômicos.
No entendimento do autor do projeto, o então senador Jorge Viana, o acesso à água potável não é reconhecido como um direito fundamental e, muitas vezes, a
água é considerada como bem econômico, o que exclui
do seu acesso parcelas vulneráveis da população. A PEC
é de 2018, último ano de Viana como senador.
A proposta cria garantias jurídicas ao acesso universal da água e foi aprovado no Senado após a aprovação,
em junho de 2020, do Marco Legal do Saneamento Básico. O texto sobre saneamento básico foi sancionado pelo presidente da República no mês seguinte e regulamentado em dezembro.
O Marco Legal do Saneamento Básico torna regra a
realização de licitações para contratação de companhias de água e esgoto. Pelo novo modelo, a iniciativa privada passará a disputar as concorrências em igualdade de
condições com as estatais locais, atualmente dominantes no setor.
“Essa medida [a MP] também é fundamental para se
contrapor à tendência de privatização ou de elevação do
custo da água veriﬁcada em diversos países, diﬁcultando seu acesso exatamente para as populações economicamente mais vulneráveis”, disse o relator do projeto,
Jaques Wagner (PT-BA). Agora, a proposta segue para a
Câmara dos Deputados.

MUDANÇA

GovernovairevitalizarseisportosemPaçodoLumiar Nova Lei de Licitações é
sancionada com vetos

A ATIVIDADE DE PESCA E O EXTRATIVISMO SÃO AS PRINCIPAIS FONTES DE RENDA DAS FAMÍLIAS DE PAÇO DO LUMIAR
O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), em
parceria com a prefeitura de Paço de
Lumiar, fará uma série de obras estruturantes em seis portos de pequeno
porte no município. Os locais passaram por inspeção nesta quarta-feira
(31).

Principal fonte de renda
dos moradores da
região, a pesca é um
atrativo econômico,
cultural e de mobilidade
urbana. Em Paço do
Lumiar, os terminais
pesqueiros de

Mocajutuba, Pindoba,
Iguaíba, Pau Deitado,
Mojó e Timbuba
receberão obras que
beneﬁciarão mais de 2
mil famílias.
Para o secretário da Secid, Márcio
Jerry, a construção dos atracadouros
em Paço do Lumiar vai garantir novas
alternativas para as comunidades da
zona rural. “As obras nestes locais vão
promover condições para as atividades dos pescadores e marisqueiras,
bem como possibilitará a ligação de
vários terminais pesqueiros, criando
novas rotas e incrementando o turismo, gerando renda e trabalho para a
população”, destacou Jerry.
A atividade de pesca e o extrativis-

mo são as principais fontes de renda
das famílias de Paço do Lumiar. Além
dos peixes, o município é referência
no mercado de ostras, sarnambi e sururu, referências da culinária maranhense.
Segundo a prefeita do município,
Paula Azevedo, a visita ao local serviu
para selar o início do projeto, que é
uma reivindicação antiga dos moradores da área. “É uma demanda que
foi muito solicitada e, agora, acolhida
pelo governador Flávio Dino. Dessa
forma, poderemos mostrar ainda
mais nosso potencial.”
O presidente da Colônia de Pescadores de Paço do Lumiar, Abdenago
Pereira, comemorou a iniciativa. “Essa obra vai trazer grandes benefícios.
A construção dos portos aqui é muito
importante para nós pescadores.
Agradeço ao governador Flávio Dino
por atender às nossas necessidades.
Agora teremos mais dignidade para
trabalhar”, garantiu.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a
nova Lei de Licitações. A sanção foi publicada em edição
extraordinária do Diário Oﬁcial da União.
Um trecho que previa condições especiais em leilões
que envolvam empréstimos de agência oﬁcial de organismos internacionais foi vetado. O texto aprovado pelo
Congresso previa que uma autoridade superior poderia
autorizar as condições especiais na contratação mediante despacho, mas o Palácio do Planalto entendeu que
a medida contraria o interesse público.
Segundo a justiﬁcativa do veto, a exigência do despacho deve ser da autoridade superior do órgão que executa o programa ou o projeto, não da autoridade superior do órgão que representa o mutuário, no caso o órgão
que contraiu empréstimos internacionais.
Bolsonaro também vetou o artigo que estabelecia que
os valores de referência dos itens de consumo comprados pelos órgãos públicos não poderiam ser maiores
que os valores de referência do Poder Executivo. Para o
governo, isso violaria o princípio da separação dos Poderes.
Mudanças
Aprovada no início de março pelo Senado, a nova Lei
de Licitações estabelece cinco tipos de licitação para a
União, os estados e os municípios: concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. Além do critério de menor preço, a legislação prevê critérios de melhor técnica ou conteúdo artístico, maior retorno
econômico, maior desconto e lance mais alto.
Introduzida pelo novo marco regulatório, a categoria
de diálogo competitivo permite concorrências com potenciais competidores selecionados com antecedência.
O modelo é inspirado em experiências internacionais.
A lei também prevê a criação do Portal Nacional de
Contratações Públicas, página que agrupará informações sobre licitações e contratações de todas as esferas
de governo (federal, estadual e municipal). Em relação
às irregularidades, foi inserido um capítulo especíﬁco
sobre crimes em licitações e em contratos administrativos, com penas para os envolvidos.
O novo marco estabeleceu um cronograma de transição de dois anos para a nova legislação entrar plenamente em vigor. Nesse período, as licitações poderão ser
realizadas com base nas atuais Lei de Licitações, Lei dos
Pregões, Lei do Regime Diferenciado para que os órgãos
públicos se adequem às novas regras. Após esse prazo,
passará a valer exclusivamente o novo modelo.
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UNICEF

Maranhão tem 100%
de busca ativa escolar
O

esforço do Governo do Maranhão para não deixar nenhum aluno da rede pública
para trás na pandemia tem
colhido frutos. O estado conseguiu
100% de adesão dos municípios no
novo ciclo da Busca Ativa Escolar, plataforma gratuita desenvolvida pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para combater a evasão e exclusão escolar.
Após a adesão, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) segue com
ações formativas das equipes municipais e estaduais de forma remota, por
meio de webinários, para condução
da busca ativa escolar. O monitoramento da frequência e a participação
dos estudantes nas atividades propostas é uma forma de garantir a permanência na escola. O regime de colaboração é importante para a garantia dos direitos de estudantes vulneráveis, principalmente diante da crise
do coronavírus.
Além da Seduc e Unicef, a União
Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação do Maranhão (UNDIME-MA) também colabora com a
busca ativa na garantia de que a capacitação das equipes escolares seja
executada na ponta.
A chefe do Escritório do Unicef no
Maranhão, Ofélia Silva, destacou a
adesão de todos os municípios maranhenses na busca ativa escolar. “Isso
mostra como todos os gestores municipais de educação do Maranhão, recém-eleitos e empossados, sabem
que é preciso fazer a busca ativa das
crianças mais vulneráveis. Essa tomada de consciência denota um compromisso coletivo superimportante
do Estado inteiro, um reconhecimento dos impactos da pandemia e do
agravamento da situação de vulnerabilidade sobre crianças e famílias

CRIANÇAS MARANHENSES TERÃO UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA ESTUDAR
mais excluídas”, expressou.
Ofélia Silva também destacou a integração da atuação das equipes da
Seduc e das secretarias municipais,
que trabalham juntas no desaﬁo de
proteger as crianças e os adolescentes, especialmente os mais afetados
pelos impactos da pandemia.
“Essa articulação é fundamental. A
proteção de direitos é responsabilidade de todos, é um compromisso de
responder a essa proteção de forma
integrada e um compromisso com a
qualidade e efetividade desse impacto, que a gente sabe que o Maranhão
tem. Essa adesão é um sinal superpositivo da nossa parceria com o Estado
do Maranhão, e todos os seus atores,
de que nós vamos trabalhando em
conjunto para que mais crianças maranhenses sejam inseridas na escola,
tenham seus direitos protegidos e que
os processos de exclusão de direitos
diminuam progressivamente cada
vez mais”, complementou Ofélia.
Para o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, conseguir
100% de adesão representa o quanto o
trabalho de regime de colaboração
proposto pelo Governo do Maranhão

tem sido importante para o estado.
“Estamos muito orgulhosos pelo
Maranhão, mais uma vez, ser destaque na prática da Busca Ativa Escolar.
Isso enche de alegria toda equipe da
Seduc que trabalha pelo regime de colaboração e centenas de educadores
espalhados em todo o Maranhão, que
participam das inúmeras ações formativas que executamos com
frequência e multiplicam esse trabalho lá na ponta, resgatando nossas crianças e adolescentes, para que não
percam o vínculo com a escola. Vivemos tempos sombrios e saber que temos muitas pessoas empenhadas e
envolvidas para que esse trabalho
continue dando certo e nossos meninos e meninas permaneçam ligados à
escola é gratiﬁcante”, declarou Felipe.
No dia 8 de março, o Conselho Estadual de Educação (CEE-MA) emitiu a
resolução nº 060/2021 sobre a matrícula de ﬂuxo contínuo para a rede estadual, visando à garantia do acesso
dos estudantes à escola. O documento surgiu após consulta da Seduc ao
CEE, tendo em vista a adesão e o fortalecimento da Busca Ativa Escolar.

POSTOS

CPI do Combustível resulta em redução de preços

Até quantos?
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. No mesmo mês, o presidente Jair Bolsonaro, em uma coletiva de imprensa, sabendo da repercussão em sua base eleitoral, declarou: “Depois da facada,
não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?”.
Até hoje, ele não deu o mínimo sinal de que mudou ou
vai mudar de opinião sobre essa guerra de inimigo invisível, a espera de um líder. Daquela infeliz declaração
até ontem, transcorreram apenas 13 meses e o Brasil
atingiu a horrorosa marca de 325 mil mortes, com um
pico assustador de 3.373 em apenas 24hs. Foi o ano mais
dramático de toda a história do Brasil. Foi o ano em que
a ciência avançou como nunca na história da humanidade em busca de vacinas e outras formas de combater
a pandemia do coronavírus, estabelecendo regras universais de higienização das mãos, do corpo, do distanciamento social com fechamento de atividades econômicas, educacionais, religiosas, etc. Foi também um ano de
o presidente Jair Bolsonaro negar a importância da ciência, combater seus ensinamentos, indicando o kitcovid
(tratamento precoce) e desprezar o valor da vacina,
sempre falando para sua legião de seguidores.
Foi o ano em que o Ministério da Saúde passou por
quatro titulares – um deles, general do Exército que
nunca havia antes sequer lidado com uma seringa de injeção. Todos caíram do posto por não seguir as regras indicadas por Bolsonaro, ou por pressão política do Centrão no Congresso. Foi também um ano de confronto
aberto do presidente da República com os governadores, que precisaram buscar ordem no Supremo Tribunal
Federal para decidir quais medidas adotar em cada estado para combate à covid. É o “gancho” que Jair Bolsonaro se apega, todo dia, para culpar os líderes estaduais
pela crise. A compra da vacina foi outro “Deus nos acuda”. O governo tergiversou em várias direções quando o
resto do mundo já estava vacinando. O Brasil entrou em
desespero nas ﬁlas de compras de vacinas, enquanto as
ﬁlas de ambulâncias nos hospitais mostravam o tamanho da tragédia brasileira, que permanece preocupando o mundo. Faltam espaços nos cemitérios para enterrar tanta gente. De repente, coveiro, passou a ser proﬁssão temporária de emergência, quanto uma legião de
proﬁssionais de saúde, estafados, físico e emocionalmente, dá tudo de si, que nunca imaginara na vida, para
salvar vidas de seus semelhantes. De seu lado, Bolsonaro disse na 5ª feira, que será o último a se vacinar, como
o “líder”. Vale perguntar, até quando, quantos foram
embora deste mundo pela covid?

Rumos incertos (1)

“O PDT e Ciro já estão do outro lado. Não são mais
trabalhistas e brizolistas. Faz-me lembrar um verso de
Drummond: apenas um quadro na parede, e como dói”,
escreve o deputado constituinte Vivaldo Barbosa sobre
o rumo do PDT de Leonel Brizola.

Rumos incertos (2)

Essa história enviesada do ex-ministro Ciro Gomes,
única opção do PDT na disputa presidencial de 2022,
pode respingar na eleição de governador do Maranhão,
com o senador Weverton Rocha, líder do partido, na base de Flávio Dino.

Rumos incertos (3)

Vai chegar o momento em que Flávio Dino e Weverton Rocha terão que decidir o rumo a tomar. Como aliado de todos os momentos do petista Lula da Silva, Dino
pode até trocar o PCdoB por outra legenda – quem sabe,
voltar ao PT.

Rumos incertos (4)
A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) DO COMBUSTÍVEL É DE AUTORIA DO DEPUTADO E PRESIDIDA PELO DEPUTADO DUARTE
A CPI do Combustível, em menos
de duas semanas de atividades, já
apresenta resultados para o bolso do
consumidor. Presidida pelo deputado
e autor da proposta Duarte, do Republicanos, a Comissão iniciou seus trabalhos no dia 15 de março e cobrou
dos donos dos postos de combustíveis
de São Luís para que a redução divulgada pela Petrobras chegasse imediatamente às bombas. Os efeitos já estão sendo observados pelos consumidores: em alguns locais já é possível
encontrar a gasolina abaixo de R$ 5.
Nos dias 19 e 25 de março, a Petrobras
anunciou duas reduções nos combustíveis, totalizando cerca de R$ 0,25 para a gasolina e R$ 0,11 para o diesel,
após 6 aumentos consecutivos somente no ano de 2021.
Segundo Duarte, a redução não
chegou com a mesma rapidez que os
aumentos chegaram às bombas da
maioria dos postos de combustíveis
da capital. O tema foi debatido na segunda reunião da Comissão que investigou o porquê de a redução anunciada pela Petrobras não ter baixado o
preço para o consumidor.

Novos requerimentos foram encaminhados a diversos órgãos como Inmeq, Petrobras, Cade, Senacon, Ministério Público, PROCON, Defensoria Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da
Receita Federal, bem como revendedoras e distribuidoras de combustível. Duarte também divulgou em suas
redes sociais um vídeo denúncia,
comparando as datas e valores de um
posto de São Luís, mostrando que a
redução não havia sido concretizada.
Após a pressão do parlamentar e da
Comissão, o resultado começou a ser
sentido pelos consumidores, como
mostrado nas imagens abaixo enviadas por internautas: Nos postos Shell,
JR e São João II, no bairro Anil, a gasolina comum já pode ser encontrada
nos três locais no valor R$ 4,95.
Teve ainda quem fez semelhante ao
deputado Duarte e comparou as datas. No Posto Aguiar, em frente ao Detran, na Alemanha, quem abasteceu
no dia 21/02 encontrou o valor de R$
5,025. Já no último dia 30/03, no mesmo posto, a gasolina já havia baixado
para R$ 4,785.
“Como presidente da CPI do Com-

bustível e ao lado dos demais membros, vamos abrir a caixa preta das
distribuidoras para combater qualquer suspeita de prática de cartel e garantir uma redução no valor dos combustíveis e do gás de cozinha aos consumidores. É direito de todos ter a garantia de um combustível de qualidade e com menor preço”, aﬁrma Duarte.
CPI do Combustível
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Combustível é de autoria
do deputado e presidida pelo deputado Duarte. Os membros titulares são a
vice-presidente Ana do Gás, o relator
Roberto Costa, além de Ciro Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e Zito Rolim.
De forma unânime, foi decidido
que as reuniões terão continuidade
seguindo os protocolos sanitários,
quando presencialmente, as segundas-feiras, às 16h, na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), ou ainda de forma remota, de acordo com a agenda de cada membro. O prazo para conclusão
dos trabalhos é de 120 dias.

O motivo que leva Flávio Dino, Weverton Rocha e Carlos Brandão a adiarem o debate sobre sucessão de 2022 é
um só: incerteza. Alegam, com razoável argumento, que
a prioridade do trio em arregaçar as mangas, é o combate ao coronavírus. Até quando?

“Arthur Lira e Centrão já articulam a demissão de Paulo Guedes”

Do jornalista Fernando Rodrigues, em boletim distribuído a assinantes de o portal Poder 360, do qual é editor.
No centro dos embates entre estados e o governo federal para a crise da covid-19, o secretário
de saúde do Maranhão, Carlos Lula, anunciou
ontem mais remessa de vacinas. “E mais! Vamos começar a imunizar as forças de segurança do estado”.
Como advogado militante, Carlos Lula é respeitado nacionalmente como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No
Maranhão tem um desempenho exemplar na
SES e na crise. Desponta, sem assumir, como forte
a uma vaga na Assembleia Legislativa.

1

2

Esquece!

A pandemia não faz o deputado Othelino Neto tirar o
foco do combate ao vírus, junto com o governo do Estado, e da política local e nacional. Ele, que teve o pai,
Othelino Filho perseguido pela ditadura de 64, disse que
os 57 anos do golpe nem é para serem lembrados com as
cores que tentam pintá-los.
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O orçamento de 2021
JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA
Economista
O Orçamento é uma peça da gestão pública pouco conhecida e
menos valorizada ainda por grande parte da sociedade, embora
não chegue a ser tão raro, como se pensaria, que tal desconhecimento e subestimação da importância também ocorra entre executivos dos próprios governos. A noção mais difundida de orçamento que acaba existindo é a do orçamento doméstico que, infelizmente, é muito diferente do público, embora muitos que queiram tratar da matéria recorram a comparações entre ambos.

Agonia das livrarias
é um privilégio para nós.
Há poucos dias, ﬁquei admirado
quando tirei de uma prateleira da minha biblioteca o livro El problema de
Brasília ﬁcou sem o melhor atrativo la soberania, de Haold Laski (edição
para mim, quase sem graça. E pensar da Argentina), e, na folha de rosto, deque eu já tinha um plano para minha parei-me com um selo referente aos
aposentadoria: um sábado por mês, 100 anos daquela livraria: “Livraria
tomaria o avião da madrugada e vol- Universal 100 anos. Ramos D`Almeitaria no vôo da noite. Essa viagem se- da.” Imaginem uma livraria, em São
ria para passar o dia na Livraria Cultu- Luis, com 100 anos de funcionamenra do shopping Iguatemi.
to.
Agora, tomei conhecimento de que
Enquanto as livrarias fecham, os
a livraria fechou, assim como a Cultu- sebos mantêm-se estáveis. Hoje tera do Parque Cidade. Assim como a mos bons sebos em São Luís, por onSaraiva do Pátio Shopping e mais ou- de sempre passo como uma traça
tras e mais outras em todo o Brasil.
atrás de velhos sabores.
Como uma queda de dominó, estão
No interior do estado, por onde viacabando as livrarias. As lojas da Cul- vi, registro a existência de uma livraria
tura de São Paulo estão agonizando. em Viana, a Livraria Assunta, mantida
Várias lojas da Saraiva fecharam. En- pela Diocese, com todos os títulos da
quanto isso, a americana Amazon do- Agir, da Vozes etc.
mina o mercado livreiro com sua giEm Arari, deparei-me com os restos
gantesca livraria virtual.
de uma livraria do Padre Brand e Silva,
Ocorre que esse fenômeno não está Lá, ainda encontrei poucos, mas bons
ocorrendo só no Brasil. Em todo o títulos, como o Tratado de Sociologia,
mundo, grandes livrarias estão fe- de Recásens Siches. Em Imperatriz,
chando, inclusive as tradicionais.
assisti o ocaso de duas livrarias de méAqui, em São Luís, recentemente dio porte, com um bom estoque.
fechou a livraria do Golden Shopping,
O que me intriga nesse processo de
restando a Themis, no Tropical; a Lite- fechamento de livrarias é a postura do
rarte, e as lojas da Leitura, o que ainda governo em ﬁcar indiferente à crise do
LOURIVAL SEREJO
Desembargador presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJ-MA)

mercado de livros, ao contrário do
que ocorre quando outras atividades
do comércio e indústria que, ao denunciarem suas diﬁculdades, são
prontamente atendidos com a abertura dos cofres oﬁciais.
Esquecem-se de que livro é também investimento. Sem educação nenhum país se desenvolve. Leitura é
educação permanente e qualiﬁcada.
Jorge Carrión, autor de um livro sobre livrarias (Livrarias, uma história
da leitura e dos leitores) descreve as
curiosidades e os slogans das principais e mais antigas livrarias do mundo.
No Brasil, ele ressalta a Livraria Da
Vinci, no Rio de Janeiro, que, por sinal,
está passando grande diﬁculdade. Para esse autor, uma livraria condensa o
mundo.
Em 2014, a Coca-Cola divulgou
uma campanha na Espanha, com o
seguinte slogan: “Cada vez que um
bar fecha as portas, perdem-se, para
sempre, cem canções.”
Tomando essa ideia como inspiração, encerro esta crônica com esta frase de efeito: a cada livraria que se fecha multiplicam-se os espíritos obtusos da nossa sociedade.

É preciso comedimento
A economia deve ser construída
para longo prazo, almejando equilíbrio ﬁnanceiro nas contas públicas,
atraindo investimentos, expandindo
a economia e gerando postos de trabalhos e renda para a população. É
A situação nacional não está muito necessário acompanhar vigilante esse
boa. A pandemia, mesmo com a che- período difícil que todo o país atravesgada da vacina, não está controlada. A sa. A Receita Federal, assim como o
economia sofre os danos da crise ins- governo estadual, adiaram o pagatitucional gerada pelos Poderes. E, até mento do Simples Nacional, favoreo momento, não há clareza de como cendo micro, pequenos e médios emchegar ao destino certo. O país está presários maranhenses. O Palácio do
instável, orbitando entre a crise políti- Planalto acena com o retorno do corte
ca e o forte impacto da mídia com no- de jornada e salários para salvar emticiário do dia a dia, resvalando na pregos e empresas.
economia e causando impactos negaNo Brasil, a atividade industrial retivos.
presenta 20,4% do PIB. Remunera os
Mesmo atingido pelo forte abalo trabalhadores das fábricas com os
sísmico o país caminha, ainda que de- melhores salários pagos em todos os
vagar. Entretanto, precisa aumentar a setores econômicos. É responsável
taxa de crescimento para derrubar os por arrecadação gigante, contribuinentraves que atrapalham a sua rota de do com 33% dos tributos federais e
expansão. Recentemente, a Confede- com 69,2% da participação de bens e
ração Nacional da Indústria apresen- serviços exportados. A cada R$ 1,00
tou 25 propostas para acelerar o cres- produzidos na indústria são projetacimento econômico e ajudar a conso- dos R$ 2,63 na economia. No Maralidar a recuperação econômica. As nhão, a indústria tem participação de
pautas incluem medidas que podem 18,5% do PIB e recolheu R$ 1,2 bilhão
estimular investimentos para colocar em ICMS em 2019, ao estado. É resa locomotiva do crescimento na trilha ponsável por mais de 80 mil empregos
certa. Entre as demandas, destravar as diretos e é mola propulsora da econoreformas é de vital importância para mia local.
que possamos voltar a apontar indiMedidas têm que ser tomadas para
cadores de melhoria que estimulem a salvar a pequena mercearia de bairro,
população.
as fabriquetas de sacolé, doces caseiA crise não é só nossa. A Cervejaria ros e outros artigos que garantem o
Heineken, que opera também no Bra- sustento de milhares de famílias e dos
sil, anuncia 8 mil demissões nas suas pequenos, médios e grandes empreinstalações industriais da Europa, pe- endimentos que lutam pela sobrevilo impacto causado pela pandemia vência. Dados divulgados na imprencom o fechamento de bares e restau- sa indicam mais de 75 mil empresas
rantes no Velho Mundo. A provação fechadas no ano passado, apenas nos
sanitária desestabilizou muitos países setores do comércio, serviços e turiseuropeus. Nos Estados Unidos da mo. Um número alarmante.
América, perto de 550 mil pessoas
Mesmo com a forte crise é preciso
perderam suas vidas e milhões de em- ter boa percepção e abraçar oportunipregos desapareceram com o encer- dades geradas com a implantação do
EDILSON BALDEZ DAS NEVES
Presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Maranhão-Fiema e vicePresidente da Confederação Nacional da
Indústria -CNI.

que possibilita o acesso do Maranhão
à indústria aeroespacial, um mercado
mundial de mais 400 bilhões de dólares. A Space X, empresa americana
pertencente ao mesmo grupo fabricante do automóvel elétrico de sucesso global, vai lançar em órbita nos
próximo anos, 42 mil satélites Starlink
para transmitir internet ultrarrápida
diretamente do espaço. Percebam
com esse anúncio o fenomenal mercado que se anuncia para o nosso estado.
O Sistema Indústria do Maranhão(Fiema/Sesi/Senai/IEL) e as entidades Faema, Fecomércio, ACM e
Sebrae/MA estão acompanhado a
instalação desse grandioso projeto e
se fazem presentes no município, como integrantes e parceiros das estratégias da Comissão para o Plano Integrado de Desenvolvimento do Centro
Espacial de Alcântara (CDI-CEA), instituída com o objetivo de formular
mecanismos institucionais e tecnológicos que possibilitem a implementação e monitoramento da execução do
Programa de Desenvolvimento Integrado do CEA.
As ferramentas tecnológicas são
imprescindível neste momento pandêmico e ajudam a troca de informação e da gestão das empresas. Para
conﬁrmar a nova era da inovação, a
CNI lançou o Observatório Nacional
da Indústria, projetando dinâmica interativa em tempo real, com a maior
base de dados da indústria, possibilitando a geração de inteligência industrial e antecipar futuros para os negócios.
Será uma grande rede de dados instalada em todas as federações do país,
proporcionando a governança de dados, conhecimento e inteligência. Um
projeto para o futuro da indústria e
que pode ajudar o país pós a crise epidêmica. Desde que todos tenham

Não obstante tal circunstância, a própria Constituição brasileira tem no seu Título VI uma seção destinada especiﬁcamente
para tratar dos ORÇAMENTOS, estabelecendo que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais. Quanto a estes, estabelece ainda a Constituição que devem compreender o ORÇAMENTO FISCAL, o de INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS e o da SEGURIDADE SOCIAL. Tais orçamentos das Leis Orçamentária Anuais, por sua vez, ainda de acordo com a Carta
Magna, têm de guardar compatibilização com o Plano Plurianual,
tendo entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional. Vê-se assim que se está diante de objeto de alta complexidade e importância, o que justiﬁca o
seu status constitucional.Pela sua evidente importância, o Orçamento Anual deve ser votado pelo Legislativo no ano anterior ao
de sua execução, sendo a principal peça executiva para o funcionamento dos três poderes do Estado.
Eis que, de repente, começaram a surgir no noticiário nacional
informações preocupantes quanto ao orçamento da União para o
exercício de 2021, somente aprovado na terceira semana do mês
de março do corrente ano, embora encaminhado ao Congresso
Nacional em 31 de agosto, em atendimento a norma constitucional. Este atraso na apreciação do projeto orçamentário se deveu a
conveniências políticas envolvendo a eleição dos novos dirigentes do Congresso, só realizada no início de fevereiro do corrente. E
o que se está dizendo da peça discutida, votada e aprovada pelos
representantes dos estados e do povo brasileiro a toque de caixa?
Para usar expressão muito em voga no momento político brasileiro atual, variados segmentos da sociedade, inclusive Deputados e Senadores, vêm chamando o documento aprovado pelo
Congresso de ORÇAMENTO FAKE, porque é impossível de ser seguido. Segundo tais críticos, ele, tal como resultou dos acordos no
Parlamento, necessitaria de cortes de despesas, em suposto montante de R$31,9 bilhões, que, se conﬁrmados, farão a máquina pública parar. Porém, de outro lado, se tais cortes não forem realizados, o governo não poderá pagar as emendas orçamentárias de
Deputados e Senadores, no total de R$26 bilhões, incluídas na peça orçamentária. Ocorre, contudo, que são as emendas parlamentares o instrumento em torno do qual Executivo e Legislativo negociam a aprovação do Orçamento. Logo, seu corte está praticamente fora de cogitação. Mas porque haveria a necessidade dos
cortes? Esta é a chave de explicação da questão.
Desde o governo Temer, decorrente de uma Emenda Constitucional, estabeleceu-se que as despesas do setor público, a partir
de 2017 e pelos próximos 20 anos, com base no orçamento de
2016, só poderiam crescer em percentual igual ao aumento da inﬂação, ou seja, a despesa não teria crescimento real. Para que algum setor realize gastos acima da inﬂação do ano anterior, tornase necessário que outro reduza as suas em montante equivalente,
assim mantendo-se a despesa no todo dentro da regra.
Portanto, a saída encontrada, de comum acordo entre os dois
Poderes, foi, portanto, reduzir despesas obrigatórias, sob o argumento de que estariam superestimadas pelo Executivo. Na prática, porém, os técnicos da área rejeitam esta hipótese e concluem
que o resultado do orçamento tal como aprovado será o estouro
do teto de gastos.
O que acontecerá, então? Em meio a pandemia e a uma reforma ministerial de emergência ocorrida nesta semana, nada se sabe ainda. Contudo, o próprio TCU já alertou o Presidente da República que a sua sanção implica em crime de responsabilidade
ﬁscal, punível com impeachment. O ex-ministro da Fazenda
Maílson da Nóbrega também se pronunciou, aconselhando o Presidente a vetá-lo integralmente e a Instituição Financeira Independente, órgão auxiliar do Senado, também se manifestou contrário à sua entrada em vigor. Não bastasse a pandemia do coronavírus, está no radar a crise do Orçamento Fake, mais um desnecessário problema resultante do esvaziamento do poder do Ministro Paulo Guedes, que sequer foi consultado nas negociações
que levaram a este impasse.
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Atento aos movimentos
dade, a PF saiu ilesa do episódio e
continua prestando serviço de Excelência ao Brasil.
Não demorou e sobressaiu o comportamento-ação negacionista, levando milhões de brasileiros a adotarem atitudes narcisistas similares,
Estamos atentos aos movimentos! prevalecendo o egoísmo, em detriEssa fala deve e precisa ecoar aos qua- mento das milhares de pessoas vititros cantos do Brasil, Estado Demo- madas diariamente pela Covid-19.
crático de Direito, como apregoado Enquanto alguns parecem dançar soem nossa Carta Magna. Tal como esta- bre os túmulos, os números extrapobelecido naquele glorioso 5 de outu- laram a casa dos 300 mil mortos e
bro de 1988, o brado da democracia continuam a subir aceleradamente.
precisa continuar vigoroso, altivo e reAos mínimos sinais de que estava
tumbante, para que jamais esqueça- acuado, pelo próprio povo, diga-se,
mos os tempos sombrios vividos ou- gritou aﬁrmando ser ele o mandatário
trora.
das forças armadas. Lembrei-me de
A força das armas não pode estar uma série famosa, em que o personaacima do poder do diálogo estabeleci- gem ﬁctício Tywin Lannister aﬁrma
do entre comuns, em uma sociedade “todo homem que precise dizer ‘eu
fundada no pluralismo, como é a bra- sou o rei’ não é um rei de verdade”.
sileira. Necessário se faz estarmos toNaturalmente não vivemos uma
dos atentos a movimentos que pare- monarquia, regime no qual o povo é
cem querer caminhar em direção ao governado por reis ou rainhas, oriunobscurantismo.
dos de linhagem nobre, cujo poder é
Aprendi na vida que discurso que hereditário. Ainda assim, guardadas
se repete pode virar prática. Aquilo as devidas proporções e imperando o
que se repete costumeiramente pode sistema de freios e contrapesos do revirar um comportamento e, posteri- gime político baseado no sistema triormente, se transformar em atitudes partite, os chefes dos poderes têm, diconcretas. Pensamento, comporta- gamos, o seu “espaço de mando”, o
mento/conduta e ação. Isso vale para que lhe é conferido em razão da estrutudo, seja para o bem ou para o mal.
turação da administração pública em
Diante de um momento turbulento função das prerrogativas do cargo que
na República, eis que um “Salvador da ocupa.
Pátria” surgiu. Mas logo, o pensamenSoa estranho uma ﬁgura que sabito se consolidou enquanto comporta- damente tem, constitucionalmente,
mento que deve ser observado atenta- suas funções fundadas na Carta Maimente, por não estar em consonância or, bradar ao povo que é mandatário
com o status quo da política atual e supremo. É? Talvez. Sim e não, vez que
dos anseios da nação.
devem ser guardados e observados liAcusações de intervenções para mites cristalizados no texto constituproteção de familiares, pondo em xe- cional sobre tal supremacia.
que o papel institucional a serviço da
Ato contínuo, faz agora uma internação por parte da Polícia Federal, venção orquestrada há muito não asinstituição cuja história remonta mais sistida pela nação. Em ato único, code dois séculos. Para o bem da socie- mo num jogo de tabuleiro, faz a troca

OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de São
Luís. Membro das Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.

do comando maior das três instituições militares: Marinha, Exercito e
Aeronáutica. Sem pestanejar, e à sua
própria conveniência, jogou para a reforma as experiências e conhecimentos de mais de quatro décadas a serviço das instituições e do Brasil.
Após traçadas algumas linhas, com
o derradeiro desfecho que os fatos tiveram na semana que passou, volto a
chamar atenção para a aﬁrmação inicial: estamos atentos aos movimentos.
Manobras que possam oportunamente garantir vantagem na formação de um projeto particular de poder,
notadamente pela força das armas,
não deve prosperar. O Brasil já virou
essa página, algo que se tem como
questão encerrada dentro das próprias carreiras das forças armadas.
Embora tenha dito que não cabe
bradar ao vento sobre qualquer supremacia, convém refrescar a memória de alguns de que não há mandatário acima do povo. Sobre isso, está enraizado em nossa Constituição de
1988, construída sobre histórias de luta, de perdas, de sangue: todo poder
emana do povo!
Não poderia encerrar sem fazer o
reconhecimento e a justa homenagem às instituições democráticas desta nação, que ao longo das últimas
três décadas vêm garantindo o funcionamento pleno de nossa democracia. Não estão, essas instituições, civis
ou militares, a serviço de qualquer
projeto ideológico, mas, sobretudo, a
serviço da população, garantindo-lhe
o desenvolvimento social, econômico
e humano.
Embora não explícita na Carta de
1988, podemos dela extrair a expressão: vida longa ao rei. Todavia, neste
caso particular chamado Brasil, o rei é
o povo!

Democracia em tempos de crise
LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Promotor de Justiça, titular da 40ª Promotoria de Justiça Especializada da Infância e Juventude de São Luís/MA, exPresidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão – AMPEM e ex-Procurador Geral de Justiça.
Tem sido comum, nos tempos contemporâneos, falar-se em crise. Crise ética, na
saúde, educação, economia e até na justiça.
Ante à complexidade dos temas postos em
debate, que vem sempre acompanhados dos
conﬂitos travados entre paixão e razão,
acrescidos de uma certa dose de radicalismos e intolerâncias, vou tentar conter-me
nas adjetivações e não perder o foco.
Nesta semana, o Brasil assistiu a um julgamento emblemático e polêmico, onde a 2ª
Turma do Supremo Tribunal Federal concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro violou o dever da imparcialidade, ao condenar o exPresidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva. Isso inevitavelmente levará à anulação
dos atos processuais praticados pelo referido Magistrado, conduzindo-os à estaca zero
e à prescrição, mas este será um capítulo à
parte, a ser abordado em outra ocasião.
Para levar a bom termo o propósito deste
artigo, sem enveredar por nenhum viés ideológico, prometo me ater somente na análise
acerca do mérito do julgamento em si e me
restringir a comentar uma preocupação que
veio exteriorizada da fala empolgada do Ministro Gilmar Mendes, durante aquela sessão. Num ponto culminante de seus argumentos, um tanto quanto carregado de paixão e emoção, claramente demonstrados
por gestos e expressões ﬁsionômicas, ao
proferir seu longo voto, o referido Ministro,
em alto e bom som, externou que a Constituição Federal precisa ser mudada para atingir o Ministério Público e colocá-lo naquele
que parece imaginar ser o devido lugar.
Aﬁrmou o Magistrado, ipsis literis: “ Anseio que os alicerceres deste julgado sejam
fortes o suﬁciente para marcar o ﬁm de um
trágico ciclo histórico de reprodução de práticas autoritárias que pretendiam substituir
a estrutura constitucional do sistema de
proteção dos direitos por um modelo estruturado de sua abnegação, baseado na produção de personalidades heroicas maiores
do que o Estado, que substituía o ser humano pelo projeto individual de poder”.
Lamentavelmente, não é a primeira vez
que o integrante daquela Corte Constitucional, através de sua retórica verborrágica diz
impropérios contra Procuradores e tenta

achincalhar a Instituição do Ministério Público e outros órgãos integrantes do Sistema
de Justiça.
Reportagem publicada no Jornal Valor
Econômico e replicada em toda a Imprensa
trouxe a informação de que Ministros do Supremo Tribunal Federal e Parlamentares, em
mais um movimento de reação à Operação
Lava Jato, estavam elaborando duas minutas
de propostas de Emenda à Constituição para
alterar e reformar o Ministério Público.
É difícil imaginar que isso pudesse ser
possível, mas, para minha surpresa e indignação, constato que tais ameaças não ﬁcaram no discurso e se tornaram realidade.
Num retrocesso inominável, visando o apequenamento do Ministério Público, líderes
partidários, alinhados ao atual Presidente da
Câmara, conseguiram, em prazo recorde,
colher o número suﬁciente de assinaturas
para propositura da Emenda à Constituição,
já apelidada PEC da Retaliação, a qual, modiﬁca a composição do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) e a forma de
indicação do Procurador Geral da República
(PGR).
O malssinado texto foi apresentado pelo
Deputado Paulo Teixeira, Vice-Líder do PT e,
dentre as propostas, sugere: a) possibilidade
de Ministros do STF e STJ integrarem o
CNMP; b) criação de mais um cargo de Conselheiro do CNMP, a ser ocupado por designação da Câmara e do Senado; c) permitir
que o cargo de Corregedor Nacional do Ministério Público, hoje ocupado exclusivamente por integrantes da carreira, seja preenchido por pessoas de fora daquele Colegiado; d) assegurar o Presidente da República
a livre nomeação de qualquer cidadão para
cheﬁar a PGR, o mais alto cargo da estrutura
do MPF, hoje integrado somente por membro da Instituição. Se não bastasse isso, parece-me que, além dessa PEC, outras investidas virão, entre tantas propostas que já tramitam naquela Casa Legislativa, visando
restringir as prerrogativas e garantias constitucionais. Nesse momento de desencanto
generalizado, em que o Brasil vive no Epicentro de uma gravíssima crise sanitária,
chegando nesta semana a ultrapassar a casa
de 300.000 óbitos, com mais de 3 mil mortes
diárias, nosso Parlamento brasileiro, ignorando esse triste ﬂagelo, utiliza a força do poder do seu cargo para priorizar a tramitação
deste Projeto, em detrimento da defesa da
vida.
A despeito disso, vem-me à lembrança
um fato histórico de triste memória, quando
da queda da Grécia para Macedônia, no ﬁm

do Séc. IV a.C., a democracia desapareceu da
face da Terra e só voltou a dar sinais com as
Revoluções Liberais do Séc. XVIII, vindo a
consolidar-se no Séc. XX, derrotando o Autoritarismo. Somos herdeiros de uma tradição
conhecida como Romano Germânica, na
qual deve prevalecer a Democracia. Através
da Constituição Cidadã de 1988, o Ministério Público foi alçado à categoria de Instituição Permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem cabe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O sistema democrático chegou ao
Brasil com muito atraso e sacrifícios, ainda
somos uma Democracia jovem e em construção, que apesar dos esforços tem procurado superar os desaﬁos e vicissitudes de
uma herança colonial perversa, onde nela se
inclui uma enorme dívida decorrente da desigualdade social e histórica corrupção, que
deixa à margem da cidadania e numa zona
de extrema pobreza mais de 40 milhões de
pessoas, o que representa aproximadamente ¼ da população brasileira.
Em meio a tudo isso, uma coisa não deve
ser esquecida, a cada ação corresponde uma
reação, ou seja, a cada investida contra o Ministério Público, renovamos nossa força e
disposição para trabalhar em defesa da sociedade, destinatária natural de nossas ações.
Não me passa despercebido neste momento
a memória de um fato histórico ocorrido no
ano de 2013, em que um forte lobby tentou
restringir o poder investigatório do Ministério Público, a conhecida PEC 37. Naquele
momento, por meio de ampla mobilização,
o Povo foi às ruas e com apoio da Sociedade,
o Congresso reﬂuiu e disse não à PEC da Impunidade. Desta mesma forma, o Ministério
Público brasileiro está se mobilizando por
meio de seus integrantes e entidades representativas, publicando notas e manifestos
de advertência à população para impedir o
desmonte dessa Instituição, que tem o dever
e a missão de defender o cidadão.
Santo Agostinho nos advertia que: “ A esperança nos deu duas ﬁlhas lindas: a indignação e a coragem; a indignação nos ensina
a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las”. A Sociedade civil precisa
estar atenta e articulada para não permitir,
passivamente,retrocessos e medidas que violem as prerrogativas e garantias constitucionais do Ministério Público, pois, como diz o
lema de uma Campanha Institucional deste
órgão: “MINISTÉRIO PÚBLICO FORTE, SOCIEDADE PROTEGIDA”.
Viva à Democracia!

A dimensão
federativa da PEC
Emergencial
ALEX BRITO* E J. TIAGO MATOS**
* Doutor em Desenvolvimento. Professor Associado da UFMA. (alex_brito@yahoo.com). ** Graduando do Curso de
Economia da UFMA. (jersitonmattos@hotmail.com)
A Proposta de Emenda à Constituição nº 186, popularmente conhecida como PEC Emergencial, estabelece medidas de ajuste ﬁscal para todos os entes federativos, entre
as quais a viabilidade do acionamento automático dos “gatilhos” do teto de gastos, criados pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016 (EC 95/16), no âmbito da União. Em nível
subnacional, implementa instrumentos análogos aos gatilhos, que facultam a adoção de estratégias para reduzir os
desequilíbrios ﬁscais sempre que as despesas atingirem níveis previamente determinados. Em geral, a nova regra ﬁscal estabelece para a União que as despesas obrigatórias
não podem ultrapassar o limite de 95% das despesas totais
sujeitas ao teto de gastos; e para os entes subnacionais o limite das despesas é de 95% da receita corrente. O desrespeito a esses patamares instigaria o acionamento automático dos procedimentos de ajustes ﬁscais, os chamados
“gatilhos ﬁscais”.
Especiﬁcamente sobre o acionamento dos gatilhos, duas questões são importantes responder. Primeiro, por que a
PEC Emergencial “viabiliza” o acionamento automático
dos “gatilhos” se desde a EC 95/16 já havia essa previsão?
De fato, em 2016 a referida Emenda já disponibilizava a
grande maioria das medidas de ajustes, em caso de ultrapassagem das metas de despesas estabelecidas.
Contudo, o desenho da norma ﬁscal provocava certa
ambiguidade devido à redação do texto informar que as referidas metas deveriam vir demonstradas no Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA), ou seja, como a PLOA já trazia
a demonstração individualizada desses limites, o seu eventual descumprimento poderia suscitar crime de responsabilidade aos gestores. O fato é que os tais gatilhos nunca foram acionados em função da incerteza jurídica trazida pela
redação da EC 95/16. A PEC Emergencial, portanto, além
de qualquer outro aspecto, resolve de vez o problema da insegurança jurídica gerada pelo regramento ﬁscal anterior.
Uma segunda questão diz respeito aos efeitos imediatos
da PEC Emergencial sobre a situação ﬁscal da União, dos
estados e municípios. No tocante à primeira, está paciﬁcado que a nova regra ﬁscal não traz impactos de curto prazo,
sobretudo porque o limite de 95% das despesas totais só será atingido, muito provavelmente, em 2025. Contudo, para
os estados e municípios a realidade é bem distinta, em função de grande parte desses entes já estar, de uma forma ou
de outra, dentro do limite de comprometimento de 95% da
receita corrente. Considerando, por exemplo, o indicador
COPAG da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 14 estados já se enquadrariam nessa situação, desde 2019. Por outro lado, se utilizássemos o percentual alternativo de comprometimento de mais de 85% das receitas correntes (outro critério facultado a estados e municípios para implementar os gatilhos ﬁscais, sujeito a anuência das instâncias
legislativas) teríamos, em 2019, apenas três estados com
percentual inferior aos 85%, o que demonstra que a PEC
Emergencial afeta imediatamente a dimensão federativa
das ﬁnanças públicas.
Especiﬁcamente para o Maranhão, por que essa proposta é preocupante? Como se sabe, devido ao baixo nível de
desenvolvimento dos mercados no Maranhão, o setor público assume o papel de “empregador de última instância”,
sendo responsável por boa parte da geração de renda proveniente do trabalho maranhense. De certa forma, uma
contenção das despesas obrigatórias com remunerações
afetaria imediatamente o nível de atividade econômica,
alimentando a recessão econômica e blindando a ação anticíclica que o setor público poderia desempenhar.
Segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
(FIRJAN), 76% dos municípios maranhenses apresentavam uma situação crítica em relação a gestão ﬁscal e por
outro lado, apenas 1,3% mostraram um grau de qualidade
razoável no controle das contas públicas. Observando a relação entre despesa corrente e receita corrente, a partir dos
dados das Contas Anuais de 2019 disponibilizados pela
STN, haveria, numa estimativa inicial, 96 municípios atingidos pelos efeitos da PEC Emergencial, cerca de 44,2%. Em
outras palavras, quase metade dos governos municipais teriam sua capacidade de geração de emprego e renda limitada, à exceção da capital do Estado, cuja relação DC/RC
equivalente a 73,8%, a mantem numa situação bastante
confortável na atual conjuntura.
Preliminarmente dois aspectos precisam ser ponderados: primeiro, a gestão das contas públicas federal não é
igual a administração do orçamento doméstico, como
muitos, didaticamente, exempliﬁcam; tampouco há similaridade entre o controle das contas públicas da União e
daquelas dos entes subnacionais, principalmente porque a
primeira tem, relativamente, uma ampla diversidade de receitas, e os segundos não têm; além disso, cabe ao Governo
Federal o monopólio da moeda, muito diferente, das ﬁnanças estaduais.
Em segundo lugar, não faz sentido, numa situação de
calamidade pública, onde os entes subnacionais já estão
restringidos pela volatilidade da receita, continuar insistindo num ajuste ﬁscal pelo lado das despesas! Isso nada tem
a ver com o importante debate sobre a qualidade do gasto,
mas é necessário lembrar que a Economia não é Contabilidade, onde para se pôr é necessário tirar de algum lugar…
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Paixão de Cristo

Comofoiamortede
Jesus,segundoaciência

R

uma pessoa como Jesus ninguém poderia perder tempo.
Foi pego e imediatamente cruciﬁcado.” Para Chevitarese, os relatos que existem dando conta de acontecimentos entre a prisão de Jesus, na madrugada de quinta para
sexta, e sua cruciﬁcação, horas mais tarde, não são históricos; são teologia. Alguns dias antes, no que acabou
se eternizando como Domingo de Ramos, Jesus tinha
entrado em Jerusalém. Foi uma rara aparição dele em
uma grande cidade, o que teria transformado-o em alvo
fácil das autoridades. Mas por que ele incomodava? Porque liderava um grupo justamente proclamando um
novo reino, o Reino dos Céus, ou reino de seu pai. E seu
discurso era de um reino diametralmente oposto ao Império Romano, segundo quatro pilares básicos. “Ele se
torna messias por conta dessa ideia”, defende Chevitarese. O primeiro pilar do reino defendido por Jesus era a
justiça. Não qualquer justiça, mas a justiça divina. “E ele
se referia a Deus como papai, seu pai celestial. Essa justiça tão equilibrada, era claro, se opunha a outro reino,
aquele que já estava instalado e que controlava a Judeia:
o dos romanos”, compara o historiador. “Ele está dizendo: aqui no meu reino tem justiça; o do César é o reino
da injustiça.” O segundo ponto é que Jesus proclamava
um reino de paz, também em oposição ao estado bélico
do governo imposto pelos romanos, um império que
avançava sobre outros povos. O terceiro pilar é comensalidade: comida, bebida, fartura na mesa dos pobres,
dos camponeses. “O grupo que acompanhava Jesus ouvia sua pregação e, de alguma maneira, achava interessante o que ele estava dizendo”, diz Chevitarese. Por ﬁm,
Jesus falava de um reino de igualdade, com a coparticipação de todos. “O ministério de Jesus é de homens e
mulheres, iguais”, nota o historiador. “Jesus morre por
causa de um reino, o reino de Deus. Esse é o movimento
de Jesus com Jesus. A geração seguinte, o movimento de
Jesus sem Jesus, ressigniﬁca a morte dele como uma
morte sacriﬁcial, que ganha dimensão estritamente reliPaixão e morte
A morte na cruz, cujo simbolismo acabou se confun- giosa.” As autoridades romanas que serviam na região já
dindo com a própria religiosidade cristã, não era um estavam mapeando os movimentos de Jesus. E enconacontecimento raro naquela época. “A cruciﬁcação era a traram a oportunidade perfeita quando ele resolveu enpena de morte usada pelos romanos desde o ano 217 trar em Jerusalém. “Viram-no criando confusão no tema.C. para escravos e todos aqueles que não eram cida- plo, às vésperas da Páscoa, com a cidade cheia de judeus
dãos do Império”, explica o cientista político, historia- vindos das mais diferentes regiões e pensaram: rapidador especializado em Oriente Médio e escritor italiano mente esse homem tem de ser preso, cruciﬁcado”, diz o
Gerardo Ferrara, da Pontifícia Universidade da Santa historiador. “Todos os evangelistas concordam em situCruz, de Roma. “Era uma tortura tão cruel e humilhante ar a morte de Jesus em uma sexta-feira, dentro do feriaque não era reservada a um cidadão romano. Era prece- do da Páscoa”, comenta Ferrara. Autor do livro Vita di
dida pelo açoite, inﬂigido com vários instrumentos, Gesù Cristo, o padre, biblista e arqueólogo italiano Giuconforme a origem e a proveniência social dos conde- seppe Ricciotti (1890-1964) reuniu várias informações
nados.” “A cruciﬁcação não foi invenção romana, mas históricas, cruzou-as e concluiu que o mais provável é
estava amplamente disseminada no Império Romano. que a execução tenha ocorrido no equivalente ao 7 de
Fazia parte de uma rotina dentro dos territórios que hoje abril do ano 30.
chamamos de Israel”, pontua Chevitarese. “Mais ou menos uns 40 anos depois da morte de Jesus, quando hou- A morte na cruz
Eram três as maneiras de se executar um condenado
ve a tomada de Jerusalém, milhares de judeus foram
cruciﬁcados.” Os Evangelhos dedicam-se também a na Roma antiga. Segundo explica o historiador, um obnarrar as últimas horas de Jesus, detalhando seu sofri- jetivo as unia: não permitir a preservação de vestígios de
mento. De acordo com as escrituras sagradas, ele teria memória — em outras palavras, impossibilitar que ressido levado de uma instância a outra nessas horas de jul- tos mortais fossem sepultados. A cruciﬁcação era a pena
gamento, com certa hesitação entre as autoridades. destinada a escravos que atentavam contra a vida dos
Chevitarese diz que historicamente isso não pode ser seus senhores e aqueles que se envolviam em rebeliões.
verdade. Isto porque, a julgar pelos relatos, Jesus foi Além de todos os que não eram cidadãos romanos, caso
morto na antevéspera da Páscoa judaica. “A festa da Pás- de Jesus. “Ainda vivos, na cruz, aves de rapina já começacoa é uma festa política, pois é quando se celebra a pas- vam a comer o condenado. Três ou quatro dias depois, a
sagem da escravidão para a liberdade, a saída do povo carne desse indivíduo, apodrecendo, caía da cruz e cães
hebreu do Egito para a ‘terra onde corre o leite e o mel’”, e outros animais terminavam de fazer o serviço”, conlembra o historiador. “Então imaginemos: uma cidade textualiza Chevitarese. No início dos anos 2000, o médiabarrotada de judeus, como a autoridade romana vai co legista norte-americano Frederick Thomas Zugibe
botar um judeu para carregar uma cruz pela cidade, no (1928-2013), professor da Universidade de Columbia e
meio de tantos judeus? Seria um convite à rebelião. Com ex-patologista-chefe do Instituto Médico Legal, fez uma
eligiosidade à parte, poucos duvidam que tenha
vivido há 2 mil anos um homem chamado Jesus, em parte do que hoje é Israel. E que ele foi
um judeu dissidente que acabou liderando um
grupo de seguidores. Sua atuação acabou incomodando
o Império Romano. E, às vésperas da Páscoa judaica, ele
acabou condenado, torturado e morto por cruciﬁcação
— uma prática de pena capital comum na época.
Depois de sua morte, seguidores se encarregaram de
espalhar seus ensinamentos. Terminava a história e começava o mito, a religião, a teologia.
Essa transição ocorreu principalmente graças a um
profícuo escritor da época, pioneiro da Igreja Cristã e
autor de muitos textos que hoje estão na Bíblia: Paulo de
Tarso (c. 5-67). Na década de 50 do primeiro século da
nossa era, cerca de 20 anos depois da morte de Jesus, ele
produziu sete cartas cujos textos sobreviveram ao tempo. “Nessas cartas reparamos que há uma mudança de
enfoque. Paulo não mais trabalha com o Jesus histórico,
ele trabalha com o Jesus da fé”, explica o historiador André Leonardo Chevitarese, autor de, entre outros, Jesus
de Nazaré: Uma Outra História, e professor do Programa
de Pós-Graduação em História Comparada do Instituto
de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Diante disso, a primeira conclusão é que, desconsiderando a religiosidade decorrente da ﬁgura de Jesus, ele foi um condenado político. “Jesus histórico conheceu uma morte política. Religião e política são coisas
muito unidas, principalmente quando estamos tratando de uma liderança popular”, acrescenta Chevitarese.
“Não há como separar as andanças [de Jesus] como algo
só político ou só religioso. As fronteiras são muito ﬂuidas. E isso acaba sendo chave para compreender o movimento de Jesus com Jesus [ainda vivo] e o movimento
de Jesus sem Jesus.”

série de experimentos com voluntários para monitorar
os efeitos que uma cruciﬁcação teria sobre o corpo humano. Os resultados foram publicados no livro The Cruciﬁxion of Jesus: A Forensic Inquiry. Para seus estudos,
ele utilizou uma cruz de madeira com 2,34 metros na
vertical e 2 metros na horizontal. Indivíduos — todos
adultos jovens, na faixa dos 30 anos — foram suspensos
nela e tiveram suas reações monitoradas eletronicamente, com eletrocardiograma, medição de pulsação e
aferição de pressão sanguínea. Atados assim, os voluntários não conseguiam encostar as costas na cruz e relataram fortes cãibras causadas pelo desconforto da posição, além de formigamentos constantes nas panturrilhas e nas coxas. Na época de Jesus diferentes formas de
cruz eram utilizadas nas execuções. As principais eram a
em forma de T e a em forma de punhal. Não há consenso
entre pesquisadores sobre qual teria sido a utilizada por
Jesus. Ferrara acredita que a segunda. Para o médico Zugibe, Jesus carregou, em seu caminho até o local da execução, apenas a parte horizontal. Ele escreveu que a estaca vertical costumava ser mantida no local das cruciﬁcações, fora da cidade. E baseou-se no fato de que a parte horizontal pesava cerca de 22 quilos. A soma de ambas as partes tinha entre 80 e 90 quilos, o que tornaria
impossível de ser carregada em uma longa caminhada
— que, conforme seus estudos, teria sido de 8 quilômetros no caso de Jesus. “Detalhes da punição são conﬁrmados pelo uso romano e por documentos históricos:
os condenados eram amarrados ou pregados no patíbulo com os braços estendidos e erguidos no mastro vertical já ﬁxado”, esclarece Ferrara. “Os pés eram amarrados
ou pregados, por outro lado, ao poste vertical, sobre o
qual uma espécie de assento de apoio se projetava na altura das nádegas. A morte era lenta, muito lenta, e
acompanhada por um sofrimento terrível. A vítima, levantada do solo a não mais de meio metro, estava completamente nua e podia ﬁcar pendurada por horas, senão dias, sacudida por espasmos de dor, náuseas e a impossibilidade de respirar corretamente, já que o sangue
nem sequer podia ﬂuir para os membros que estavam
tensos a ponto de exaustão.” O que é um entendimento
quase unânime entre os pesquisadores é que as cravas
eram pregadas nos pulsos, e não nas palmas das mãos
— por conta da compleição óssea, as mãos “se rasgariam” com o peso do corpo. “A estrutura das mãos e a ausência de ossos importantes impediriam o suporte de
um peso tão grande e a carne das mãos seria dilacerada”, ressalta Ferrara. O médico Zugibe concluiu que os
pregos tinham 12,5 centímetros de comprimento. Ele
defendia que Jesus tinha sido pregado, sim, nas mãos,
mas não no centro da palma e sim pouco abaixo do polegar. Já suspenso na cruz, os pés de Jesus também foram ﬁxados com cravas — segundo o médico, um ao lado do outro, e não sobrepostos como o imaginário consagrou. Essas perfurações, por atingirem nervos importantes, teriam sido causadoras de dores insuportáveis e
contínuas. “Quanto tempo um indivíduo leva para morrer assim? Morre-se de cãibra, que vai atroﬁando seus
músculos e levando-o a morrer por falta de ar, com muitas dores, dores gigantescas no corpo todo”, narra Chevitarese. Ferrara, por sua vez, defende que Jesus tenha
morrido por infarto do miocárdio, em decorrência do
esforço exaustivo. Por meio de seus experimentos, Zugibe analisou as três hipóteses mais aceitas para a morte
de Jesus: asﬁxia, ataque cardíaco e choque hemorrágico.
Sua conclusão é que Jesus teve parada cardíaca em virtude da hipovolemia, ou seja, a diminuição considerável
do volume sanguíneo depois de toda a tortura e das horas pregado na cruz. Teria morrido, portanto, de choque
hemorrágico.
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Religião

O poder da fé, força e
oração na pandemia
PATRÍCIA CUNHA

F

é, 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. Em todo o mundo milhares de pessoas perderam a vida para o vírus. No Brasil, mais de 320
mil pessoas, e no Maranhão mais de 6 mil vidas perdidas.
Neste domingo de Páscoa, domingo da Ressurreição
de Cristo, vamos falar de fé, oração, devoção, na crença
em Deus, e na certeza de que Ele tudo ouve e vê. Uma
canção do compositor Gilberto Gil, lembra que a humanidade precisa fazer uma conexão com algo divino. Pessoas de fé, que creem em uma divindade, ou mesmo agnósticos, ateus… fazendo uma oração, ou somente conversando com um Deus, percebem a força que uma prece ou uma reza tem o poder de acalentar, acalmar, diminuir um fardo pesado. “Se eu quiser falar com Deus. Tenho que ﬁcar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que
calar a voz. Tenho que encontrar a paz…” (Gilberto Gil).
Conversei com religiosos da igreja católica, evangélica e espírita sobre o que a oração é capaz de fazer e de
como o mundo pode passar por adversidades, se tiver fé
e oração.
O Pastor Gilvan Souza, da Igreja Pentecostal Bom Samaritano (Parque Vitória) disse que a oração em si é falar com Deus, independentemente do credo religioso. “A
fé, como diz os escritos Hebreus, capítulo 11, é o ﬁrme
fundamento das coisas que se esperam das coisas que
não se vê. A oração é a chave essencial para abrir o coração de Deus, independente do momento de pandemia
que estamos passando, mas na minha concepção, esse
tempo nos encorajou mais a orar: orar por muitas vidas
e ter fé em Deus que esse é um momento difícil, porém
está escrito. Quem quiser entender a palavra de Deus é
só ler em Mateus, capitulo 24, e vai ver que o sinal da vinda de Jesus está próximo, e lá em um dos sinais sobre a
vinda de Cristo diz que haveria peste no mundo inteiro”,
disse.

A fé, como diz os escritos Hebreus,
capítulo 11, é o firme fundamento
das coisas que se esperam das coisas
que não se vê. A oração é a chave
essencial para abrir o coração de
Deus, independente do momento de
pandemia que estamos passando,
mas na minha concepção, esse
tempo nos encorajou mais a orar.
O pastor e várias outras pessoas do grupo de oração
de sua congregação ﬁnalizaram esta semana a “Campanha da Conquista”, no Monte da Litorânea, que durou 1
mês, com orações diárias pelas famílias do mundo. “Nós
tivemos uma campanha agora orando por muitas vidas
que estavam entubadas, ou que estão ainda, e ainda es-

tamos orando. Deus tem feito milagre. Claro que tem
muitas pessoas cristãs e não cristãs morrendo dessa doença porque a bíblia diz que da mesma forma que o ímpio morre, o justo também morre, então quero deixar
bem claro para você que a oração tem sido essencial
nesse momento para muitas famílias, para muitas vidas.
Nós somos exemplos disso. Jesus tem feito milagres, obviamente existe a permissão e a vontade de Deus, e a
vontade d’Ele é que ninguém morra”, disse o pastor.

Tempo de medo

Para o padre Jadson Borba, coordenador Arquidiocesano da Ação Evangelizadora Missionária da Catedral
Metropolitana, todos nós vivemos nesse tempo de pandemia, um tempo marcado pela insegurança, medo, às
vezes pelo desespero, pela angústia, e todos esses sinais
demonstram a fragilidade humana.

preciso não ﬁcar aguardando que tudo ‘caia do céu’. A fé
não exclui o bom senso, a ciência e o conhecimento cientíﬁco. É imprescindível seguir as sugestões da OMS
(Organização Mundial da Saúde), sem esquecermos da
orientação da espiritualidade: ‘Faz por ti, que eu te ajudarei’, conforme ensinamento judaico”.

O momento que atravessamos, com
a pandemia, é muito grave. E, por
isso mesmo, exige de todos uma
profunda reflexão. Coronavírus,
mais de 300 mil mortes, falta de
vacina, tudo isso gera medo e
insegurança. Contudo, jamais
podemos perder a esperança e a fé,
conforme a promessa feita por Jesus.

“Nesse sentido a fé é um elemento constitutivo pela
própria identidade do ser humano. Aqui falamos não da
fé confessional, mas algo que marca profundamente a
identidade do ser que busca sim o seu transcendente.
Pela fé somos capazes de fazer uma leitura diferente da
realidade, pela fé somos capazes de compreender que a
nossa vida não está em nossas mãos, que a decisão não
depende somente de nós, mas que temos um Deus que
nos conduz assim à nossa história. A experiência de fé
faz com que o homem perceba aquele que é ﬁel, aquele
que é crente. Aquele que demonstra sua fé nos faz perceber que nós somos capazes de passar por isso com algo
que de fato trazemos em nosso coração, que é a certeza
de elementos fundamentais que constituem a identidade de um cristão, por exemplo, a fé a esperança e a caridade. A fé é um farol que nos ajuda a caminhar em tempos difíceis e em noites escuras quando o mar está mais
bravio. Então que nós possamos, pela fé, compreender
que a vida de Deus está presente na vida humana e que a
vida humana é chamada sempre fazer parte da vida de
Deus. Que a fé nos ajude a compreender esse tempo presente e passarmos com altivez por tudo isso”, disse.
Neste domingo de Páscoa, o Padre Jadson lembra que
estamos celebrando a festa da ressurreição e isso dá entendimento que a vida é maior que a morte. “Nos faz entender que a palavra ﬁnal nunca será da morte, mas da
vida. Somente pela fé seremos capazes de compreender
essa verdade: que Jesus não ﬁca preso na cruz, na morte,
mas ele ressuscita para dar vida nova a todos nós”, disse.

Oração e fé

Religiosos dizem que não é necessário seguir uma religião para orar. Seja na fé cristã, dos católicos, dos judeus, dos budistas, das religiões de matriz africana, espíritas, enﬁm, a conexão em sentimentos e palavras
com um ser superior, faz bem, alivia, traz conforto. “A
oração é sim essencial para suportamos essa situação,
mas não basta só oração, mas estarmos em comunhão
com Deus. Isso quer dizer que além de orar e ter fé, a
gente não pode prevalecer a vontade e a permissão de
Deus. A gente faz a nossa parte porque Jesus diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebes”,
disse o Pastor Gilvan.
Sobre a fé, o Pastor disse que ela não cura ninguém,
mas sim o nome de Jesus. “A fé é uma das ferramentas
que temos para alcançar o nosso objetivo com Deus. A fé
não cura, quem cura é o senhor Jesus. A fé é uma ferramenta que nos ajuda a alcançar os nossos objetivos e
deixando bem claro, na vontade de Deus, tá certo? Mas a
fé e a oração são ferramentas que o cristão independente do seu credo religioso, precisa crer em Jesus como o
único e suﬁciente salvador da sua vida e crer que o Senhor pode tudo. Agora o homem sem fé é impossível
agradar a Deus”, destaca.
Segundo o Padre Jadson, a fé não cura todos os males,
Somente pela fé seremos capazes de mas ajuda a superá-los. “Não podemos colocar a fé como se fosse mágica, como se fosse encanto, supersticompreender essa verdade: que Jesus ção… A fé é um processo como todo processo humano,
e está sujeita a fragilidades, a perguntas, a questionanão fica preso na cruz, na morte,
mentos. A fé ajuda o ser humano a entender que a existência tem um sentido maior, que por exemplo a morte
mas ele ressuscita para dar vida
não é o ﬁm, e que as diﬁculdades que passamos nos ajudam a fortalecer, que a tempestade um dia vai passar,
nova a todos nós.
que o sol vai brilhar e que a vida sempre há de vencer. A
fé faz arder o coração para possamos voltar a caminhar.
Um caminho que é de dor, tristeza, pela fé se torna um
caminho de alegria, um caminho de esperança. A fé não
“Faz por ti, que te ajudarei”
Para o líder espírita Moab José, do Pouso Obras Soci- cura os males, mas ajuda a superar e suportar os males
ais, todos precisam fazer a sua parte, especialmente nes- que a vida nos impõe”.
Para Moab José, a fé, comprovada pela ciência, é muise tempo de pandemia, e principalmente no tocante à
espiritualidade. “O momento que atravessamos, com a to importante no processo da cura das enfermidades,
pandemia, é muito grave. E, por isso mesmo, exige de to- porém, “não podemos esbarrar no fanatismo… A ciêndos, uma profunda reﬂexão. Coronavírus, mais de 300 cia médica é Deus agindo para diminuir nossas dores.
mil mortes, falta de vacina, tudo isso gera medo e inse- Ouça, com o coração, o que diz a voz do teu Cristo interigurança. Contudo, jamais podemos perder a esperança or: ‘Porque, aquele que pede, recebe… e, o que busca,
e a fé, conforme a promessa feita por Jesus: ‘Vinde a mim encontra… e, ao que bate, abrir-se-lhe-á’.”
todos vós que estais cansados e eu vos aliviarei’. Mas, é
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Assentados recebem
ajuda humanitária
Mais de 160 famílias das localidades de Furo da Bolívia, Enseada e Serraria,
pertencentes ao Projeto de Assentamento Camacaoca receberam ajuda

A

tendendo a pedido do Sindicato de Trabalhadores Rurais
de Monção, o Governo do
Maranhão, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), entregou na última terça-feira
(30), cestas básicas, e kits de higiene a
162 famílias moradoras das localidades de Furo da Bolívia, Enseada e Serraria, pertencentes ao Projeto de Assentamento Camacaoca na cidade de
Monção-MA.
Estas comunidades aguardam deﬁnição, por parte do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Fundação Nacional do Índio
(Funai) sobre a demarcação dos limites entre a Terra Indígena Pindaré e a
área do assentamento.
Ao todo, foram doadas, 1,3 toneladas em alimentos, que ajudará na garantia da segurança alimentar destas
comunidades, sobretudo em tempos
de pandemia.
A líder comunitária e professora
Maria Carvalho, moradora do povoado Serraria, aproveitou o momento
para agradecer o Governo do Maranhão e pediu para que a população
não perca a esperança na resolução
do problema com os indígenas.
“Obrigado à equipe da Sedihpop
que se disponibilizou em vir até aqui.
Sabemos da diﬁculdade que é pra
chegar em nosso território. Agradecemos ao governador Flávio Dino, ao secretário Francisco Gonçalves e aos
policiais militares do Batalhão de Pindaré. Ainda aguardamos com esperança na Justiça Federal de que a demarcação será feita de forma justa e

que a gente volte ao convívio pacíﬁco
com os nossos irmãos indígenas, como era antigamente”, frisou.

Seu filho não desliga
o celular? Cuidado!
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu,
em 2018, a dependência digital e a nomofobia, que é o
medo irracional de estar sem celular ou aparelho eletrônico no geral, no Código Internacional de Doenças
(CID). E esse mal já tem acometido muitas crianças e
adolescentes, em casos extremos, o usuário não consegue viver sem o equipamento. Quando ﬁca longe do
aparelho, o jovem ou a criança sente sintomas físicos e
psíquicos pela falta do objeto.

conﬂito”, concluiu.

Sabemos da dificuldade
que é pra chegar em
nosso território.
Agradecemos ao
governador Flávio Dino,
ao secretário Francisco
Gonçalves e aos policiais
militares do Batalhão de
Pindaré
Indígenas já esperam há
O Secretário de Estado dos Direitos
Humanos, Chico Gonçalves, destacou
o papel da Sedihpop no que tange a
garantia de direitos, tanto de assentados como de indígenas. “Estamos em
contato permanente com os dois lados do conﬂito. Indígenas já esperam
há anos pela demarcação deﬁnitiva
de seu território e assentados também
dependem de parte do Lago da Bolívia
para garantia de sua subsistência e locomoção. Enquanto os órgãos federais, mais precisamente Incra e Funai,
não concluem o trabalho que a eles
competem, nós iremos apoiar os dois
lados da disputa, sempre pautados no
diálogo e em saídas pacíﬁcas para o

anos pela demarcação
definitiva de seu

Para a pediatra de uma Rede de Saúde, Alinne Barros,
o excesso de celular traz um prejuízo muito grande para
as crianças. “Como elas ﬁcam muito tempo vidrados na
tela, muitas vezes a noite e de madrugada isso pode trazer problemas de visão, além de problema na coluna
cervical, o posicionamento do celular faz com que você
incline mais a cabeça pra baixo e insônia, não por uma
diﬁculdade de dormir, mas por ﬁcar muito tempo ligado
no celular e o cérebro também ﬁca ligado”, relata a médica. “Além disso, a dependência desses aparelhos faz
com que a criança esqueça de tomar água, de levantar
para comer, se a criança não bebe água direito, não come direito, não dorme direito ela ﬁca com a imunidade
comprometida e suscetível a outras doenças a partir
desse hábito” alerta Alinne.

território e assentados
também dependem de

Como elas ficam muito tempo

parte do Lago da Bolívia

vidrados na tela, muitas vezes a

para garantia de sua

noite e de madrugada isso pode

subsistência e locomoção

trazer problemas de visão, além de

Indígenas e assentados estão em confronto

problema na coluna cervical, o
posicionamento do celular faz com
que você incline mais a cabeça pra
baixo e insônia
Por conta da pandemia do novo coronavírus, as crianças estão passando mais tempo ainda na tela de celulares e computadores para acompanhar as atividades
escolares. Nemias Valentim é dono de uma escola particular e tem quatro ﬁlhos no ensino fundamental, segundo ele tem sido muito difícil controlar o tempo de tela
das crianças. “Geralmente de manhã eles estão na frente
do computador assistindo aula, nem sempre é fácil, eles
não se concentram com facilidade, mas de tarde eles
querem continuar ligados nos dispositivos só brincando. Eu e minha esposa tentamos criar outras formas de
distrações para eles, mas dentro de casa as opções são limitadas”, compartilha Nemias.
Nesses casos, a orientação da pediatra é limitar o horário de utilização dos aparelhos eletrônicos. “O que a
família pode fazer para evitar esse excesso é limitar horários, até porque a criança não pode ﬁcar totalmente
sem contato com esses dispositivos, é até benéﬁco o
contato com a tecnologia, mas tudo em excesso faz mal.
É preciso que os responsáveis estipulem horários, por
exemplo, duas horas de manhã, uma hora de tarde e a
noite não usa”.

Pedagogia

Há pelo menos 5 anos, indígenas e
assentados estão em confronto devido à falta de demarcação dos limites
entre uma comunidade e outra por
parte dos órgãos federais. A situação
ﬁcou insustentável, no dia 27 de fevereiro, quando indígenas atearam fogo
em duas casas e mataram seis cabeças
de gado dos assentados, além de terem destruído eletrodomésticos e
uma motocicleta.
À época, os indígenas atribuíram o
ato a “uma forma de chamarem a
atenção de Incra e Funai”, que reiteradas vezes protelavam a ida ao local
para resolução de seus pleitos.
A situação se torna mais complicada no período chuvoso. Com a cheia
do Rio Pindaré, boa parte dos campos
se alagam e formam lagos e ilhas. É o
caso do Lago Bolívia, objeto de disputa dos indígenas. Em época de seca, as
comunidades gozam de livre acesso,
por meio terrestre; carros e motos cir-

culam livremente. Porém, no período
das cheias, que na região chega a durar até 5 meses, as comunidades ﬁcam
completamente isoladas.
Uma força tarefa composta por Incra, Funai, Ministério Público Federal
e Justiça Federal com acompanhamento da Sedihpop, tentam uma resolução rápida para o conﬂito. Como
soluções, não estão descartadas a
construção de uma estrada alternativa ou ainda a rápida demarcação ao
longo do Lago da Bolívia que segundo
alguns, poderá deixar uma faixa navegável fora da área da Terra Indígena.
A ação contou com a participação
de técnicos da Sedihpop, com apoio
da Polícia Militar do Maranhão
(7ºBPM), Prefeitura Municipal de
Monção e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Monção/MA (STTR), seguindo sempre todos os protocolos de segurança sanitária e evitando aglomerações.

Thalyta Fróes, pedagoga e professora universitária,
explica que é necessário um olhar atento dos responsáveis ao tempo de tela e a escola também precisa observar isso, não adianta tentar fazer no modelo remoto o
tempo de aula do modelo presencial, a dinâmica é diferente. “Muitas crianças estão passando horas no celular
ou no computador tendo aula, mas é preciso ﬁcar atento
ao tempo em que a criança ﬁca disponível na frente da
tela, é necessário que esse tempo seja limitado, uma criança que passa um turno assistindo aula pelo computador, no contra turno o ideal é ela não utilizar nenhuma
ferramenta tecnológica, para que essa criança não ﬁque
cansada mentalmente e não desenvolva problemas físicos”, informa a pedagoga.

Uma criança que passa um turno
assistindo aula pelo computador, no
contra turno o ideal é ela não
utilizar nenhuma ferramenta
tecnológica
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“DOENÇA DO CARRAPATO”

Estudo de maranhense
ganha premiação
Trabalho feito à base de planta medicinal começou em 2016 e foi desenvolvido por
médica maranhense para programa de doutorado
tos antimicrobianos da planta medicinal, avaliando sua eﬁcácia e segurança em relação ao tratamento com
doxiciclina.
“O estudo surgiu a partir da necessidade de reduzir a dose do antibiótico no tratamento da erliquiose canina; buscando reduzir os efeitos colaterais, o custo do tratamento e a resistência bacteriana”, explicou a médica
veterinária.

O estudo surgiu a partir
Junto às temperaturas elevadas do
verão é preciso redobrar o cuidado
com a saúde dos cachorros, as mudanças climáticas do período favorecem o surgimento da erliquiose canina, mais conhecida como “doença do
carrapato”. Apatia, fraqueza, febre, letargia, anorexia e hemorragias estão
entre os principais sintomas da enfermidade infectocontagiosa transmitida através da picada do carrapato
marrom.
O tratamento mais comum é o uso
do antibiótico doxiciclina. Um método alternativo pioneiro a essa doença
com a planta medicinal popularmente conhecida “catinga de bode”, e
quando a terapêutica convencional
não é indicada, foi o estudo desenvolvido pela médica Carla Janaína Rebouças Marques do Rosário, doutora
em biotecnologia e coordenadora do
curso de Medicina Veterinária da Faculdade Pitágoras de São Luís.

Eﬁcácia

A investigação comprovou os efei-

da necessidade de
reduzir a dose do
antibiótico no

Continuidade

Para dar continuidade aos estudos,
a médica veterinária está estruturando um grupo de pesquisa visando,
“que os estudantes tenham uma formação prática e que possam contribuir para área investigando plantas e
seus compostos como tratamento alternativo para doenças em animais.
Na faculdade nós temos toda a estrutura para que os nossos alunos aprendam na prática e desenvolvam suas
próprias pesquisas e estudos”, ﬁnalizou.

Que os estudantes
tenham uma formação

A pesquisa iniciada em 2016, e com
investigação ﬁnalizada em ambiente
controlado de laboratório, ganhou
uma das mais importantes premiações cientíﬁcas do Norte-Nordeste
promovida pela Fundação de Amparo
à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico do Maranhão
(Fapema). O estudo levou o primeiro
lugar, na categoria tese de doutorado
na área das ciências agrárias, recebendo diploma e troféu.
Os resultados obtidos com o extrato bruto e óleo essencial da catinga de
bode foram cadastrados no depósito

Os clientes poderão gerenciar os limites do Pix no
próprio aplicativo da instituição ﬁnanceira. Atualmente, o correntista pode personalizar apenas os limites para a TED e o cartão de débito, procedimento que indiretamente deﬁne os limites das operações via Pix.

de patentes do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), a pesquisa cientíﬁca já foi publicada na Revista da Propriedade Industrial do órgão, e aguarda a patente de seu experimento.

tratamento da erliquiose
canina

Correntistas podem
gerenciar limites do
Pix no aplicativo

prática e que possam
contribuir para área
investigando plantas e
seus compostos como
tratamento alternativo
para doenças em
animais

APROVADO

A qualquer momento, o correntista pode pedir para
mudar os limites atuais de movimentação. Se for para
reduzir, a instituição ﬁnanceira é obrigada a acatar o pedido instantaneamente. O aumento do limite ﬁca a critério da instituição, após avaliação do perﬁl do cliente.
Em março, o Banco Central (BC) tinha igualado os limites máximos do Pix aos da transferência eletrônica
direta (TED). Para compras, valia até agora o limite máximo do cartão de débito.
Apesar da personalização, haverá um teto de movimentação deﬁnido pela instituição ﬁnanceira. Os valores levarão em conta o horário, o dia da semana, o canal
usado e a titularidade da conta, com o objetivo de garantir a segurança do usuário.

Lista de contatos

Os usuários do Pix também podem integrar as listas
de contato de seus celulares à ferramenta. Segundo o
BC, objetivo é facilitar a identiﬁcação de quem cadastrou o número de celular como chave Pix, simpliﬁcando
ainda mais o pagamento com a funcionalidade.
Desde o último dia 22, as instituições participantes
do Pix tiveram de informar a possibilidade de que outros
usuários tenham conhecimento da existência de sua
chave Pix vinculada ao número de celular e ao e-mail.
Segundo o BC, a medida teve como objetivo permitir
que o usuário pedisse a exclusão de sua chave Pix, se assim desejasse.

BC libera transferências bancárias pelo WhatsApp

Dados cadastrais

A EMPRESA FACEBOOK PAGAMENTOS DO BRASIL, DONA DO WHATSAPP, FOI APROVADA COMO “INICIADOR DE TRANSAÇÕES”
Horas depois de o presidente do
Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, anunciar que o órgão liberaria
transações pelo WhatsApp, o BC autorizou oﬁcialmente as transferências
bancárias pelo aplicativo. A decisão
foi anunciada pela autoridade monetária.
A empresa Facebook Pagamentos
do Brasil, dona do WhatsApp, foi
aprovada como “iniciador de transações”. As operadoras Visa e Mastercard receberam autorizações de dois
arranjos de pagamentos: transferência/depósito e operações pré-pagas,
em que o cliente abastece uma carteira virtual com dinheiro para gastar
mais tarde.
As operações só poderão ser feitas
dentro do Brasil. Transações com o

exterior estão vetadas. Os pagamentos de compras por meio da plataforma Facebook Pay, que haviam sido
pedidos pelas operadoras, continuam
sob análise e não foram incluídos na
autorização.
Em nota, o Banco Central informou
que as autorizações “poderão abrir
novas perspectivas de redução de
custos para os usuários de serviços de
pagamentos”.
As transferências e as contas prépagas estarão disponíveis assim que o
WhatsApp liberar a modalidade. Caberá ao próprio aplicativo deﬁnir as
tarifas de transação.
Em junho do ano passado, o BC
suspendeu o teste que o Facebook tinha começado a fazer no Brasil. Em
parceria com as operadoras Visa e

Mastercard, pessoas físicas e empresas poderiam usar a função pagamento dentro do aplicativo para transferirem dinheiro e fazerem pagamentos
no país e em reais. O BC, na época, interrompeu o serviço para veriﬁcar os
riscos da nova tecnologia.

Poderão abrir novas
perspectivas de redução
de custos para os
usuários de serviços de
pagamentos

Outra novidade, que entra em funcionamento em
abril, é que os usuários ﬁnais podem, em caso de mudança no nome, pedir a alteração do nome completo, do
nome empresarial ou do título do estabelecimento, sem
a necessidade de excluir e registrar novamente a chave.
Para o BC, isso vai facilitar, por exemplo, o ajuste quando uma pessoa alterar o nome após o casamento ou
uma empresa alterar o nome fantasia do estabelecimento.
O BC também autorizou que o usuário ﬁnal pessoa
natural possa solicitar o vínculo de seu nome social à
chave Pix.

Instantaneidade

Sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, o Pix permite a transferência de recursos entre contas bancárias 24 horas por dia. As transações são executadas em até 10 segundos, sem custo para pessoas físicass.
Para usar o Pix, o correntista deve ir ao aplicativo da
instituição ﬁnanceira e cadastrar as chaves eletrônicas,
que podem seguir o número do celular, o e-mail, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), para pessoas físicas, ou
o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), para
empresas.
O usuário também pode gerar uma chave aleatória,
com um código de até 32 dígitos ou mesmo usar os dados da conta corrente. Cada chave eletrônica está associada a uma conta bancária. Pessoas físicas podem ter até cinco chaves por conta. Para pessoas jurídicas, o limite sobe para 20.
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MAIS PRAZO

Pagamento do IPVA
é prorrogado de novo
Maranhão prorroga pela segunda vez prazos para pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021

A

Secretaria de Fazenda, por
meio da Portaria 103/2021,
prorrogou para os meses de
junho, julho e agosto o calendário de pagamento do IPVA 2021 de
veículos usados.

O benefício de 10% para pagamento em cota única, segundo a Portaria,
também foi prorrogado para até o dia
31 de maio. De acordo com o secretário de Fazenda, Marcellus Ribeiro Al-

ves, a segunda prorrogação oferece
aos contribuintes maior ﬂexibilidade
de pagamento do imposto, visto o
atual quadro sanitário vivenciado no
Estado do Maranhão.
Com a medida, mais de 755 mil
contribuintes serão beneﬁciados com
a oportunidade de pagar seu imposto
em cota única com desconto até 31 de
maio ou parcelado, com pagamento
da primeira cota apenas no mês de junho.
O contribuinte que optar pelo parcelamento deverá quitar as cotas em
ordem crescente, de forma que o pagamento da segunda cota ﬁque condicionado ao pagamento da primeira,
e assim sucessivamente.
Caso haja atraso no pagamento das
referidas cotas, estas poderão ser quitadas com acréscimo de multa e juros
moratórios calculados a partir do vencimento das mesmas.
O site já está habilitado com os novos prazos. Para consultar o IPVA 2021
e emitir o Documento de Arrecadação
(DARE) para pagamento, o contribuinte pode acessar portal.sefaz.ma.gov.br e clicar na página “IPVA” ou acessar o site do Detran, no
menu “Licenciamento 2021”. O paga-

mento do IPVA pode ser feito pelos
Bancos do Brasil, Bradesco e Caixa
Econômica.

Os proprietários de veículos que
optarem pelo parcelamento do IPVA
2021 realizarão o pagamento da primeira cota de acordo com o ﬁnal da
placa dos veículos, conforme tabela
disponível no site da Secretaria de Fazenda (portal.sefaz.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 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) divulgou as condições de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís.
De acordo coma Sema, foram coletadas e analisadas amostras de água
de 22 pontos distribuídos nas praias
de São Luís e trechos de São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.
O mês de março foi de muitas chuvas o que inﬂuencia negativamente
na qualidade das águas das praias, isso acontece por conta do maior carreamento de matéria orgânica oriunda
da lavagem das vias públicas para os
rios e, consequentemente, para os
mares.
Portanto, na ocorrência de chuvas,
é recomendado evitar a recreação nas
24h depois de uma chuva.

Conﬁra os locais próprios e
impróprios:

• Praia Ponta d’Areia
Ao lado do Espigão Ponta D’ Areia –
IMPRÓPRIO
Em frente à rampa de acesso a praia,
lado direito do Praia Mar hotel – IMÓ

PRÓPRIO
Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol – IMPRÓPRIO
• Praia Ponta do Farol
Em frente ao Farol e Forte de São Marcos – IMPRÓPRIO
• Praia de São Marcos
Em frente Praça do Pescador, próximo
a Barraca do Chef – IMPRÓPRIO
Em frente ao Posto Guarda Vidas
(Bombeiros) – IMPRÓPRIO
Em frente ao prédio verde com o Heliporto – IMPRÓPRIO
Em frente à Banca de Jornal da Praça
de alimentação da Litorânea – IMPRÓPRIO
• Praia do Calhau
Em frente à Estação Elevatória de Esgoto 2.2 da CAEMA e Círculo Militar –
IMPRÓPRIO
Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar –
IMPRÓPRIO
Em frente à descida da Avenida Copacabana e Pousada Suíça – IMPRÓPRIO
• Praia do Olho d’Água
Em frente à descida da rua São GeralÓ

do – IMPRÓPRIO
Á direita da Elevatória Iemanjá II –
IMPRÓPRIO
Em frente à casa com pirâmides no teto, antes da falésia – IMPRÓPRIO
• Praia do Meio
Próximo ao Kacthus Bar e Restaurante
– PRÓPRIO
Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próximo ao Bar
e Restaurante Capiau 2 – PRÓPRIO
• Praia do Araçagi
Em frente à rampa principal de acesso
a praia – IMPRÓPRIO
Em frente ao Bar da Atalaia – IMPRÓPRIO
Lado direito do Rio Urucutiua, em
frente ao Bar e Restaurante Rainha –
PRÓPRIO
• Praia Olho de Porco
Em frente ao Las Vegas Bar e Restaurante – PRÓPRIO
Última Barraca antes da foz do igarapé do Mangue seco/Olho de Porco –
PRÓPRIO
• Praia do Mangue Seco
Em frente à Biblioteca do Caranguejo
próximo as Barracas da Val e do Sr. Pedro – PRÓPRIO

Relatório do DPVAT
traz o retrato da
violência do trânsito
brasileiro em 2020

Apesar da queda de 13% em relação a 2019, o trânsito
brasileiro segue extremamente violento. Este é o cenário
retratado pelo Relatório Anual do DPVAT em 2020, produzido pela Seguradora Líder – responsável pela gestão
do Seguro para acidentes ocorridos até o ﬁnal do ano
passado.
O material traz um mapa detalhado dos números de
indenizações pagas no último ano, com recortes por regiões e estados; além do perﬁl da vítima; idade; horário;
e por tipo de veículo mais acidentado.
Ao ﬁnal do documento, há, ainda, um balanço consolidado das iniciativas da Companhia para prevenção e
combate às fraudes contra o seguro social.
Em números gerais, em 2020, foram pagas 310.710 indenizações. E, apesar dos motoristas ainda serem as
principais vítimas, 41% do total foi destinado a passageiros e pedestres, que se acidentaram – ou mesmo vieram a óbito – por acidentes envolvendo carros, motos,
ônibus ou caminhões em ruas, estradas e rodovias do
país.
Motos
O documento destaca, por exemplo, que as ocorrências
com motocicletas continuam sendo as que mais geram
indenizações, com 79% dos pagamentos, ou 245.551. Os
automóveis foram a segunda categoria de veículos a receber o maior número de pagamentos, com mais de 46
mil indenizações.
Entre os dados de comportamento, destaca-se também o fato de que na média nacional os homens são as
principais vítimas do trânsito. Foram mais de 75% das
indenizações pagas para o sexo masculino. Além disso,
os períodos que concentram o maior volume de acidentes indenizados são a tarde (13h a 16h59) e o anoitecer
(17h a 19h59), com 23% e 20%, respectivamente.
Sobre o trabalho de prevenção e combate às fraudes
desenvolvido pela Seguradora Líder, foram identiﬁcados aproximadamente 4 mil casos ao longo do ano passado, o que evitou perdas de mais de R$ 27 milhões. Desta forma, as ações resultaram em 46 sentenças condenatórias. Além de 62 condenados, 57 cancelamentos, suspensões ou cassações de registros em órgãos de classe e
17 prisões no Brasil.
Para saber mais sobre todos os recortes, nacionais ou
por estado, dos acidentes ocorridos em 2020, acesse a
íntegra do Relatório Anual do DPVAT 2020, produzido
pela Seguradora Líder.
Fonte: www.portaldotransito.com.br
Saiba o que fazem algumas instituições internacionais no combate à violência no trânsito
O MADD – MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING
(MÃES QUE SE OPÕEM AOS QUE DIRIGEM EMBRIGADOS) tem como missão acabar com a condução de veículos por motoristas embriagados e drogados; apoiar as
vítimas dos crimes violentos e prevenir o consumo de
álcool por menores.
O MADD aﬁrma que: “dirigir embriagado e drogado
tem um custo, que é a perda de mães, pais, irmãs, irmãos, cônjuges e amigos”.
O Road Peace (Estrada da Paz) afirma:
As consequências de um acidente de trânsito são devastadoras. Ajudamos famílias enlutadas a enfrentarem
e serem resilientes por meio de nossa rede de grupos locais, serviços de amizade e programas de apoio ao trauma. Também fornecemos guias de informações sobre
como navegar no sistema de justiça e ajudamos na busca de indenizações justas para as famílias enlutadas e vítimas gravemente feridas.
Código de Trânsito Brasileiro (LEI Nº 9.503/97)
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar
seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à
direita, à esquerda e retornos.
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às Leis do Trânsito.
Facebook e Instagram:Campanha SOS VIDA
Twitter:@valorizacaovida
E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)

oimparcial.com.br

ESPORTES

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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COPA DO NORDESTE

Sampaio encara ABC
para continuar no G4
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
marcados e quatro sofridos. Aproveitamento técnico: 53,31%.
Jogando fora de casa, o Sampaio
Sampaio Corrêa pode dar
um grande passo em busca obteve dois empates diante de Sportda classiﬁcação para as oita- PE e Botafogo-PB, ambos por 1 a 1, e
vas de ﬁnal da Copa do Nor- vem de uma vitória sobre o Quatro de
deste na noite deste sábado. Basta Julho, em Teresina-PI (1 a 0). Os abeuma vitória sobre o ABC-RN, no Está- cedistas, na sua última apresentação
dio Frasqueirão, em Natal, às 18h15. em Natal, empataram com Ceará e
Um empate adia a classiﬁcação boli- Conﬁança pelo mesmo placar (1 a 1)
viana para a última partida, contra o e, na sua última apresentação, em
CSA-AL, em São Luís.
Maceió, perdeu para o CRB por 2 a 0.
O Tricolor encerrou a sexta rodada
na quarta posição, com 9 pontos, dois
a menos que o atual líder CRB-AL (11)
e, se derrotar o clube potiguar, assumirá a liderança do Grupo A, desde
que o Ceará (10 ) não ganhe do SportPE, também hoje, em Recife. Na combinação de resultados para chegar ao
topo da chave, os maranhenses torcem ainda para que o Bahia não saia
vencedor no duelo que terá diante do
Fortaleza, na capital cearense, às 16h.
A situação melhora ainda mais em
caso do CRB perder para o Salgueiro,
amanhã, no interior pernambucano.
Logo atrás do Sampaio Corrêa, com 7
pontos, encontra-se o Conﬁança-SE,
que só volta a jogar com o BotafogoPB, na segunda-feira, em João Pessoa,
capital paraibana.
Campanhas
O time tricolor maranhense tem
Retrospecto
seis jogos, duas vitórias, três empates,
Sampaio e ABC já se enfrentaram
uma derrota, sete gols a favor e sete 20 vezes em jogos do Campeonato
contra. Aproveitamento: 50%. A equi- Brasileiro (séries B, C e D) e Nordespe do ABC, integrante do grupo B, por tão, com 9 vitórias dos tricolores, 5
sua vez, conquistou, até o momento, dos potiguares e 6 empates. Nas duas
oito pontos e também ocupa o quarto últimas oportunidades em que se enlugar, com cinco jogos, duas vitórias, frentaram, as duas equipes empatadois empates, uma derrota, cinco gols ram por 1 a 1 (2018 e 2019).
NERES PINTO

O

Arbitragens e equipes
O árbitro da partida deste sábado,
em Natal, será Antônio Dib Moraes de
Sousa, do Pìauí, tendo como assistentes Rogério de Oliveira Braga e Raimundo David dos Reis Alves, todos do
Piauí. O quarto árbitro é Moisés Estêvão de Moura Lima (RN), e o analista
de campo Izac Márcio da Silva Oliveira (RN).
Sampaio: Mota; Sávio, Lucão (ou
Allan Godói), Joécio e Marlon; André
Luiz, Ferreira, Eloir (ou Guilherme
Teixeira) e Dudu (ou Jajá); Pimentinha e Jeﬁnho. Técnico: Rafael Guanaes
ABC: Wellington; Netinho, Vinicius
Leandro, Héliton e Allef; Janderson,
Diego Valderrama e Marcos Antônio;
Wallyson, William Anicete e Maycon
Douglas. Técnico: Sílvio Criciúma

EM 2021

Fla tem a pagar R$ 126 milhões por 5 jogadores
O investimento para montar e
manter um elenco supercampeão é
alto, e o Flamengo ainda tem um valor
grande a pagar por alguns de seus jogadores, como Gabigol, Pedro e Gerson. Este ano, são R$ 126 milhões destinados a pagar parcelas pela compras
de cinco jogadores.
Por causa dos efeitos da pandemia,
que ﬁzeram o Flamengo perder cerca
de R$ 110 milhões em 2020 com queda de receita de bilheteria e sócio-torcedor, a diretoria terá um orçamento
mais enxuto nesta temporada. A ideia
é só investir em atletas quando algum
outro for vendido. A meta é conseguir
gerar ao menos R$ 140 milhões com
transferências novas, como foram os
casos de Lincoln e Yuri César. Os cerca
de R$ 90 milhões que ainda vão ser recebidos este ano pela venda de Reinier, por exemplo, não entram nesta
conta.
O que sairá dos cofres do Fla
Gabigol: 3,29 milhões de euros (R$
22 milhões) a pagar em 2021. Do total
dos R$ 96,9 milhões da contratação, o
clube ainda tem que quitar R$ 86 milhões. A última parcela vence em

DOS R$ 86 MILHÕES QUE DEVE POR GABIGOL, MENGO QUITARÁ R$ 22 MILHÕES ESTE ANO
2023.
Pedro:4,67 milhões de euros (R$
31,2 milhões) em 2021. No total, serão
parcelas semestrais (a primeira já foi
paga) até completar os 14 milhões de
euros (R$ 93,8 milhões). O atacante foi
uma das maiores transferências da última janela da Europa.
Gerson: este ano, 3,72 milhões de
euros (R$ 25 milhões) serão pagos
ainda pela contratação do jogador

junto ao Roma, da Itália. Só em 2023
as parcelas vencem.
Michael:do total de R$ 38,4 milhões que o Flamengo ainda tem que
pagar pelo atacante, R$ 27 milhões
(4,02 milhões de euros) serão pagos
em 2021.
Léo Pereira: do total de R$ 34,2 milhões ainda a serem pagos, R$ 21 milhões (3,14 milhões de euros) serão
pagos em 2021.

MERCADO DA BOLA

Haaland pode ser negociado por R$ 1 bilhão
O jornal catalão Mundo Deportivo
noticia que o jovem atacante norueguês Haaland está mais perto de sair
do Borussia Dortmund para o Real
Madrid do que para o Barcelona.
Isso por causa do preço ﬁxado pelo
clube alemão e seus empresários para
concretizar a negociação na próxima
janela de verão europeu: € 150 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na cotação
atual).
A princípio, o time azul-grená não
teria condições de chegar a esse valor
alto.

Salve-se quem puder!
“Quem samba ﬁca, quem não samba vai embora”. Esse refrão da música interpretada pelo saudoso Jamelão
faz lembrar a situação dos clubes que lutam para não
descer à segunda divisão do futebol maranhense. O primeiro a ser “degolado” foi o Imperatriz. Matematicamente, porém, Bacabal, Iape e São José ainda não escaparam.
Dependem dos últimos resultados desta primeira fase. Analisando o comportamento destas equipes, chega-se à conclusão de que o BEC é o que tem mais probabilidade de fazer companhia ao colorado da região tocantina. Os números, já devidamente conhecidos, dizem tudo. No entanto, as coisas podem até acontecer de
forma diferente, porque o futebol, aqui no Maranhão,
mais que em qualquer lugar do planeta, continua sendo
uma “caixinha de surpresas”. Nos dias atuais, apostar
em resultados com base no rendimento de determinado
time – seja pequeno ou grande –, tornou-se um enorme
desaﬁo neste país.
Ocorrem coisas tão absurdas, que as pessoas só acreditam porque estão vendo. Assim, não se assustarão
com os próximos capítulos dessa corrida, onde tudo pode acontecer por aqui.
Os efeitos do rebaixamento deste campeonato serão
drásticos. Acreditando-se que dê a lógica, e além do Imperatriz também ﬁque fora o Bacabal – hipótese muito
provável -, só quem perde é o futebol maranhense. Aﬁnal, estas duas praças esportivas já mostraram o quanto
são importantes como fator de integração (capital e interior), até pelo histórico construído ao longo das disputas em que participaram dos campeonatos estaduais. O
que sustenta o futebol é o fator equilíbrio. E sem isso, esse esporte não tem graça. Agora, seja quem for o próximo rebaixado é preciso aprender a lição e se preparar
com aﬁnco para um retorno mais organizado, que orgulhe seus torcedores e simpatizantes nas próximas disputas.Vamos aguardar.
Revoltante
Foi acreditando na força do esporte mais popular do
mundo que o poder público investiu, há décadas, na
construção de vários estádios no interior do Maranhão.
Dois palcos gigantes em Imperatriz e Bacabal. Pena que
o Leão do Mearim tenha sido atirado à sua própria sorte
a partir do abandono do Correão. Local de grandes espetáculos de futebol na década de 90, por conta da politicagem que impera e destrói o que foi construído pelos
bem intencionados, aquela praça de esportes caiu no
desprezo dos administradores municipais e hoje é de difícil recuperação, segundo especialistas. Já o Cavalo de
Aço, que também conquistou títulos estaduais e disputou o Brasileiro, foi vítima de uma desastrosa administração desde o ano passado.
Sampaio fora de casa
O Sampaio Corrêa volta a campo hoje, e qualquer resultado não constituirá nenhuma surpresa. O ABC tem a
vantagem do fator campo, que mesmo sem torcida, curiosamente, continua sendo um fator de desequilíbrio,
vez por outra. Ganhar fora de casa continua sendo um
detalhe positivo dos bolivianos em disputas interestaduais. Aliás, o atual grupo mantém a escrita em 2021 e só
perdeu uma na casa do adversário, pela Copa do Brasil.
Coincidência
Assim como o Sampaio, o ABC de Natal também vem
mostrando eﬁciência quando atua fora de seus domínios. Foi assim diante de Santa Cruz e Treze de Campina
Grande neste Nordestão. Os números mostram que as
campanhas são muito parecidas e acenam para um jogo
bastante equilibrado neste sábado.
Dor de cabeça?
O técnico do Sampaio, Rafael Guanaes, tem mais uma
boa “dor de cabeça” para deﬁnir o setor de meio-campo
tricolor. André Luiz e Ferreira voltaram a mostrar melhor futebol graças à recuperação física, mas Guilherme
Teixeira, Diones Ribas e Gabriel Popó não ﬁcam por menos. Aliás, por uma questão de incentivo pelo bonito gol
feito diante do Salgueiro, Guilherme pode ser o preferido. Foi por conta de outro golaço na partida contra o Imperatriz que o atacante Jajá acabou sendo prestigiado
com a titularidade na partida seguinte.
Decisão quase tardia
O comando administrativo do Moto Club demorou
muito para tomar uma decisão que a torcida vinha pedindo insistentemente. A dispensa de cinco jogadores,
anunciada na manhã da última quinta-feira, já deveria
ter acontecido muito antes. Sem nenhum exagero, esse
grupo que aí está é de baixa qualidade. Não há nenhum
destaque individual, e o aproveitamento coletivo é uma
lástima. Os caras são incapazes de fazer três passes sem
errar, mesmo a curta distância.
Batista/luto
Na última quarta-feira perdemos mais que um amigo,
um irmãozinho, como carinhosamente ele costumava
chamar os colegas da redação quando de sua passagem
por este jornal na década passada. A morte do jornalista,
radialista e vereador Batista Matos entristeceu todos
nós de O Imparcial, onde aqui ele passou pela editoria
de esportes e mostrou ser um proﬁssional competente e
dedicado. Batista agora descansa nos braços de Deus.
Goleada surpreendente
Para a diretoria do Iape a goleada que o time aplicou
no Bacabal por 6 a 0 foi absolutamente normal. A verdade é que o time do interior, apesar de muito fraco, nunca
tinha jogado tão mal. O Iape era realmente favorito, mas
o placar foi alarmante e esquisito.
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BROADWAY

PROJETO

Maria Firmina dos
Reis no exterior

Musical sobre Diana
vai para a Netflix

Projeto pedagógico cultural dissemina a vida e a obra de Maria Firmina dos Reis no
exterior

A

precursora da temática abolicionista na literatura do país,
primeira romancista brasileira, a maranhense Maria Firmina dos Reis é foco do projeto internacional pedagógico cultural que encaminhará uma estudante quilombola do município maranhense de Guimarães, cidade onde a escritora viveu,
para realizar intercâmbio cultural de
seis meses em Córdoba, na Argentina.
A cidade da baixada ocidental do Maranhão, que tem na sua história a Baia
de Cumã, que ceifou a vida de Gonçalves Dias, por sua vez, receberá um (a)
estudante da Argentina para intercâmbio cultural. A proposta é que ambos os intercambistas sejam embaixadores de suas culturas nos países receptivos.
O projeto, que integra as diretrizes
de Responsabilidade Social da Via
Mundo e da agência argentina
Eduquality, é focado no resgate, preservação e visibilidade da primeira romancista brasileira, a poeta maranhense Maria Firmina dos Reis. Na última semana foi formalizado, via assinatura, o convênio entre as instituições: as agências de intercâmbio, Governo do Estado do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado de Educação, Prefeitura de Guimarães, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o apoio da Inspirar Inovação
& Comunicação. Foram deﬁnidos
também os critérios para a seleção da
estudante quilombola que embarcará
para essa imersão cultural.
O diretor da Via Mundo, Antonio

PRINCESA DIANA É UMA DAS PERSONALIDADES BRITANICAS

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO PROJETO BOLSA MARIA FIRMINA DOS REIS
Bacelar, disse que há 21 anos a agência atua como empresa cidadã. “Essencial é colaborar para o resgate, manutenção e disseminação de pessoas
importantes pelo seu trabalho e obra
literária, como Maria Firmina dos
Reis”. A poeta, professora, folclorista e
primeira romancista brasileira denunciou a condição crítica e o cenário
de desigualdade vivido pelos escravizados e pelas mulheres no século XIX.
Isso tudo em uma época em que a
educação feminina era restrita aos
cuidados com a casa e com a família.
Entre a obra literária de Maria Firmina dos Reis destaque para o seu romance “Úrsula”, considerado, ainda,
o primeiro no gênero a ser publicado
por uma mulher negra em todos os
países de Língua Portuguesa. Como
educadora, fundou uma escola mista
(para meninos e meninas) no Maranhão, a primeira do estado e uma das
primeiras do país, no início da década
de 1880. A crítica à escravidão chega a

ser literal: em uma passagem, a protagonista diz que o regime “é e sempre
será um grande mal”.
Para a assessora especial da Secretaria de Estado de Educação, Thaina
da Cunha Pachêco, a Bolsa Maria Firmina dos Reis, comunga com as diretrizes educacionais da SEEDUC. “É
justamente esse tipo de experiência,
de vivência, essa troca intercultural
que queremos oportunizar, que acreditamos que é possível fazer isso. Toda
essa visibilidade e credibilidade aos
nossos alunos, eles são os jovens protagonistas dessa história”, aﬁrmou. A
Via Mundo mantém parceria com o
Governo do Maranhão, sendo responsável pela execução dos programas de
internacionalização da educação de
alunos da rede pública estadual. Entre
eles: Iema no Mundo, Mundo no Iema
e o Cidadão do Mundo, no qual já foram enviados mais de 300 estudantes
de escolas públicas para fazerem intercâmbio no exterior.

NETFLIX

O musical da Broadway sobre a princesa Diana chegará primeiro ao catálogo da Netﬂix e, de acordo com o
site Deadline, estará disponível no serviço de streaming
no último trimestre do ano. Após um longo período sem
eventos em razão da pandemia, um dos primeiros espetáculos anunciados para a Broadway foi o Diana:um novo musical, previsto agora para estrear em 16 de dezembro (a previsão anterior era de que a reabertura dos teatros ocorreria em 25 de maio). No entanto, em 1º de outubro o espetáculo poderá ser conferido pelo público
global da Netﬂix.
“A chance de compartilhar nosso espetáculo primeiro
com o público global da Netﬂix e depois recebendo o
público ao vivo de volta na Broadway é algo que estamos
todos sonhando há mais de um ano”, informou a nota
dos produtores, de acordo com o portal.
A performance foi gravada em 2020, no Longacre
Theater, em Nova York, sem platéia e com a direção de
Christopher Ashley. Jeanna de Waal interpreta o papel
da princesa Diana no musical. Roe Hartrampf (príncipe
Charles), Erin Davie (Camilla Parker Bowles) e Judy Kaye
(rainha Elizabeth II) completam o elenco principal. As
músicas originais são compostas por David Bryan, tecladista da banda Bon Jovi, e Joe Di Pietro.
Outras adaptações da princesa do povo
Nos últimos tempos, diversas produções cinematográﬁcas têm resgatado a história de Lady Di. A princesa,
que morreu em 1997 após sofrer um acidente de carro,
foi interpretada em The crown por Emma Corrin. O papel na produção da Netﬂix rendeu vitórias no Globo de
Ouro e no Critics Choice Awards. Em breve, o público
poderá conferir a atriz Kristen Stewart encarnando a
princesa do povo em um ﬁlme batizado de Spencer, que
traz o recorte do divórcio de Diana e Charles. O príncipe
será interpretado pelo ator Jack Farthing.

VENCIDOS E DEGENERADOS

Fãstentamresolvermistériode“QuemMatouSara?” Editoraquerpublicarobra
deNascimentodeMoraes

NASCIMENTO MORAES FOI UM ESCRITOR MARANHENSE

“QUEM MATOU SARA?” ESTREOU NOS ÚLTIMOS DIAS NA NETFLIX
Quem Matou Sara? estreou na Netﬂix recentemente e com certeza já é
um grande sucesso da plataforma de
streaming. Dublado originalmente
em espanhol, a série vem comprovar
que a língua estrangeira faz sucesso
entre os brasileiros, estando ao lado
de La Casa de Papel, Elite, La Casa de
Las Flores e muitas outras que quebram recordes de audiência.

A série de suspense tem
chamado a atenção
devido às reviravoltas
que são mostradas a
cada episódio. No
entanto, mesmo ao ﬁm

vago, é de um espectador que falou
sobre a possibilidade de o crânio ser
de uma pessoa ainda desconhecida.
de Quem Matou Sara?
Ela pode aparecer apenas na segunda
temporada de Quem Matou Sara? e
ﬁcou uma questão
mostrar que havia muita coisa por
trás do que aconteceu, trazendo mais
principal: de quem é o
reviravoltas – como já é comum na série. No entanto, outra teoria aceita é
crânio que é
sobre o corpo ser de Nicandro, uma
vítima do próprio Alex, como muitos
desenterrado por Alex
fãs acreditam. Porém, uma outra parte do público levantou também a posno jardim dos Guzmán? sibilidade de o assassino ter sido, na
verdade, a própria Sara, já que ﬁcou
subentendido que ela matou uma
Alguns fãs tentaram responder este pessoa. Teria sido essa a sua vítima,
grande questionamento e nós trouxe- sendo posteriormente enterrada no
mos algumas das principais teorias jardim da família Guzmán?
Existem muitas coisas a serem ressobre a nova série da Netﬂix. Será que
pondidas em Quem Matou Sara? e, fealguém acertou?
lizmente, a Netﬂix já conﬁrmou uma
segunda temporada. Torcemos por
Teorias de Quem Matou Sara?
Um dos comentários que parece fa- uma resolução para o mistério do crâzer mais sentido, apesar de ser muito nio!

da primeira temporada

A Companhia das Letras, editora que tem a historiadora Lilian Schwarcz como publisher, está interessada
em publicar o romance Vencidos e Degenerados, do maranhense Nascimento Moraes.
A última edição da obra data do ano 2000, com selo do
Centro Cultural Nascimento Moraes. O centro funcionou durante breve período no prédio do antigo Centro
Caixeiral, que futuramente vai sediar um curso de graduação da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA.
Nascimento Moraes (1882-1958), ﬁlho de um pobre e
analfabeto sapateiro, foi uma ﬁgura efetiva e preponderante na vida literária e política do Maranhão durante
cinco décadas. Se projetou como um dos homens mais
importantes do século XX no Maranhão. “Preto pobre,
humilde e sem proteção, abriu caminho a golpes de talento e pela sua bravura moral”, reconheceu o deputado
federal Neiva Moreira. O romance foi publica pela primeira vez em 1915. É uma crônica da vida em São Luís
em ﬁns do século XIX e começo do século XX. O ambiente social é subsequente ao mostrado por Aluísio Azevedo em ‘O Mulato’, porém com as mesmas mazelas dos
preconceitos raciais intensos. A ação começa em 13 de
maio de 1988, retratando a atmosfera da cidade em plena abolição da escravatura que incitava os jovens progressistas. Mas, o que se sucede são frustrações, desilusões perpetrada após a proclamação da República. A sociedade conservadora, medíocre, impregnada de ideias
racistas, decadente que vive da lembrança da época que
era a terceira metrópole do Brasil vem à tona na descrição de Nascimento Moraes. Jornalista, professor, crítico
literário, poeta, cronista, romancista, conhecedor profundo da língua mater, Nascimento Moraes usou mais
de uma dezena de pseudônimo na profícua existência.
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À Ana Carolina Reis
fren
te
Conheça a trajetória da Ana Carolina Reis, profissional que iniciou a carreira
como estagiaria e hoje é superintendente do Grupo Equatorial

A

etapa do estágio proporciona aos estudantes várias vantagens na formação, como aprendizado,
experiência profissional e desenvolvimento pessoal. Este formato
de programa é, sem dúvida, uma
grande oportunidade para descobrir ou desenvolver novos talentos,
que são qualificados internamente e mapeados para oportunidades de vagas efetivas na empresa
onde estagiam. Não é raro, aqueles
que iniciam estagiando, obterem
oportunidade de serem contratados como colaborador na empresa, construindo uma carreira progressiva, como é o caso da atual
Superintendente de Desenvolvimento de Gente e Saúde do Grupo 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 atividades administrativas, organizando
as vagas em aberto e analisando
as oportunidades de melhoria no
processo de recrutamento e seleção 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 desenvolvimento, reforçando outros
conhecimentos que adquiri na faculdade”, explica.
Na nova função, começou a atuar na implantação de procedimentos de organização e remuneração,
apoiando a então analista de recursos humanos a reorganizar os
processos da área e remodelar a estrutura da empresa através de um
novo desenho organizacional. Após

dez meses de experiência como
estagiaria, passou a ser colaboradora no cargo de analista de
RH em 2009. A partir desse progresso, atuou em processos importantes na área, tornando-se
referência junto à sua equipe.
Visando alçar voos mais altos,
participou em 2011 do Programa Trainee do Grupo Equatorial,

quando este abriu oportunidade
para colaboradores da empresa
participarem do processo seletivo. Ana Carolina passou por todas 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 empresa. “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 Superintendente.
Posteriormente, foi convidada a assumir a posição de analista de Qualidade da Gestão,
função que desempenhou até
2012. Ainda neste ano, surgiu
uma oportunidade como Executiva - posição de coordenação
no Grupo Equatorial – e então
foi convidada a assumir o cargo
de Executiva de Remuneração e
Benefícios, posição na qual trabalhou por quatro anos. Em 2016,
já com experiência consolidada
na área de Gente e Gestão, Ana
Carolina assumiu o cargo de Gerente de Organização e Remuneração. 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 desafio, participou da reorganização
dos principais processos do setor na distribuidora. Em 2020, a
Diretoria de Gente e Gestão do
Grupo Equatorial passou por uma
reestruturação e, a partir disso,
foram criadas duas superintendências. A partir desta mudança, 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, desenvolvimento, saúde e endomarketing para o Grupo Equatorial, 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 Estágio foi um grande auxiliador no
desenvolvimento de habilidades
profissionais e na aquisição das
primeiras noções sobre como trabalhar numa grande empresa.
Além disso, os valores e princípios do Grupo Equatorial a ajudaram a construir uma carreira sólida. “Por meio do estágio,
tive a oportunidade de trabalhar
com grandes profissionais, que
possuem uma vontade genuína
de fazer a diferença na empresa. Foi uma fonte de inspiração
muito grande e que impactou em
toda a minha carreira. Aprendi
na prática e de forma estruturada como é atuar no mercado
de trabalho”, completa.

Programa de
estágio da
Equatorial:
Segundo dados da Equatorial Maranhão, entre os anos de
2019 e 2020, 42% dos estagiários
foram contratados como colaboradores da empresa ao término do estágio. Nos últimos 15
anos a distribuidora já contratou mais de 800 estagiários, por
meio deste programa e muitos
já ocupam cargos de liderança
dentro da empresa. Somente neste início de ano, 08 estagiários
foram contratados.
As inscrições para o programa foram abertas em março, com
vagas em várias áreas profissionais. Os interessados podem realizar inscrição até dia 14 de abril,
através do link: https://equatorialestagio.across.jobs/. Na plataforma também será realizado
todas as etapas da seleção.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES
DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

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:
PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO
CONDIÇÃO
REFERÊNCIA
P01

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

P06

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

P07

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

P08

Praia da
Ponta D’ Areia
São Luís

IMPRÓPRIO

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel IMPRÓPRIO
Em frente ao Centro de Atendimento IMPRÓPRIO
ao Banhista na Praça do Sol
Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

IMPRÓPRIO

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

IMPRÓPRIO

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

IMPRÓPRIO

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

IMPRÓPRIO

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

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

IMPRÓPRIO

P09

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da
CAEMA e Círculo Militar

IMPRÓPRIO

P10

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

P11

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

IMPRÓPRIO

P12

Em frente à descida da rua
São Geraldo

IMPRÓPRIO

P13

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

À direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

P14

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

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

IMPRÓPRIO

P15

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

PRÓPRIO

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar
e Restaurante Capiau 2

PRÓPRIO

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos
São Luís

Praia do
Calhau
São Luís

Praia do
Olho d’Água
São Luís

Praia do Meio
São José de
Ribamar

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

P16

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

P17

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

Praia do Araçagy
São José de
Ribamar

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

IMPRÓPRIO

Em frente ao Bar da Atalaia

IMPRÓPRIO

P19

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

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

PRÓPRIO

P20

02º27’33.50”S Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar
44º10’32.20”O

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante

PRÓPRIO

P21

02º27’22.70”S Praia Olho de Porco Última barraca antes da foz do igarapé
Raposa
do Mangue Seco/Olho de Porco
44º10’22.20”O

PRÓPRIO

P22

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

PRÓPRIO

P18

Praia do Mangue Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
Seco - Raposa
às barracas da Val e do Sr. Pedro

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

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 restaurante Villa do Vinho Bistrô está pronto para proporcionar a todos uma temporada de delícias nessa Páscoa, seja no almoço da sexta (que foi um sucesso), nas refeições do sábado ou no domingo com o almoço de Páscoa em família. São diversas opções de pratos super saborosos à base de camarão, lagosta, peixes nobres e frutos do mar em geral além de massas, risotos e todas as delícias da casa. Assim é a Páscoa Delícia da Villa do Vinho Bistrô. E com uma ampla carta de vinhos para harmonizar com os pratos e reforçar sabores únicos. Vale lembrar que há opções de pratos individuais ou porções maiores para compartilhar em família e com muita economia. E o melhor, via delivery pelo IFood e Uber Eats para desfrutar no conforto do
seu lar! Quem quiser ir até o restaurante pode ﬁcar tranquilo e desfrutar do ambiente aconchegante, pois o
mesmo estará funcionando com muita segurança e somente com metade da capacidade do salão, para
manter o distanciamento social necessário, além da adoção dos mais rigorosos protocolos sanitários da cozinha até a sua mesa.

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

Da equipe médica intensivista do Hospital dos Servidores: o médico Rafael Matos Hortegal, a fisioterapeuta Daiane
Amorim e fisioterapeuta Fernanda Valéria Maciel.
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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 bemvindo nesse momento grave de crise”

As atividades turísticas já somam um prejuízo de R$ 290,6 bilhões desde o agravamento da pandemia do
novo coronavírus no País, em março de 2020. E, segundo dados de emprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 397,1 mil postos formais de trabalho foram eliminados no setor, em 2020. Diante dessa realidade, qualquer incentivo por parte das autoridades governamentais é muito bem-vinda. É
assim que pensa o presidente da Abav-MA, Jansen Santos, que aplaude a iniciativa de Governo do Maranhão, que, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), anunciou nesta semana a criação de Auxílio
Emergencial para beneﬁciar, nessa etapa, duas categorias ligadas ao setor: guias de turismo e empresas e
proﬁssionais de transporte coletivo que atuem com fretamento e turismo de passageiros. Para Jansen Santos, em nome do Governo do Maranhão, o titular da Setur-MA, Catulé Junior, não tem poupado esforços para socorrer alguns proﬁssionais do setor. Principalmente os trabalhadores mais humildes como artesãos,
guias de turismo, transportes, etc. “Mas são muitos proﬁssionais que integram este setor, o que requer também apoio da esfera federal, que, com um suporte maior de investimentos, com certeza, poderá socorrer
também os agentes de viagem e empresários, tendo em vista que são mais de 90% que estão sem poder trabalhar devido as medidas restritivas para conter a proliferação do coronavírus”, conclui o presidente da
Abav-MA.

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

Desde quinta-feira, dia 1º de abril, o prédio da Rffsa, complexo cultural
localizado na Beira-Mar, está ainda mais bonito, iluminado na cor verde,
em homenagem aos 20 anos da Defensoria Pública do Estado, instituição
que se tornou referência na defesa e proteção dos direitos dos que mais
precisam e das populações vulneráveis do estado. Para marcar o aniversário, comemorado no dia 4 de abril, será realizada também solenidade
virtual, na terça-feira, dia 6, onde os primeiros defensores públicos e servidores da instituição serão homenageados pelo compromisso em favor
das políticas de universalização de direitos no Maranhão.

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

Assim como no antigo encontro, o show deste sábado tem repertório formado por
clássicos da música sertaneja dos dois feras
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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, Fernando Henrique, que junto com os pais, Francisco Neto e Rosângela Dias comandam 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 decreto 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.

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

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-bariátrica, 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, psicólogos 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, Preenchimentos, a Cosmiatria que é voltada para o tratamento e prevenção estética
na pele. Mais detalhes instagram: @dra.gabriellavaladao

BAZAR DE IMPORTADOS:
SOLIDÁRIO & BENEFICENTE.
De 05 a 09 de abril acontece no
Ginásio da APAE no Outeiro da Cruz
– São Luis, a ação beneficente “Bazar Solidário 2021”. Uma promoção
conjunta da Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais e da Associação Nossa Senhora de Loreto,
entidade que atua na zona rural fomentando projetos de economia solidária.
As duas entidades foram escolhidas pela Receita Federal para receber a doação de mais de 200 mil
produtos importados, novos e lacrados, 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 diversos itens como eletrônicos, casacos, brinquedos, tapetes, peças
automotivas, artigos de pesca, cosméticos e perfumes entre outros produtos. 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-

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

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 animação. A avó materna, Tânia Bahury que reside no mesmo imóvel era só alegria e juntos cantaram o tradicional “Parabéns a Você” com direito a mimos e presentes. Muita saúde e felicidade plena a todos.

A PROJEÇÃO E O DESTAQUE DO
ARTESANATO MARANHENSE
A GESTORA DA APAE – SÃO LUIS, CHRISTIANE DINIZ E A COORD. DA ASSOC. N.
S. DE LORETO, VANESSA BARBOSA, QUE
PROMOVEM O BAZAR SOLIDÁRIO.

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

Novos meios de comercialização, aperfeiçoamento das ações conjuntas e simplificação do
cadastramento de artesãos. Estas foram algumas das propostas apresentadas pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) em reunião
virtual realizada na quarta-feira (31 março),
entre o Secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, o representante estadual e nacional 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 exemplo, a simplificação do cadastramento de artesãos 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 realização de três feiras nacionais ainda em 2021.
Entre as propostas apresentadas estão também, a criação de uma loja virtual do PAB no
Mercado Livre e a possibilidade do artesão
aprender a exportar seus produtos para outros países, possibilitando ao setor, maior visibilidade, bem como oferecer novos meios de
pagamentos e logística para os produtos comercializados.
Para o secretario Catulé Júnior “O artesanato 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. Dessa forma, este segmento deve ter um olhar de
destaque dentro das ações e planejamento do
setor”, frisou o secretário.

