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A pandemia do coronavírus já matou três milhões de pessoas no mundo; 570 mil dos Estados Unidos e 
384 mil no Brasil. No Maranhão já foram sete mil vidas perdidas, enquanto as novas vertentes do vírus se-
guem espalhando pavor, devastando a economia e jogado para o alto os desemprego e agigantando a po-
breza. Até a classe média brasileira encolheu na pandemia, de 51% da população para 47%.  
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O Maranhão já alcançou 1 milhão de doses da vacina contra Covid-19 aplicadas. O estado recebeu, até o momento, 1,5 milhão 
de doses, distribuídas aos 217 municípios e segue imunizando os públicos determinados pela campanha. A divulgação foi feita 

pelo governador Flávio Dino, em coletiva à imprensa, nesta sexta-feira (23), no Palácio dos Leões. PÁGINA 2
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ELEIÇÃO 2022:  Flávio Dino freia ação entre Brandão e Weverton

RECADASTRAMENTO   
Prefeitura de São Luís faz 
atualização do CadÚnico  

Prefeitura de São Luís e Equatorial Energia 
realizam atualização do CadÚnico para in-
serção das famílias na Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica. PÁGINA  12

Aplicativo de 
celulares no 
combate a
fraudes em 
bombas

A cada ano cerca de 20 mil 
casos de fraudes em bombas 
de combustíveis são autuados 
pelo Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnolo-
gia (Inmetro). PÁGINA12
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PÁGINA  12

Quanto valem as informações na internet?
Uma empresa, que é especializada em produção de softwares de seguran-

ça para a Internet, investigou dez fóruns e mercados da Dark Web. PÁGINA 11

Onde ver os filmes 
do Oscar de 2021

PÁGINA 14Muitos erram pouco, alguns erram demais. 
O mais importante é que haja um esforço 
para que não possamos cometer o mesmo 
erro novamente. Saber consertar as coisas é 
aprender as lições da vida. Quando a gente 
acerta, quase ninguém reconhece o esfor-
ço. “É assim que as coisas são, é assim que 
a vida é”. PÁGINA 13
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O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou número do Estado bem como
manteve as medidas restritivas

Ta ri fa

COVID-19

Maranhão já aplicou
1 milhão de doses 

O
Ma ra nhão já al can çou 1 mi- 
lhão de do ses da va ci na 
con tra Co vid-19 apli ca das. 
O es ta do re ce beu, até o mo- 

men to, 1,5 mi lhão de do ses, dis tri buí- 
das aos 217 mu ni cí pi os e imu ni zan do 
os pú bli cos de ter mi na dos pe la cam- 
pa nha. A di vul ga ção foi fei ta pe lo go- 
ver na dor Flá vio Di no, em co le ti va à 
im pren sa, nes ta sex ta-fei ra (23), no 
Pa lá cio dos Leões. O go ver na dor des- 
ta cou ain da o ce ná rio da pan de mia 
no es ta do e as no vas me di das de com- 
ba te à do en ça. 

A mar ca de 1 mi lhão de do ses apli- 
ca das se re fle te no nú me ro de ci da des 
com imu ni za ção aci ma de 70% – que 
pas sou de 121 pa ra 168, em uma se- 
ma na. Na pró xi ma se ma na, no vas do- 
ses se rão dis tri buí das aos mu ni cí pi os 
que al can ça rem 75% de apli ca ção; e 
na se ma na se guin te, mais do ses aos 
que che ga rem a 80% ou mais de apli- 
ca ção. Os da dos de vem es tar lan ça dos 
no sis te ma do Mi nis té rio da Saú de. 
“Es se nú me ro me re ce ser ob je to de 
des ta que e agra de ce mos ao tra ba lho 
con jun to do Go ver no com as equi pes 
mu ni ci pais. O efei to foi po si ti vo e o 
tra ba lho vai con ti nu ar”, fri sou o go- 
ver na dor Flá vio Di no.

So bre a com pra da va ci na rus sa 
Sput nik V, o Go ver no do Es ta do aguar- 
da o fim do pra zo es ti pu la do pe lo Su- 
pe ri or Tri bu nal Fe de ral (STF) pa ra de- 
fi ni ção da Agên cia Na ci o nal de Vi gi- 
lân cia (An vi sa). O pra zo en cer ra dia 28 
de abril e a An vi sa re cor reu pa ra am- 
pli ar a da ta. O Go ver no do Ma ra nhão, 
por sua vez, se ma ni fes tou pe la ma- 
nu ten ção do pra zo.

Me di das res tri ti vas

No vos lei tos

Ações so ci ais

NOVAS DOSES SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS COM 75% DE APLICAÇÃO

Es tão man ti das as me di das de res- 
tri ção em vi gor, até dia 2 de maio, 
anun ci ou Flá vio Di no. Em to do o es ta- 
do, even tos con ti nu am sus pen sos; es- 
co las pú bli cas man te rão au las na mo- 
da li da de on li ne e es co las pri va das no 
mo de lo hí bri do (on li ne e pre sen ci al); 
a ad mi nis tra ção pú bli ca fun ci o na 
com 50% da ca pa ci da de em re gi me de 
re ve za men to; e igre jas, com 50% da 
ca pa ci da de.

Na Ilha de São Luís, co mér cio e in- 
dús tria po dem fun ci o nar en tre 9h e 
21h; ba res e res tau ran tes, até às 22h; 
su per mer ca dos, das 6h às 0h. Quan to 
à ca pa ci da de, su per mer ca dos, aca de- 
mi as e sa lões de vem fun ci o nar com 
50%. Pes so as do gru po de ris co de vem 
es tar afas ta das dos se to res pú bli cos e 
pri va dos.

A ocu pa ção de lei tos na re de es ta- 
du al de saú de es ta bi li zou, fi can do em 
mé dia 75% nos lei tos de Uni da des de 

Te ra pia In ten si va (UTI) e 60% os clí ni- 
cos. “Es ta mos em es ta bi li da de no que 
se re fe re à ocu pa ção dos lei tos de UTI. 
Is so sig ni fi ca al go pro mis sor, que ha- 
ve rá re du ção de da nos”, rei te rou o go-
ver na dor.

Pros se guem as me di das de Go ver- 
no em apoio ao em pre go e ren da das 
fa mí li as. Jan tar ser vi do a R$ 1 nos 55 
Res tau ran tes Po pu la res; dis tri bui ção 
de más ca ras (1 mi lhão) e ces tas bá si- 
cas (mais 174 mil) em to do o Ma ra- 
nhão; adi an ta men to da pri mei ra par- 
ce la do 13º pa ra ser vi do res es ta du ais 
re gi dos pe la Con so li da ção das Leis do 
Tra ba lho (CLT), a ser pa go no dia 12 
de abril; sor teio do Mi nha Ca sa Me- 
lhor nes te sá ba do (24) pa ra 1.100 fa- 
mí li as ma ra nhen ses; am pli a ção do 
pra zo de pa ga men to do Im pos to so-
bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser-
vi ços (ICMS).

Guedes defende flexibilização de acordos do Mercosul

O MINISTRO DA ECONOMIA, PAULO GUEDES, FALOU SOBRE DIVERSOS ACORDOS COMERCIAIS DO MERCOSUL

O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, de fen deu a fle xi bi li za ção dos
acor dos co mer ci ais do Mer ca do Co- 
mum do Sul (Mer co sul) nes ta sex ta-
fei ra (23/4). Ele en ten de que os mem- 
bros do blo co pre ci sam de li ber da de
pa ra fa zer acor dos co mer ci ais com
ou tros paí ses e, as sim, se gui rem o que
acham “mais con ve ni en te” pa ra su as
eco no mi as.

“Que re mos fa zer uma mo der ni za- 
ção do Mer co sul, per mi tir a li ber da de
de ne go ci a ção aos seus mem bros.
Cla ro que, se es ta mos jun tos, so mos
mais for tes e fa re mos um dos blo cos
mais im por tan tes de co mér cio do
mun do. Es ta mos de mãos da das com
os ar gen ti nos ten tan do o acor do com
a União Eu ro peia. Não obs tan te, gos- 
ta ría mos de es tar con ver san do com
es se gran de blo co que se fez ago ra na
Ásia, gos ta ría mos de pros se guir nas
nos sas con ver sas com Ca na dá, Ja pão,
Co reia do Sul, etc”, de fen deu Gue des,
em ses são te má ti ca re a li za da pe lo Se- 
na do Fe de ral pa ra tra tar dos 30 anos
do Mer co sul.

Se gun do Gue des, es sa li ber da de de
ne go ci a ção é ne ces sá ria pa ra que os
mem bros do Mer co sul “te nham a
pos si bi li da de de achar o que é mais

con ve ni en te” e pa ra que o blo co não
se trans for me em um im pe di men to à
aber tu ra co mer ci al dos seus in te gran- 
tes – Bra sil, Ar gen ti na, Uru guai e Pa ra- 
guai. “Que ca da um pos sa se mo ver
um pou co na di re ção que lhe pa re ce
mais con ve ni en te. Se a ideia foi fa ci li- 
tar o co mér cio, não gos ta ría mos que o
acor do im pe dis se a fa ci li ta ção do co- 
mér cio e a in te gra ção, que era o ob je- 
ti vo ini ci al”, de fen deu o mi nis tro da
Eco no mia.

A pos tu ra de Gue des tam bém re fle- 
te, con tu do, a dis cor dân cia com a po- 
lí ti ca econô mi ca ado ta da pe la Ar gen- 
ti na, co mo já in di cou o se cre tá rio es- 
pe ci al de Co mér cio Ex te ri or do Mi nis- 
té rio da Eco no mia, Ro ber to Fendt. No
mês pas sa do, Fendt dis se, em um
even to da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria (CNI), que o Bra sil não po de
fi car “amar ra do” à Ar gen ti na, já que
“há di fe ren ças de mo de lo de de sen- 
vol vi men to en tre nós e a Ar gen ti na”.

O go ver no bra si lei ro tam bém
propôs ao Mer co sul a re vi são da Ta ri fa
Ex ter na Co mum (TEC). A ideia é re du- 
zir em 10% a ta ri fa e, de acor do com
Gue des, mos tra ria que os paí ses do

blo co es tão dis pos tos a avan çar na in-
te gra ção co mer ci al. “Se tem uma ta ri- 
fa de 30% e bai xa 10%, bai xa pa ra 27%.
Não ma chu ca nin guém, é só pa ra
man ter to do mun do aque ci do”, ale-
gou Gue des.

O no vo chan ce ler bra si lei ro, Car los
Al ber to Fran ça, clas si fi cou a pro pos ta
co mo “mo de ra da e prag má ti ca”. Ele
ex pli cou que a TEC nun ca pas sou por
uma re vi são in te gral e, ho je, é uma
das mai o res ta ri fas do mun do. Fran ça
dis se, en tão, que a re du ção da TEC se- 
rá dis cu ti da em uma reu nião dos mi- 
nis tros da Eco no mia e das Re la ções
Ex te ri o res dos paí ses que com põem o
Mer co sul, na pró xi ma se ma na.

Na ses são do Se na do, o no vo chan- 
ce ler bra si lei ro tam bém des ta cou as
di fe ren ças en tre os paí ses que com- 
põem o Mer co sul: “É fun da men tal
lem brar mos que so mos in te gra dos
por paí ses em de sen vol vi men to, com
es tru tu ras econô mi cas dís pa res. Os
paí ses são su jei tos a pa drões cí cli cos
de cres ci men to, mui tas ve zes di ver- 
gen tes en tre si. Tor na-se, as sim, par ti-
cu lar men te com ple xa, de sa fi a do ra e
ne ces sa ri a men te gra du al a ta re fa de
le var adi an te um pro je to de in te gra-
ção pro fun da”.

Re com po si ção

IB GE

Sem or ça men to,
Cen so não se rá
re a li za do em 2021

O Se cre tá rio Es pe ci al da Fa zen da do Mi nis té rio da
Eco no mia, Waldery Ro dri gues, dis se ho je (23) que o
Cen so De mo grá fi co do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia
e Es ta tís ti ca (IB GE), que es ta va pre vis to pa ra es te ano,
não se rá re a li za do em ra zão da fal ta de or ça men to. “Não
há pre vi são or ça men tá ria pa ra o Cen so, por tan to ele
não se re a li za rá em 2021. As con sequên ci as e ges tão pa- 
ra um no vo Cen so se rão co mu ni ca das ao lon go des se
ano, em par ti cu lar em de ci sões to ma das na Jun ta de
Exe cu ção Or ça men tá ria [for ma da por Ca sa Ci vil e Mi- 
nis té rio da Eco no mia]”, de cla rou o se cre tá rio.

Os re cur sos ne ces sá ri os pa ra o Cen so, que acon te ce,
em ge ral, a ca da dez anos, eram da or dem de R$ 2 bi- 
lhões. Du ran te a tra mi ta ção do pro je to no Con gres so
Na ci o nal, os par la men ta res já ha vi am fei to um cor te de
R$ 1,76 bi lhão, ago ra, foi con fir ma da a re ti ra da dos re- 
cur sos. Se gun do Waldery, no vas de ci sões se rão co mu ni- 
ca das opor tu na men te.

No iní cio do mês, o IB GE já ha via sus pen di do as pro- 
vas do pro ces so se le ti vo pa ra re cen se a do res e agen tes
cen si tá ri os que tra ba lha ri am na pes qui sa. Cer ca de 17
mil agen tes cen si tá ri os e 182 mil re cen se a do res se ri am
con tra ta dos.

Os da dos po pu la ci o nais do Cen so são uti li za dos pa ra
os re pas ses do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os
(FPM) e pa ra uma sé rie de ou tras trans fe rên ci as da
União pa ra es ta dos e mu ni cí pi os. A úl ti ma con ta gem da
po pu la ção foi re a li za da no Cen so De mo grá fi co de 2010.

In te gran tes do go ver no fa la ram à im pren sa so bre os
ve tos à Lei Or ça men tá ria Anu al, que foi san ci o na da on- 
tem (22) pe lo pre si den te Jair Bol so na ro e pu bli ca da nes- 
ta sex ta-fei ra no Diá rio Ofi ci al da União.

Os ve tos ocor re ram por que as pro je ções do Mi nis té- 
rio da Eco no mia in di cam a ne ces si da de de uma re com- 
po si ção de R$ 29 bi lhões e, com is so, foi ne ces sá rio abrir
um es pa ço no Or ça men to. Es sa re com po si ção foi fei ta
em acor do com o Con gres so Na ci o nal por meio de um
ve to par ci al de R$ 19,8 bi lhões de do ta ções or ça men tá ri- 
as e o blo queio adi ci o nal de R$ 9,3 bi lhões.

A di fe ren ça en tre o ve to e o blo queio é que o ve to re- 
pre sen ta um cor te de fi ni ti vo da des pe sa, en quan to que
o blo queio per mi te que o va lor pos sa ser des blo que a do
ao lon go do ano, no ca so de no vas pro je ções in di ca rem a
exis tên cia de um no vo es pa ço no te to de gas tos.

O Se cre tá rio Es pe ci al de Re la ções Go ver na men tais da
Ca sa Ci vil, Bru no Gros si, ex pli cou que os R$ 19,8 bi lhões
do ve to fo ram dis tri buí dos em cor tes nas emen das do
re la tor (R$ 10,5 bi lhões), cor tes de emen das de co mis são
do Po der Le gis la ti vo (R$ 1,4 bi lhão) e des pe sas dis cri ci o- 
ná ri as do Po der Exe cu ti vo (R$ 7,9 bi lhões). Se gun do
Gros si, pa ra ga ran tir se gu ran ça no aten di men to às des- 
pe sas obri ga tó ri as ou tras me di das fo ram ado ta das, co- 
mo a san ção da al te ra ção na Lei de Di re tri zes Or ça men- 
tá ria (LDO) de 2021 que per mi te a aber tu ra de cré di to
ex tra or di ná rio des ti na do a pro gra mas emer gen ci ais e
ações de saú de no com ba te à pan de mia.

Quan to aos va lo res blo que a dos em des pe sas dis cri ci- 
o ná ri as, na or dem de R$ 9,3 bi lhões, eles po de rão ser li- 
be ra dos ao lon go do ano, se gun do o go ver no.

“A al te ra ção da LDO nos dá con di ção de re ser var, de
blo que ar al gu mas pro gra ma ções, pa ra fa zer fa ce a pro- 
je ção que te mos des sas des pe sas até o fi nal do ano”, dis- 
se. “Im por tan te é ca rac te ri zar uma coi sa que é fa to, que
foi aqui lo que foi re du zi do no Con gres so. Ou tra ques tão
são as pro je ções até o fi nal do exer cí cio, em que vo cê
tem até o fi nal pa ra re sol ver is so. Mas co mo tra ba lho
pre ven ti vo do go ver no, nós uti li za mos des sa fa cul da de
apro va da na LDO pa ra fa zer o blo queio pré vio des sa do- 
ta ção de for ma a dar tran qui li da de que nós es ta mos
acom pa nhan do, es ta mos ve ri fi can do a re al ne ces si da de
e, se for o ca so, uti li zar es se blo queio pa ra co ber tu ra das
des pe sas dis cri ci o ná ri as”, ex pli cou.

As des pe sas dis cri ci o ná ri as são com pos tas prin ci pal- 
men te por in ves ti men tos (obras e com pras de equi pa- 
men tos) e gas tos co mo ma nu ten ção de pré di os, alu- 
guéis, con tas de luz e com bus tí vel, o cha ma do cus teio.

Nes se sen ti do, o go ver no apre sen tou ao Con gres so
um pro je to de lei de cré di to su ple men tar no va lor de R$
18,9 bi lhões pa ra aten di men to das des pe sas obri ga tó ri- 
as. Além dis so, foi edi ta do um de cre to de ta lhan do, mi- 
nis té rio a mi nis té rio, os va lo res de blo queio de des pe sas
dis cri ci o ná ri as, em ra zão das atu ais pro je ções de des pe- 
sas obri ga tó ri as, pa ra aten di men to ao te to de gas tos.

Se gun do o se cre tá rio Waldery Ro dri gues, o ní vel das
des pe sas dis cri ci o ná ri as é um ele men to de ele va da
aten ção do go ver no e a pro je ção mais re cen te é de R$ 87
bi lhões es te ano, sem con tar o va lor de cer ca de R$ 17 bi- 
lhões em emen das.

“Não cor re mos o ris co de ter mos pa ra da em ne nhum
mi nis té rio”, dis se ele, so bre a pos si bi li da de de pa ra li sa- 
ção de ser vi ços co mo emis são de pas sa por tes e ações de
fis ca li za ção am bi en tal.

De acor do com o Se cre tá rio do Te sou ro Na ci o nal,
Bru no Fun chal, as des pe sas dis cri ci o ná ri as so ma ram R$
69 bi lhões no ano pas sa do, sen do que R$ 25 bi lhões fo- 
ram ape nas da saú de em ra zão da pan de mia de co vid-
19. “Em si tu a ção nor mal, es se gas to se ria em tor no de R$
21 bi lhões. En tão, al go em tor no de R$ 65 bi lhões se ria
um mí ni mo de dis cri ci o ná ri as pa ra ro dar a má qui na pú- 
bli ca”, dis se.

O Mi nis té rio da Eco no mia tam bém pu bli cou ho je um
re la tó rio ex tem po râ neo de re cei tas e des pe sas que tem
o ob je ti vo de con va li dar as pro je ções que es tão sen do
exe cu ta das.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador do Maranhão se antecipou na última semana buscando manter os ânimos
controlados entre os possíveis candidatos à sua sucessão

RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de Re da ção

ELEIÇÕES 2022

Dino freia ação entre
Brandão e Weverton

O
en con tro da se ma na pas sa- 
da do go ver na dor Flá vio Di- 
no com o vi ce Car los Bran- 
dão (PSDB) e o se na dor We- 

ver ton Ro cha (PDT) não foi ne nhu ma
lar ga da da dis pu ta de sua su ces são
em 2022. Mui to pe lo con trá rio, Flá vio
Di no si na li zou que tem pre fe rên cia, já
que não po de apoi ar os dois ali a dos
da li nha de fren te, mas que não é tem- 
po de ne nhum de les es ti car a cor da.

A fo to dos três, em pé, no ga bi ne te
de des pa cho do go ver na dor tem mais
do que sim bo lis mo. Si na li za que Di- 
no, en quan to es ti ver sen ta do na ca be- 
cei ra da que la me sa, é o juiz do jo go da
su ces são es ta du al no pró xi mo ano.

Não é se gre do, nos bas ti do res do
Pa lá cio dos Leões e em ci clos fo ra do
al can ce da mãe do lí der do PC doB, a
pre fe rên cia de Di no pe lo tu ca no Car- 
los Bran dão, um vi ce-go ver na dor ali- 
a do, com pa nhei ro e le al.

O go ver na dor sa be e de ve ter mos- 
tra do a seus dois in ter lo cu to res que, o
ca mi nho pa ra o gru po se man ter no
po der em 2022 e de pois, na elei ção se- 
guin te, é a união. 

Se rom per a cor ren te fla vis ta, com
in di vi du a lis mo e am bi ções exa cer ba- 
das po de bo tar tu do a per der nu ma só
elei ção. Afi nal, o gru po mar cou a his- 
tó ria do Ma ra nhão des de 2014, com o
des mon te da oli gar quia Sarney, usan- 
do co mo fer ra men ta, boa par te dos
par ti dos vin cu la dos ao pró prio gru po
des tro na do. O se gre do des sa en ge- 

nha ria se man ter de pé é não me xer
em qual quer pi lar da cons tru ção. Se
uma ra cha, to do o res tan te da en gre- 
na gem vai abai xo. Afi nal, cons tru ção
po lí ti ca não é fei ta de bar ro e ci men to,
mas sim de idei as.

Ho je, é pre fe rí vel evi tar o des man- 
te lo da cons tru ção do go ver na dor do
PC doB, do que fa zer ma nu ten ção,
com re pa ros aqui e aco lá.

Se Car los Bran dão e We ver ton Ro- 
cha saí rem pa ra o con fron to de ur nas
em 2022, se rá o pri mei ro pas so pa ra
des man te lar a es tru tu ra de go ver no
que tem si do uma das me lho ra res
ava li a das no Bra sil. Prin ci pal men te,
se es sa di vi são lo cal es ti ver vin cu la da
à dis pu ta pre si den ci al, que pro me te
ser his tó ri ca: Jair Bol so na ro man dan- 
do no Pa lá cio do Pla nal to, e a es quer- 
da, na ou tra pon ta, se ape dre jan do,
com o pe de tis ta Ci ro Go mes, usan do
o seu es ti lin gue pa ra atin gir Lu la, um
ali a do his tó ri co de Flá vio Di no, que
vi ve tro can do so cos e pon ta pés com
Jair Bol so na ro.

As sim, o jo go da su ces são es ta du al
no Ma ra nhão es tá in trin si ca men te
amar ra do à dis pu ta pre si den ci al, en- 
vol ven do du as ide o lo gi as mun di al- 
men te an tagô ni cas: a es quer da re pre- 
sen ta da por Flá vio Di no até em di- 
men são na ci o nal, e a ex tre ma di rei ta,
li de ra da no Bra sil e sim bo li za da em
ou tros paí ses, por Jair Mes si as Bol so- 
na ro. 

No Ma ra nhão, Flá vio Di no ele geu
os três se na do res e foi elei to du as ve- 
zes no pri mei ro tur no. Seu gru po con- 
ta com a mai o ria dos de pu ta dos fe de- 

rais, es ta du ais e pre fei tos elei tos em
2020. 

Se to da es sa es tru tu ra po lí ti ca se
rom per em 2022, fi ca im pos sí vel ima- 
gi nar co mo se rá con ta da a his tó ria
das du as elei ções ge rais que mu da- 
ram o sis te ma po lí ti co do Ma ra nhão, a
par tir de Flá vio Di no.

O que se po de de du zir des sa pos tu- 
ra do go ver na dor “co mu nis ta” é o se- 
guin te: se ele que é o lí der do gru po
ain da não to mou po si ção de fi ni ti va
so bre que car go dis pu tar em 2022, co- 
mo é que os ali a dos que rem lar gar na
fren te sem se quer con sul ta-lo? En tão
te ve que pi sar no freio an tes que o pi- 
or pos sa acon te cer na pri mei ra cur va. 

Di no ten de a ser can di da to a se na- 
dor, mas ain da ava lia ou tra pos si bi li- 
da de, co mo por exem plo, vir a ser vi ce
na cha pa de Luiz Iná cio Lu la da Sil va.

Tal hi pó te se, po rem, não es tá na
pro gra ma ção do pe tis ta que, a exem- 
plo do que fez em 2004, na pri mei ra
elei ção vi to ri o sa, quan do co lo cou co- 
mo vi ce o em pre sá rio Jo sé Alen car, do
PL, em 2022 ele tem ain da mais mo ti- 
vo pa ra se com por com o Cen tro, seg- 
men to que Jair Bol so na ro co op tou
par te sig ni fi ca ti va no Con gres so e po-
de pro ce der do mes mo jei to pa ra for- 
ta le cer sua can di da tu ra à re e lei ção. 

Sig ni fi ca que Tan to Lu la quan to
Bol so na ro já tra ba lham com a vi são
cen tris ta nas elei ções ge rais do pró xi- 
mo ano. Em 2004 foi es tra té gi co pa ra
não as sus tar o mer ca do em ra zão de
sua tra je tó ria po lí ti ca de es quer da.

Primeiro passo para uma candidatura única 

WEVERTON ROCHA, FLÁVIO DINO E CARLOS BRANDÃO TIVERAM REUNIÃO DECISIVA NO INÍCIO DO MÊS

Por sua vez, o se na dor We ver ton
Ro cha deu o pri mei ro si nal pú bli co,
in ter pre ta do no meio po lí ti co co mo
uma even tu al de sis tên cia da aven tu ra
de 2022 e fe char apoio ao no me do vi- 
ce-go ver na dor Car los Bran dão, su ces- 
sor na tu ral e can di da to de Flá vio Di no
ao Pa lá cio dos Leões.

Após reu nião com Di no e Bran dão
há no ve di as, no Pa lá cio dos Leões, o
pe de tis ta de cla rou nas re des so ci ais
que vai con ti nu ar ocu pan do-se com o
Ma ra nhão no Se na do.

“Boa con ver sa com o go ver na dor
Flá vio Di no e o vi ce-go ver na dor Car- 
los Bran dão. As mu dan ças po si ti vas
pre ci sam con ti nu ar e no Se na do es ta- 
rei sem pre tra ba lhan do pa ra apoi ar o
Ma ra nhão. Nos so gru po se gue fir me,
fo ca do no que im por ta: o me lhor pa ra
os ma ra nhen ses”, pu bli cou We ver ton,
em sua re de so ci al, tex to ilus tra do
com uma fo to em que Di no e Bran dão
apa re cem sor rin do e, so men te ele, de
ca ra amar ra da. Até aque le dia 15, a
po si ção de in di fe ren ça de Flá vio Di no
com a ba ru lhei ra no cen tro de seu

gru po, já, de ca ra, be ne fi ci a va We ver- 
ton Ro cha.

Ao re a gir à in su bor di na ção, Flá vio
Di no des cum priu com a pró pria pa la- 
vra. Em mar ço, em en tre vis ta à TV Mi- 
ran te, o co mu nis ta ha via afir ma do
que so men te após a pan de mia, “lá pro
mês de ju lho”, é que o diá lo go com a
ba se ali a da so bre 2022 se ria ini ci a do.
Mas as cir cuns tân ci as o fi ze ram mu- 
da ra de po si ção. 

No mes mo dia da pos ta gem de We- 
ver ton Ro cha, Di no foi mais ex plí ci to:
“Ho je ti ve lon ga e pro du ti va reu nião
com o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão e com o se na dor We ver ton. So- 
mos ali a dos de lon ga da ta e te mos
com pro mis so quan to à con ti nui da de
das mu dan ças po si ti vas no Ma ra- 
nhão. No tem po cer to, irei co or de nar
os diá lo gos ne ces sá ri os com o nos so
gru po”, afir mou o go ver na dor.

Mas nem tu do fi cou tar ra xa do no
en con tro de Flá vio Di no com o vi ce e
o se na dor. Em bo ra os dois te nham fu- 
ma do o ca chim bo da paz, mas fi cou
em aber to al gu mas pes qui sas que se- 

rão re a li za das até ou tu bro, pa ra son- 
dar quem tem me lhor con di ção de
ven cer. Só en tão, a fren te par ti dá ria
pró-Flá vio Di no se rá con vo ca da pa ra
um con ver sa fran ca so bre as elei ções
de 2022. 

O go ver na dor tra ba lha com a hi pó- 
te se de man ter ao me nos 13 dos 16
par ti dos que se uni ram à sua can di da-
tu ra em 2018. Até lá, o pró prio Flá vio
Di no já de ve rá ter ar ru ma do um ou
mis par ti dos pa ra ou se agru pa rem ao
PC doB, ou ele bus ca rá ou tra le gen da.

Ago ra, por en quan to, Car los Bran- 
dão e We ver ton Ro cha es tão fu gin do
de en tre vis tas ou reu niões po lí ti cas
pa ra de ba ter can di da tu ra ao go ver no.
Há uma se ma na, Bran dão tem fa la do
ape nas de sua atu a ção na bus ca de
ace le rar a va ci na ção con tra a covid19,
en quan to per cor re os mu ni cí pi os as- 
si nan do con vê ni os ou acom pa nhan- 
do o an da men to de obras do go ver no. 

Tu do sob a ori en ta ção do go ver na- 
dor, que o in cen ti va a ser mais pre sen-
te e ga nhar mai or vi si bi li da de no am- 
bi en te mu ni ci pal.
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Na moi ta (1)

Na moi ta (2)

Apa gão cen si tá rio

“Vos sa ex ce lên cia per deu!”

Jun tos sem pre (1)

Fo me ex tre ma na
pan de mia

A pan de mia do co ro na ví rus já ma tou três mi lhões de
pes so as no mun do; 570 mil dos Es ta dos Uni dos e 384
mil no Bra sil. No Ma ra nhão já fo ram se te mil vi das per- 
di das, en quan to as no vas ver ten tes do ví rus se guem es- 
pa lhan do pa vor, de vas tan do a eco no mia e jo ga do pa ra o
al to os de sem pre go e agi gan tan do a po bre za. Até a clas- 
se mé dia bra si lei ra en co lheu na pan de mia, de 51% da
po pu la ção pa ra 47%. Se gun do o Ins ti tu to Lo co mo ti va,
4,9 mi lhões de fa mí li as bra si lei ras mu da ram de fai xa so- 
ci al e caí ram pa ra a clas se bai xa, en tre 2020 e 2021.

Fo ra do Bra sil a re a li da de tra zi da pe la pan de mia não
fi ca me nos gra ve. O au men to dos ín di ces de po bre za ex- 
tre ma na Amé ri ca La ti na no ano pas sa do foi es tar re ce- 
dor. O re la tó rio Pa no ra ma da Amé ri ca La ti na 2020, ela- 
bo ra do pe la Co mis são Econô mi ca pa ra a Amé ri ca La ti- 
na e o Ca ri be (Ce pal), apon ta que a ta xa de po bre za ex- 
tre ma atin giu 12,5% da po pu la ção e a de po bre za,
33,7%. Sig ni fi ca que o to tal de pes so as po bres che gou a
209 mi lhões no fim do ano pas sa do, 22 mi lhões a mais
do que em 2019. Des se to tal, 78 mi lhões de pes so as es ta- 
vam em si tu a ção de ex tre ma po bre za, 8 mi lhões a mais
do que no ano an te ri or. Os nú me ros são os pi o res re gis- 
tra dos nos úl ti mos 12 e 20 anos, res pec ti va men te, e tam- 
bém es tão as so ci a dos a uma pi o ra dos ín di ces de de si- 
gual da de na re gião e nas ta xas de ocu pa ção e par ti ci pa- 
ção no mer ca do de tra ba lho, so bre tu do as mu lhe res.
Co mo re ver ter da dos tão alar man tes é o de sa fio mai or
dos go ver nan tes, es tu di o sos e as fa mí li as atin gi das.
Prin ci pal men te, di an te da bru tal con cen tra ção de ren da
pe ran te a gran de mai o ria da po pu la ção ao re dor das ci- 
da des, co mo ocor re, por exem plo, nas pe ri fe ri as de São
Luís. É im pres si o nan te, o nú me ro de pe din tes nos se- 
má fo ros e ca mi nhan tes ao lon go das ave ni das, por fal ta
de tro ca dos pa ra pa gar o trans por te co le ti vo.

Se gun do re por ta gem do jor nal es pa nhol El País, me- 
ta de da po pu la ção bra si lei ra ho je en fren ta a fo me e a fal- 
ta de di rei tos bá si cos, co mo edu ca ção, em pre go e apoio
go ver na men tal. “Uma mul ti dão de mi se rá veis cres ce a
ca da dia, sob a anuên cia de um Go ver no fra co, ar ro gan- 
te, in ca paz”, diz o tex to. Che ga a ser co mo ven te ver as fi- 
las dan do vol tas e mais vol tas ao re dor dos pré di os da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral pa ra re ce ber a mi ga lha de R$
150 ou, no má xi mo, R$ 250 de au xí lio emer gen ci al. São
pes so as de bai xo e mé dio grau de en si no, gran de mai o- 
ria ten tan do so bre vi ver na in for ma li da de e na des pro te- 
ção do Es ta do Bra si lei ro. É uma tra gé dia so ci al tão vi o- 
len ta quan to à pró pria pan de mia do co ro na ví rus.

O MDB que man dou no Ma ra nhão des de an tes de ser
um par ti do, até ago ra não dá si nal de co mo vai bo tar o
blo co na rua pa ra as elei ções de 2022. Seus lí de res pa re- 
cem ter che ga do à con clu são de que a le gen da vi rou
uma in sig ni fi cân cia elei to ral.

O de pu ta do es ta du al Ro ber to Cos ta, que de tém o
con tro le do di re tó rio mu ni ci pal e do Es ta du al, ao la do
do ex-se na dor João Al ber to e Ro se a na Sarney, to dos vi- 
vem co mo quem foi sa cu di do por um ven da val po lí ti co,
do qual não con se guem se re cu pe rar da zon zei ra.

Pa ra Flá vio Di no, o can ce la men to no Cen so 2021 pe lo
go ver no Bol so na ro pro vo ca des trui ção “a ní veis ina cre- 
di tá veis”. Ele diz que é “mui ta fal ta de sen so”. A me di da
po de di fi cul tar as ações do go ver no fe de ral e dos es ta du- 
ais em ple na pan de mia.

 

Do eclé ti co mi nis tro Gil mar Men des pa ra o co le ga de
STF, o la va ja tis ta Luís Ro ber to Bar ro so, na ses são que
con fir mou a par ci a li da de do ex-juiz Ser gio Mo ro ao con- 
de nar e pren der na La va Ja to, o ex-pre si den te Lu la.

De um to tal de 1,5 mi lhão de va ci nas con tra a
co vid, re ce bi das do Mi nis té rio da Saú de, o Ma- 
ra nhão apli cou, até on tem, um mi lhão de do- 
ses. A di vul ga ção foi fei ta pe lo go ver na dor Flá- 

vio Di no, em co le ti va à im pren sa, no Pa lá cio dos Leões.
A ocu pa ção de lei tos na re de es ta du al de saú de

es ta bi li zou. Tem em mé dia 75% de UTI e 60%
de clí ni cos. “Sig ni fi ca al go pro mis sor, que ha- 
ve rá re du ção de da nos”, rei te rou Di no. Mas é

pre ci so con ter as aglo me ra ções das prai as nos
fins de se ma na.

En tre vis ta do on tem pe lo jor na lis ta Clo vis Ca- 
ba lau (TV Mi ran te), o ex-mi nis tro da Saú de,
Luiz Hen ri que Man det ta fez uma pro je ção si- 
nis tra. Ele aler tou que o Bra sil po de, la men ta- 

vel men te, che gar a 400 mil mor tes de co vid ain da
abril. E vai mes mo.

A even tu al fi li a ção do pre si den te Jair Bol so na ro no
Pa tri o ta pa ra dis pu tar a re e lei ção em 2022, o fa rá apro xi- 
mar-se ain da mais do de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão- 
zi nho. O par la men tar é con tro la dor do PL no Es ta do,
mas man da tam bém no Pa tri o ta.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

FE LI PE COS TA CA MA RÃO
Pro fes sor, Se cre tá rio de Es ta do da Edu -
ca ção, Mem bro da Aca de mia Lu do vi cen -
se de Le tras e Só cio do Ins ti tu to His tó ri -
co e Ge o grá fi co do Ma ra nhão

Elei ções na aca de mia

A pan de mia do co ro na ví rus, que se alas- 
trou pe lo mun do in tei ro, trou xe mu dan ças
de há bi tos pa ra os di ver sos se to res da ati vi- 
da de hu ma na. Ló gi co que a Aca de mia Ma ra- 
nhen se de Le tras foi tam bém atin gi da por
es sa on da de trans for ma ções, a per du ra rem
ou não. De cer to mo do, con tam-se al guns
pon tos po si ti vos, com pen sa tó ri os, em bo ra
nem tan to o su fi ci en te pa ra de se jar mos
man ter vi va es sa pan de mia. O fa to de ade rir- 
mos às reu niões pe lo pro ces so “on li ne” fez
com que os con fra des re si den tes fo ra de São
Luís tam bém pu des sem par ti ci par des ses
even tos e me lhor fi ca rem in te gra dos à Ca sa
a que per ten cem.

A par tir da pri mei ra quin ta-fei ra des te
mês de abril, fo ram rei ni ci a das as nos sas ati- 
vi da des, fin dan do, as sim, o re ces so em que
nos en con trá va mos des de o prin cí pio de de- 
zem bro úl ti mo. Con ti nu a re mos a re a li zar as
Ple ná ri as se ma nais, pe lo pro ces so “on li ne”,
até que se ja de ci di do o mo men to do re tor no
pre sen ci al. Vis lum bra mos um ano bas tan te
pro du ti vo pa ra a Aca de mia, ain da mais
quan do o seu tér mi no coin ci di rá tam bém
com a elei ção de no va di re to ria. 

Con clui-se, as sim, ser de se jo da ad mi nis- 
tra ção atu al dei xar fe cha das as me tas a que
se propôs, des de o iní cio do seu man da to. Já
rei ni ci a mos o pro ces so elei to ral, com vis tas
à ocu pa ção de três Ca dei ras dei xa das va gas
pe la par ti da dos con fra des Wal de mi ro Vi a na,
Mil son Cou ti nho e Sál vio Di no. Es pe ra-se
que no de cor rer des te ano es te jam elei tos
seus subs ti tu tos, bem co mo de vi da men te
em pos sa dos, do mes mo mo do que ha ve re- 
mos de ter a so le ni da de de pos se do Mi nis tro
Reynaldo So a res da Fon se ca, que subs ti tui rá
o sau do so con fra de Jo sé Ma ria Ca bral Mar- 
ques. A des pei to de to das as sur pre sas de sa- 
gra dá veis que a Aca de mia pas sou, há de se
res sal tar, no en tan to, que ela con ti nua vi va
quan to à sua com po si ção e aos seus ob je ti- 
vos. Bas ta di zer que pa ra as três ca dei ras va- 

gas, pe lo me nos dez can di da tos se ha bi li ta- 
ram, for mal men te, com a fi na li da de de con- 
cor rer ao seu pre en chi men to, fa to tal vez iné- 
di to na Ca sa de Antô nio Lo bo. Por es sa ra zão
foi que a pre si dên cia achou de bom sen so
que se re a li ze um plei to de ca da vez, pro por- 
ci o nan do, en tre os can di da tos, uma dis pu ta
bas tan te tran qui la.

Aliás, de ve ser re al ça do que as elei ções na
Aca de mia têm sem pre um tem pe ro sa bo ro- 
so, mui to di fe ren te da que ocor re por for ça
da re vi ta li za ção de mo crá ti ca do país. A dis- 
pu ta, nos mei os aca dê mi cos, é fei ta com
bas tan te se re ni da de e não pro duz con- 
sequên cia mai or do que o re sul ta do do plei- 
to em si mes mo. Há mui tas his tó ri as in te res- 
san tes, con ta das por di ver sos es cri to res, a
res pei to de elei ções em su as res pec ti vas Ins- 
ti tui ções. Jo sué Mon tel lo, por exem plo, re fe- 
rin do-se à sua elei ção pa ra a Aca de mia Bra- 
si lei ra de Le tras, con ta-nos uma con ver sa
que ti ve ra an tes com Vi ri a to Cor rêa, em que
es te, após ler um ro man ce do au tor de Cais
da Sa gra ção, lhe diz: “Mon tel lo, é vo cê que
vai me subs ti tuir na Aca de mia”.

 O tem po pas sou e quan do Jo sué achou
que che ga ra a ho ra de plei te ar um lu gar na
Ca sa de Ma cha do de As sis, dis se ao ma ra- 
nhen se de His tó ri as Ás pe ras: “Vi ri a to, eu não
que ro subs ti tuir vo cê na Aca de mia, por que
is so vai cus tar mui to, pre fi ro que vo cê me re- 
ce ba, quan do eu che gar por lá”.

Ain da, bem a pro pó si to de elei ções aca- 
dê mi cas, sa be-se, nos mei os in te lec tu ais,
que Vi ri a to Cor rêa ba teu, por mui tas ve zes,
tal vez se te, às por tas da Aca de mia Bra si lei ra
de Le tras, até re ce ber o con sen ti men to do
co lé gio elei to ral, mas es se fa to nun ca o des- 
me re ceu co mo in te lec tu al que foi, vol ta do
pa ra as li ções da nos sa His tó ria, sem pre no
sen ti do da cri an ça em for ma ção. Tan to que é
o mes mo Jo sué Mon tel lo quem as sim se ma- 
ni fes ta so bre sua pes soa: “Es cre ven do pa ra
cri an ças, é um mes tre de seu ofí cio. Es cre- 
ven do pa ra adul tos, nun ca de cep ci o nou
quem o leu. No con to, mar cou seu lu gar em

nos sa his tó ria li te rá ria. No te a tro, é um co le- 
ci o na dor de triun fos”.

Co mo es ta crô ni ca se acha vol ta da, de
cer to mo do, pa ra as elei ções na Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras, va le a pe na fa zer um
re gis tro in te res san te, até mes mo por que en-
vol ve uma das pes so as mais im por tan tes da
nos sa Ins ti tui ção, o mes tre Antô nio Lo bo.
Aliás, no meu li vro O Se nhor Antô nio Lo bo
de di quei al gu mas pá gi nas em co men tá ri os
acer ca de que ele, Antô nio Lo bo, con cor re ra
a uma ca dei ra na ABL. 

Na re me mo ra ção dos acon te ci men tos,
re gis tre-se que Ara ri pe Jú ni or e Rai mun do
Cor reia fa le ce ram pro xi ma men te um do ou- 
tro, em 1911. Ló gi co que não fal ta ram can di-
da tos pa ra pre en chi men to das va gas em
ques tão. Vem, en tão, Do min gos Bar bo sa, fi el
ami go de Antô nio Lo bo, e lan ça a can di da tu-
ra des te, cam pa nha de que se fez acom pa- 
nhar por Fre de ri co Fi guei ra e Antô nio Lo pes.
E, se não pre va le ces sem to dos os va lo res do
au tor de A Car tei ra de um Neu ras tê ni co, for- 
te se tor na ria o ar gu men to de que se ria ló gi- 
co ope rar-se a subs ti tui ção de um ma ra- 
nhen se por ou tro, no qua dro de mem bros da
Ca sa de Ma cha do de As sis: Rai mun do Cor-
reia por Antô nio Lo bo.

Não ga nha ram cor po as te ses le van ta das
a fa vor do can di da to ma ra nhen se. So men te
qua tro vo tos au fe riu o nos so pos tu lan te: de
Co e lho Ne to, João Ri bei ro, João do Rio e Sou- 
sa Ban dei ra, in di ca ti vo de que tam bém não
foi le va da em con ta a ad ver tên cia do au tor
de A Ca pi tal Fe de ral: “Con vém que es cre vas
a to dos os aca dê mi cos e se rá bom que lhes
man des al guns exem pla res da tua obra”.

Não es que çam os con cor ren tes a uma
Ca dei ra na nos sa Aca de mia de con si de rar
es te fa to: o in su ces so de Antô nio Lo bo é
exem plo vá li do até nos sos di as, e de ve pre o- 
cu par qual quer can di da to, em es pe ci al
aque le que sem pre vi veu dis tan te das ro das
li te rá ri as lo cais, tor nan do-se, as sim, um
des co nhe ci do jun to ao co le gi a do que irá
pro cla mar o elei to.

Vacinação de docentes: um horizonte de esperança

A es pe ran ça es tá pa ra a Edu ca ção co mo
um com bus tí vel que a man tém vi va em di fí- 
ceis mo men tos, co mo es te que es ta mos
atra ves san do. É a par tir da Edu ca ção que en- 
xer ga mos um ho ri zon te de es pe ran ça, se ja
com a for ma ção de in di ví du os mais cons ci- 
en tes de seus di rei tos, por meio de uma
apren di za gem trans for ma do ra, ou um mun- 
do pro mis sor e me lhor pa ra se vi ver com jus- 
ti ça e equi da de.

Ste en Lar sen, um dos mais re no ma dos
edu ca do res eu ro peus, após uma vi si ta ao
edu ca dor Pau lo Frei re, em sua re si dên cia em
São Pau lo, es cre veu o ar ti go Pe da go gia da
Es pe ran ça: uma con ver sa com Pau lo Frei re,
quan do des ta cou as per cep ções de Frei re so- 
bre “so nhos e es pe ran ças”, en tre as quais
des ta co: “Mas nos sos so nhos e nos sas uto pi- 
as não se re a li zam so zi nhos. Nós pre ci sa mos
criá-los, pro du zi-los, lu tar pa ra que se tor- 
nem re a li da des”, ob ser vou. No ta da men te,
não bas ta so nhar sem mo vi men to, sem ba- 
ta lha.

No Ma ra nhão, mes mo an tes do iní cio da

dis tri bui ção da va ci na con tra a Co vid-19, o
go ver na dor Flá vio Di no tra ba lha, in ten sa- 
men te, pa ra ga ran tir a imu ni za ção do mai or
nú me ro de ma ra nhen ses pos sí vel pa ra con- 
ter a pan de mia no Es ta do, so ma do a ou tras
me di das es tra té gi cas, im ple men ta das até
aqui. Nes se con tex to, ca be fri sar que os pro- 
fis si o nais da edu ca ção sem pre es ti ve ram en- 
tre os gru pos pri o ri tá ri os pa ra a va ci na ção.

Des de o dia 20 de abril, ve mos so nhos re- 
a li za dos e es pe ran ças re no va das por to do o
Es ta do, com a che ga da da va ci na aos pro fis- 
si o nais da Edu ca ção. Em ca da pon to de va ci- 
na ção, des se imen so Ma ra nhão, ve mos lá- 
gri mas, sor ri sos e ex pres sões de es pe ran ça
por um fu tu ro que es tá, ca da vez mais, pró xi- 
mo de to dos nós – o re tor no às es co las.

Fiz ques tão de re gis trar a apli ca ção da
pri mei ra do se em um pro fis si o nal da edu ca- 
ção, ajo e lhan do-me pa ra cap tar a me lhor
ima gem pe lo ce lu lar. Ti ve a hon ra de ver a
em pol ga ção da pro fes so ra Ân ge la Sil va, ser- 
vi do ra pú bli ca de car rei ra, que com ple tou 61
anos de vi da, no dia que re ce beu a pri mei ra
do se da va ci na. “Ho je re ce bi um dos pre sen- 
tes mais im por tan tes da mi nha vi da, a va ci- 
na, que é uma es pe ran ça pa ra mim e to dos
os pro fis si o nais do Bra sil”, dis se emo ci o na- 
da.

Ale gria con ta gi an te sen ti, tam bém, ao ver
o ví deo que re ce bi da pro fes so ra Ma ria Go- 

rethe Sou sa San tos, ges to ra da Es co la Mu ni-
ci pal Mon tei ro Lo ba to, em Pre si den te Du tra.
“A gen te se sen te pri vi le gi a da. Mui to obri ga- 
da, go ver na dor Flá vio Di no, por ter nos fa vo- 
re ci do com es sa pri o ri da de pa ra re ce ber a
va ci na. Is so nos dá a es pe ran ça de que nos-
sas au las pre sen ci ais po dem vol tar mui to
an tes do que se ha via pla ne ja do. A fe li ci da de
é ge ral!”.

A imu ni za ção dos pro fis si o nais da es co la
é fru to da sen si bi li da de de um go ver no que
tra ta a edu ca ção com a pri o ri da de má xi ma
de ges tão. Por is so, nos sa ex pec ta ti va é va ci- 
nar 100% dos pro fis si o nais de to das as es co- 
las ma ra nhen ses.

Em no me de to dos que fa zem a edu ca ção
do Ma ra nhão, re gis tro mi nha gra ti dão ao go- 
ver na dor Flá vio Di no e à par ce ria do se cre tá- 
rio Car los Lu la, que, jun to com to da a equi pe
da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção, abre
um no vo ho ri zon te de es pe ran ça na Edu ca- 
ção, pois, a par tir de ago ra, es ta mos em con-
ta gem re gres si va pa ra a aber tu ra pro gres si va
das nos sas es co las.

“Por que a nos sa le ve e mo men tâ nea tri- 
bu la ção pro duz pa ra nós um pe so eter no de
gló ria mui ex ce len te; Não aten tan do nós nas
coi sas que se ve em, mas nas que se não ve- 
em; por que as que se ve em são tem po rais, e
as que se não ve em são eter nas.” 2 Co rín ti os
4:17-18.

MAR CEL LO A. DU AI LI BE BAR ROS 
Eco no mis ta (UF MA), Mes tre em Ad mi nis tra ção Pú bli ca
(FGV) e Vi ce-Pre si den te do Con se lho Re gi o nal de Eco no mia
do Ma ra nhão.

Re sul ta dos fis cais de
2020 e in cer te zas
pa ra 2021

O ano de 2021 as se me lha ser uma con ti nui da de de 2020, pa re- 
ce que na da mu dou. A pan de mia do no vo co ro na ví rus ain da es tá
pre sen te nas prin ci pais dis cus sões. De fa to, in ten si fi cou-se os de- 
ba tes so bre o te ma, vis to que, in fe liz men te, con vi ve mos com o
agra va men to da cri se sa ni tá ria, não obs tan te o iní cio da va ci na- 
ção em to do Bra sil. Nos úl ti mos me ses vi mos o sur gi men to de no- 
vas va ri an tes e um avan ço da do en ça so bre a po pu la ção mais jo- 
vem. Es sa con jun tu ra tem po ten ci a li za do o de sa fio de re to mar
uma agen da po si ti va, tor nan do ur gen te a ta re fa de im ple men tar
uma es tra té gia pa ra o país vol tar a cres cer.

A re to ma da do cres ci men to econô mi co é fun da men tal pa ra
ame ni zar as ex ter na li da des ne ga ti vas que a pan de mia trou xe pa ra
as fi nan ças pú bli cas, so bre tu do pa ra aque les en tes fe de ra dos que
ain da pos su em eco no mi as de bai xa com ple xi da de e que são ex- 
tre ma men te de pen den tes de re pas ses cons ti tu ci o nais da União.
As me di das pon tu ais ado ta das em 2020 pa ra mi ti gar a bai xa per- 
for man ce das re cei tas es ta du ais, a exem plo dos au xí li os, se es go- 
ta ram, não res tan do mais es pa ço pa ra no vas ações a se rem ado ta- 
das em âm bi to sub na ci o nal. Es sa con jun tu ra tor na o am bi en te
fis cal mui to mais hos til pa ra o ano de 2021, a des pei to dos re sul ta- 
dos ani ma do res de 2020.

Em par ti cu lar, no Ma ra nhão, os da dos con so li da dos de 2020
ates tam bons re sul ta dos do pon to de vis ta fis cal. Mais im por tan- 
te, os nú me ros pa re cem de mons trar uma re cu pe ra ção sus ten ta da
até aqui, se não ve ja mos:

De acor do com Re la tó rio Re su mi do de Exe cu ção Or ça men tá- 
ria – RREO do 6º bi mes tre de 2020, o re sul ta do pri má rio al can ça do
foi um su pe rá vit de R$ 679,9 mi lhões. Con si de ran do que no ano
an te ri or, 2019, o es ta do tam bém re gis trou re sul ta do po si ti vo se- 
me lhan te, R$ 688,2 mi lhões, é pos sí vel in fe rir que hou ve uma re- 
cu pe ra ção dos dé fi cits ocor ri dos em 2017 e 2018. Va le lem brar que
es te in di ca dor con si de ra as re cei tas pri má ri as, ou se ja, ex ce to
aque las de na tu re za fi nan cei ra (em prés ti mos, apli ca ções fi nan- 
cei ras, etc.) e as des pe sas pri má ri as, ou se ja, ex ce to aque las re la ti- 
vas a gas tos fi nan cei ros, a exem plo do ser vi ço da dí vi da.

De ma nei ra si mi lar, ou tros dois in di ca do res cha mam a aten- 
ção: os per cen tu ais de gas tos com pes so al e en car gos so ci ais e dí- 
vi da con so li da da lí qui da, am bos em re la ção à Re cei ta Cor ren te Lí- 
qui da – RCL. Os da dos do Re la tó rio de Ges tão Fis cal – RGF do 3º
qua dri mes tre de 2020 re gis tram que o pri mei ro in di ca dor fi cou
em 50,06%, en quan to que o se gun do foi de 41,79%. Em am bos os
ca sos, os per cen tu ais en con tram-se con for ta vel men te quan do
com pa ra dos aos res pec ti vos li mi tes le gais. No que diz res pei to às
des pe sas com pes so al e en car gos, o li mi te má xi mo es ta be le ci do
na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF é de 60%, en quan to que o
Se na do Fe de ral de fi ne co mo li mi te má xi mo pa ra en di vi da men to
o per cen tu al de 200% so bre a RCL.

Com ple men tar men te, quan do ana li sa mos as vin cu la ções
cons ti tu ci o nais de saú de e edu ca ção, os da dos do RREO do 6º bi- 
mes tre apon tam re sul ta dos su pe ri o res ao dis pos to na Cons ti tui- 
ção Fe de ral. Ou se ja, en quan to que o per cen tu al mí ni mo de gas- 
tos com ações e ser vi ços pú bli cos de saú de exi gi do pe la Car ta
Mag na é de 12% da Re cei ta Lí qui da de Im pos tos – RLI, o es ta do
atin giu 15,11%. No ca so da edu ca ção, a exi gên cia mí ni ma é de
25% e o re sul ta do al can ça do foi de 29,58%. Ana li san do os nú me- 
ros dos exer cí ci os an te ri o res no ta-se que o Ma ra nhão vem cum- 
prin do com fol ga o per cen tu al mí ni mo exi gi do.

Sem dú vi da, os nú me ros in di cam um ce ná rio de re si li ên cia fis- 
cal e de re cu pe ra ção de in di ca do res im por tan tís si mos no que tan- 
ge às fi nan ças pú bli cas. Con tu do, va le res sal tar que o Ma ra nhão
ain da é for te men te de pen den te de trans fe rên ci as oriun das do
Go ver no Fe de ral, sen do que apro xi ma da men te 50% das su as re- 
cei tas cor ren tes são re pas sa das pe la União, com des ta que pa ra o
Fun do de Par ti ci pa ção dos Es ta dos – FPE, que tem em sua ba se de
cál cu lo dois im pos tos fe de rais di re ta men te li ga dos à ati vi da de
econô mi ca, o Im pos to de Ren da e o Im pos to so bre Pro du tos In- 
dus tri a li za dos – IPI. A ou tra me ta de das re cei tas cor ren tes es ta du- 
ais é oriun da da ar re ca da ção pró pria do es ta do, no ta da men te do
Im pos to so bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços – ICMS.

Os re sul ta dos al can ça dos em 2020 são ani ma do res. Ao con trá- 
rio, o ho ri zon te pa ra 2021 con ti nua co ber to com uma nu vem de
in cer te za. Na ve gar por es te ca mi nho po de ser mais cus to so do
que en con trar uma saí da pa ra o país vol tar a cres cer.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril

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

RI CAR DO AGUM RI BEI RO
Dou tor em Ci ên cia Po lí ti ca, Pro fes sor do
Ins ti tu to Fe de ral de Rondô nia - IFRO

A responsabilidade por nossos atos

A dis cus são so bre uso

de gra va ção am bi en te

de um in ter lo cu tor pe lo

ou tro vol tou ao cen tro

dos de ba tes es ta 

se ma na. 

Con si de rar ou não co mo ele men to
pro ba tó rio no pro ces so a gra va ção de
ima gens ou áu di os de ou tra pes soa.
Res pei tan do a po si ção con trá ria, bem
co mo a com pe tên cia ads tri ta a ca da
po der, per mi to-me, na qua li da de de
ci da dão, fa zer al gu mas con si de ra- 
ções.

Já fui de le ga do de po lí cia. Sou ma- 
gis tra do, atu an do  na es fe ra pe nal.
Mas, so bre tu do, sou ci da dão, que
pen sa, quer e age por uma so ci e da de
mais fra ter na, mais jus ta e igua li tá ria.
No sis te ma po si ti va do, em re gra, te- 
mos que nos cur var às leis, que re gem
to da so ci e da de. Nou tra via, co mo se
bem sa be, é pre ci so que as nor mas
acom pa nhem a pró pria evo lu ção so- 
ci al.

A es te es ta men to so ci al, a nor ma
pre ci sa vir pa ra dar am pa ro, ti pi fi car
con du tas, dar es ta bi li da de às re la ções
so ci ais. As sim, a ma te ri a li da de dos fa- 
tos de ve ser vir pa ra am pa rar uma in- 
ves ti ga ção, um inqué ri to po li ci al. A
pos si bi li da de de não le var em con si- 
de ra ção uma gra va ção, que pos sa ser- 
vir de pro va, por um dos in ter lo cu to- 
res sem pré vio co nhe ci men to da ou- 
tra par te con tra um su pos to trans- 

gres sor não me pa re ce ra zoá vel.
A mu dan ça es tá no bo jo do pa co te

an ti cri me, que tam bém traz al gu mas
mu dan ças de se ja das pe la so ci e da de,
a exem plo do au men to de pe na pa ra
al gu mas con du tas ti pi fi ca das. Mas,
nes te pon to, en ten do que de ve ria ha- 
ver um pou co mais de ali nha men to
com a re a li da de em que vi ve mos.

Ve mos a pos si bi li da de de mui tos
da que les cri mes que acon te cem na
in ti mi da de fi ca rem sem uma apu ra- 
ção de vi da, sim ples men te por que um
ele men to prin ci pal po de não ser de vi- 
da men te qua li fi ca do co mo uma pro- 
va lí ci ta.

Ima gi ne uma si tu a ção de ame a ça
em que a mu lher é co a gi da, sub ju ga- 
da, agre di da. Mui tas, pos so di zer sem
me do de er rar, na qua se mai o ria das
ve zes, uma gra va ção, uma men sa- 
gem, cons ti tui in dí cio mí ni mo pa ra a
ins tau ra ção de um inqué ri to po li ci al e
até a apli ca ção ime di a ta de me di das
pro te ti vas.

Quan tas não têm si do as mu lhe res
ví ti mas de agres so res vo ra zes, que
evo lu em das ame a ças por li ga ções ou
men sa gens pa ra a con cre ti za ção da
vi o lên cia em for ma de fe mi ni cí dio?
Nos sas mu lhe res e cri an ças ain da so- 
frem di a ri a men te nas mãos de vi o len- 
ta do res con tu ma zes, que ten tam se
es con der no ano ni ma to.

É um da que les cri mes que, na sua
gran de par ce la, acon te cem da por ta
pa ra den tro, en tre qua tro pa re des, na
in ti mi da de fa mi li ar e lon ge dos olhos
da so ci e da de. Es tu pro, abu sos, es tu- 
pro de vul ne rá vel, tor tu ra psi co ló gi ca
e até fí si ca.

Há tam bém aque les cri mes de in jú- 
ria ra ci al e ra cis mo, ain da mui to co- 
muns em nos so co ti di a no. Ca sos que
só ga nham no to ri e da de, e por con se- 
guin te são apu ra dos, após a di vul ga- 
ção de ví de os e áu di os gra va dos por
quem so freu ou pre sen ci ou a agres- 
são.

Se a gra va ção não pu der cons tar

co mo in dí cio mí ni mo de pro va do de- 
li to, qual pro ce di men to pa ra ca sos co-
mo os so bre di tos?

– Um ins tan te, pre ci so dar um pu li-
nho aqui na vi zi nha. Já que não te nho
tua au to ri za ção pa ra gra var, vou pe dir
que ela ve nha ser tes te mu nha ocu lar
do fa to de li tu o so em cur so. Pron to,
po de mos re to mar! On de foi que pa ra- 
mos?

Na tu ral men te uma si tu a ção co mo
es ta nem mes mo em um mun do idí li-
co. Nem na me lhor das uto pi as so-
nha das por Tho mas Mo re  po de ria ga- 
nhar con cre tu de.

Ade mais, no te-se que a pró pria ju- 
ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral ad mi te a cap ta ção am bi en tal
por um dos in ter lo cu to res co mo pro- 
va de in fra ção cri mi nal sem o pré vio
co nhe ci men to da au to ri da de po li ci al
ou do Mi nis té rio Pú bli co. Bas ta res tar
com pro va da a in te gri da de da gra va-
ção.

Ou se ja, en ten de-se que so bre
aque la su pos ta pro va ha ve rá a de vi da
aná li se, se ne ces sá rio a pe rí cia téc ni- 
ca, pa ra bus car a ver da de dos fa tos.
In clu si ve pa ra pro var a pró pria ino-
cên cia da que le que ora fi gu ra co mo
acu sa do. Re cor do-me que em epi só- 
dio re cen te o su pos to vi o len ta dor
pas sou a ser ví ti ma quan do di vul ga- 
das ima gens e áu di os da mo ça que
ten ta va acu sa-lo.

Não fos se aque le ele men to pro ba- 
tó rio, pro va vel men te se ria exe cra do
pe la opi nião pú bli ca e po de ria aca bar
no “ban co dos réus”, res pon den do
por cri me que res tou com pro va do
não tê-lo pra ti ca do.

Ape sar de con cor dar e res pei tar
que o de vi do pro ces so le gal de va ser
res pei ta do, pen so que o mes mo de ve- 
ria es tar sem pre em sin to nia com a
evo lu ção so ci al. Pen so que na per se- 
cu ção pe nal, na bus ca da ver da de re-
al, to da pos si bi li da de de pro va de va
ser con si de ra da. Mes mo na in ti mi da-
de, quem fa la o que bem de se ja, de ve
res pon der pe los seus atos.

Livro contra gente chata

O que a ta xa ção do li vro po de nos
en si nar. Em três ei xos va mos pon de- 
rar a pro pos ta do, até en tão, mi nis tro
da eco no mia dou tor Pau lo Gue des. 1)
li vro é ar ti go de lu xo; 2) ne ga ção de
pri o ri da des e 3) li vro ma ta. Em bo ra
se ja di fí cil com pre en der a li nha de ra- 
ci o cí nio da pro pos ta de ta xar a co- 
mer ci a li za ção de li vros em 12%, va- 
mos ten tar fa zer um exer cí cio so bre-
hu ma no pa ra en ten der.

Li vro é ar ti go de lu xo. Não po de- 
mos ne gar que o aces so ao li vro é um
fa tor de di fe ren ci a ção so ci al. Pa ra en- 
fei tar ca sas e es cri tó ri os, al gu mas pes- 
so as re cor rem a prá ti ca da com pra de
li vro por me tro. Va lo ri za-se a bro chu- 
ra por sua lom ba da. Fi ca co ol! Pas sa a
im pres são de que o pro pri e tá rio é um
ávi do lei tor. Já ti ve con ta to com uma
es tan te re ple ta de ca pas de li vros, sem
o mi o lo. Ao per gun tar a pro pri e tá ria,
em um mis to de cu ri o si da de e sur pre- 
sa, a res pos ta se mos trou plau sí vel: li- 
vro é mui to pe sa do e a es tan te era frá- 
gil. A me lhor so lu ção foi man ter as ca- 
pas, as sim a de co ra ção não fi ca va
com pro me ti da.

Bus car en ten der a ló gi ca que mol- 
da o con su mo de li vros não é ta re fa fá- 
cil. Acre di to que a pro pos ta de sua ta- 
xa ção es te ja mui to bem em ba sa da na
aqui si ção do li vro en quan to uma pe ça
de co ra ti va. O que faz to do sen ti do,
quan do pen sa mos que não sen do al- 
go ex tre ma men te ne ces sá rio, a ta xa- 
ção é viá vel. Uma pra te lei ra re ple ta de
li vros com pra dos por me tro, es co lhi- 
dos a de do pe la sua ca pa, faz do fe liz
pro pri e tá rio um in di ví duo di fe ren ci a- 
do so ci al men te, cor ro bo ra com a ima- 
gem de um ser cul to. Im pres si o na os
de sa ten tos, mes mo quan do ex pos tos
ape nas em ca pas du ras sem mi o lo.

Cer ta men te são des ses en di nhei ra- 
dos, ou pos sí veis con su mi do res que a
ta xa ção es tá vi san do. Com ba se em
tais si nais, re co men do o se bo Be lo Ar- 
tís ti co, lo ca li za da na re gião dos Jar- 

dins em São Pau lo. Eles têm ex pe ri ên- 
cia em aten der a cli en te la in te res sa da
em ex por li vros co mo de co ra ção. Jus- 
ti ça se ja fei ta, não são to dos os cli en- 
tes que tem es sa pre di le ção, mas se
adap ta ram a exi gên cia de um pú bli co
que, cer ta men te, não faz di fe ren ça a
ta xa ção.

Ne ga ção de pri o ri da des. É im por- 
tan te ob ser var que quan do es ta mos
dis cu tin do a res pei to de li vros, é qua- 
se ine vi tá vel sua re la ção com a lei tu ra.
A me nos que os mes mos se jam ar ti go
de de co ra ção. O se tor li te rá rio es ta va
en vol to na dis cus são da qua li da de do
que es ta va sen do pro du zi do. Com o
au men to das pu bli ca ções, ha via es pa- 
ço pa ra ques ti o na men tos re fe ren tes a
sua qua li da de. Ago ra vol ta mos al gu- 
mas ca sas, pois a pri o ri da de é a dis- 
cus são a res pei to da ta xa ção. 

Ce ná rio té tri co,

prin ci pal men te quan do

es ta mos fa lan do de um

país que se con so me e lê

pou co.

O es cri tor ama zo nen se Már cio
Sou za, co nhe ci do por sua pro du ção
li te rá ria e tam bém por seu hu mor áci- 
do, dis se: “Lei tu ra não é há bi to. Há bi- 
to é vo cê es co var os den tes. Lei tu ra é
al go que vo cê es co lhe, uma op ção de
li ber da de”. É im por tan te re co nhe cer
que as es co lhas e as li ber da des po dem
ser cer ce a das, prin ci pal men te dis tan- 
ci an do as pos sí veis aqui si ções, li mi- 
tan do a ca pa ci da de de aces sar o li vro.
A es co lha, bem co mo a li ber da de, po- 
de ser mol da da aos in te res ses mais
dís pa res.

Ler e aces sar li vros é uma con di ção
si ne qua non da pro fis são de pro fes- 
sor. Me cau sa es tra nhe za quan do al- 

gum co le ga quan ti fi ca os li vros ou ar-
ti gos li dos no ano. Pos suir li vros e usu-
fruir de les não é cam pe o na to. Quem
lê pro fis si o nal men te, tam bém o faz
por la zer.

Li vro ma ta. Con fes so que fiz um es- 
for ço pa ra en con trar al gum mo men to
que o li vro te nha si do uti li za do co mo
uma fer ra men ta pa ra ti rar vi das. Tal-
vez vo cê pos sa pen sar: o con teú do de
um li vro po de le var mui tos a ma tar ou
mor rer. Cer ta men te! No en tan to, é
im por tan te que pa ra aces sar tal ma te- 
ri al o in di ví duo se dê ao tra ba lho de
pos suir um li vro, e pi or, o ler. O que
por si só afas ta mi lha res de pos sí veis
as sas si nos ou as sas si na dos.

Não vou fa zer com pa ra ção en tre a
ta xa ção dos li vros e a de so ne ra ção das
ar mas de fo go. Mui tos já o fi ze ram e
de ma nei ra mais in te li gen te. Fa ço a
es co lha de me afas tar de pes so as de-
sa gra dá veis ou ino por tu nas uti li zan- 
do o li vro. Apren di com uma tia, qua se
oc to ge ná ria, que o li vro é o ami go sur- 
do. Sem pre aten to, apre sen ta um pa- 
no ra ma in te res san te de vá ri os as sun-
tos, sem a in con ve ni ên cia de fi car te
in co mo dan do.

O li vro ma ta o tem po oci o so, ma ta a
pos si bi li da de de con vi vên cia com os
não es sen ci ais. Ta xar o li vro vai nos
apro xi mar do con ta to com o mun do
que não es ta mos que ren do ter con ta-
to. Vai im por uma não li ber da de de es- 
co lha, fa zen do que nos sa pri o ri da de
se ja di re ci o na da pa ra o what sapp
(vul go Zap zap), tik tok ou ins ta gram.
Ain da va mos cor rer o ris co de ser mos
con fun di dos com com pra do res de li- 
vro por me tro.

To ma rei a li ber da de de in vo car o
no me de São Fran cis co de Sa les, san to
pa dro ei ro dos es cri to res, que não ve- 
nha a ta xa ção dos li vros. O li vro po de
nos afas tar de gen te cha ta. Res pei te
nos sa li ber da de de es co lha, sem que
pa ra is so se ja mos co lo ca dos no mes-
mo ba laio dos que usam os li vros pa ra
en fei te. Um cha to com um li vro é ape- 
nas um cha to em si lên cio, já um cha to
sem um li vro, in co mo da mui ta gen te.

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

So bre o ato de
pro cras ti nar

Dei xar pa ra ama nhã o que po de ser fei to ho je, é uma das mar- 
cas de mui tas pes so as ao re dor do mun do. A pro cras ti na ção sem- 
pre foi e é fon te de mui tos es tu dos na área com por ta men tal. Psi- 
có lo gos, psi qui a tras e neu ro ci en tis tas, vem dis pen san do mui ta
aten ção a es sa for ma de com por ta men to.

Em Au ré lio, pro cras ti nar é trans fe rir pa ra ou tro dia; adi ar. De- 
lon gar. De mo rar es pa çar, pro trair. Eti mo lo gi ca men te, a pa la vra
“pro cras ti nar” se ori gi nou a par tir do la tim pro cras ti na tus, pro- 
cras ti na re, que sig ni fi ca “à fren te de ama nhã”, na tra du ção li te ral.
Na re a li da de é dei xar pa ra de pois o que se po de fa zer ho je e nes sa
pers pec ti va há vá ri os as pec tos aí in se ri dos. Mui tos pro cras ti nam,
por dis tress, (stress pa to ló gi co), can sa ço exa ge ra do por so bre car- 
ga de tra ba lho, de sa ten ção, pro ble mas emo ci o nais, neu ro ló gi cas,
por trans tor nos psi quiá tri cos e pro ble mas ou con fli tos psi co ló gi- 
cos. Mui to em bo ra, ha ja mui tos fa to res in ter ve ni en tes que o ex- 
pli cam es ses com por ta men tos, a ba ses co mum de to das es sas si- 
tu a ções é a di fi cul da des des sas pes so as não re a li za rem ações efe- 
ti vas e ob je ti vas di an te da qui lo que tem que ser fei to, is to é, não
che gam on de de ve ri am che gar que é con cluir uma ta re fa ou um
com pro mis so, sem pre dei xan do tu do pa ra de pois, trans fe rin do
tu do pa ra ou tro dia ou dei xar pa ra de pois.

A pro cras ti na ção, tam bém po de ser al go even tu al e tran si tó rio
po den do es tar li ga do a uma si tu a ção es pe cí fi ca, co mo por exem- 
plo, can sa ço exa ge ra do, de vi do ex ces si vas ati vi da des, de tal for- 
ma, que a pes soa pas sa a fun ci o nar anor mal men te, noi tes mal
dor mi dos, can sa ço crô ni co. As sim co mo po de se tra tar de um tra- 
ço ine ren te à per so na li da de de al gu mas pes so as, ao pon to de
mui tas de las se rem até iden ti fi ca das so ci al men te, co mo pro cras- 
ti na do res con tu maz, no me lhor sen ti do da pa la vra.

Co mo fenô me no psi co ló gi co e psi cos so ci al, a pro cras ti na ção
não po de ser vis ta tão so men te, so bre a óti ca da psi co pa to lo gia e
sim co mo um tra ço hu ma no que se apre sen ta em dis tin tas pro- 
por ções em ca da um de nós, po den do, por tan to, ser co muns à to- 
dos. Ocor re, que se a pro cras ti na ção es ti ver re al men te atra pa- 
lhan do su as ati vi da des fun ci o nais e ha bi tu ais, pes so ais e so ci ais
ou mes mo cri an do pro ble mas em seu tra ba lho, na fa mí lia ou em
seu la zer ou ati vi da des la bo rais, ou mes mo já pas sar a ser al go co- 
mum da sua vi da ao pon to e pas sar a ser iden ti fi ca da por ou tros, aí
vo cê po de es tar apre sen tan do, re al men te, um dis fun ci o na li da de
em seu com por ta men to.

Por ter ní veis de dis tin tos de man fes ta ção, a pro cras ti na ção,
pas sa a não ser al go co mum e pas sa a ser um pro ble ma de com- 
por ta men to que po de se ma ni fes tar em dis tin tas si tu a ções, al gu- 
mas des sas si tu a ções já ci ta das aci ma, são: acú mu lo ex ces si vo de
ta re fas, so bre car ga no tra ba lho, can sa ço per sis ten te, re pou so ina- 
de qua do, uso ex ces si vo de ál co ol e de ou tras dro gas, con fli tos
emo ci o nais, pes so ais, so ci ais e fa mi li a res que ti ram da pes soa o
fo co das su as ati vi da des e ocu pa ções. A fal ta de la zer e de ati vi da- 
des fí si cas e lú di cas, do en ças psi quiá tri cas e psi co ló gi cas e do en- 
ças neu ro ló gi cas, po de co mo já vi mos es tar por trás tam bém do
com por ta men to dos pro cras ti na do res.

Mui tos des ses com por ta men tos, re fle tem pes so as in se gu ras
emo ci o nal men te, ins tá veis, de pen den tes de si mes mo ou dos ou- 
tros e mui tas ve zes ima tu ras quan to ao sua es tru tu ra pes so al e
que não con se gui ram ní veis ra zoá veis de de sen vol vi men to de su- 
as ha bi li da des e de su as per so na li da des. O prag ma tis mo, co mo
uma das mais im por tan tes ca pa ci da des hu ma nas de exe cu tar ta- 
re fes co mo ex pres são das fun ções exe cu ti vas (cog ni ti vas) es tá vi- 
si vel men te afe ta da nes sas pes so as, por se rem hi po prag má ti cas.

Ou tros, po dem apre sen tar dé fi cits cog ni ti vos se ve ros que os
im pe dem de te rem uma ca pa ci da de exe cu ti va ade qua da. Por ta- 
do res de trans tor no por de ficts de aten ção com ou sem hi pe ra ti vi- 
da de, são pes so as que tem su as ca pa ci da des de aten ção e de exe- 
cu ção de ta re fas al ta men te pre ju di ca das, fa tos que po dem in ter- 
fe rir, so bre ma nei ra, nas ati tu des pro cras ti na tó ri as.

Pa ci en te com trans tor nos de Per so na li da de Bo der li ne, on de
uma de su as ca rac te rís ti cas é a ime di a tez, di fi cul da de no con tro le
dos im pul sos e a pos ses si vi da de, apre sen ta tam bém, em dis tin tas
pro por ções, com por ta men tos pro cras ti na tó ri os. 

Qua dros de pres si vos le ves, mo de ra dos ou gra ves, em dis tin tas
pro por ções, de vi do ao re bai xa men to pa to ló gi co do hu mor (âni- 
mo). Por ta do res de trans tor nos an si o sos, so bre tu do, an si e da de
ge ne ra li za da- TAG ou de trans tor nos de per so na li da de, são tam- 
bém che ga dos a pro cras ti na rem. Pa ci en tes em fa ses ma nía cas e
com re tar do men tal po dem tam bém apre sen tar es ses mes mos
com por ta men tos. Pa ci en tes se nis e por ta do res de graus di fe ren- 
ci a dos de de mên cia, de vi dos da nos es pe cí fi cos na área cog ni ti vo-
com por ta men tal, da con cen tra ção e da me mó ria po dem tam bém
pro cras ti nar em di fe ren tes pro por ções. Por ta do res de trans tor nos
hi per ci né ti cos com ou não dé fi cits da aten ção, sã tam bém mais
vul ne rá veis à pro cras ti na rem.

Se gun do a psi có lo ga e psi co te ra peu ta Sa ra Gue lha, es pe ci a li- 
za da em te ra pia-cog ni ti vo-com por ta men tal (TCC), ci tan do o tra- 
ba lho de Kerbauy, 1997, diz: pro cras ti nar é o com por ta men to de
se adi ar ta re fas, de se trans fe rir ati vi da des pa ra “o dia se guin te”,
dei xar de fa zer al go ou até in ter rom per o que de ve ria ser con cluí- 
do den tro de um pra zo de ter mi na do.

Se gun do ela, a pes soa que pro cras ti na, po de re sul tar em an si e- 
da de, sen sa ção de cul pa, per da de pro du ti vi da de e ver go nha em
re la ção aos ou tros, por não cum prir com as su as res pon sa bi li da- 
des e com pro mis sos. Co mo ha vía mos di to aci ma, ela re a fir ma:
“em bo ra a pro cras ti na ção se ja con si de ra da nor mal, po de tor nar-
se um pro ble ma quan do im pe de o fun ci o na men to nor mal do in- 
di ví duo no seu dia-a-dia. A pro cras ti na ção cró ni ca po de ser um
si nal de di fi cul da des a ní vel psi co ló gi co.

A psi có lo ga diz ain da: “po dem exis tir di ver sas cau sas sub ja- 
cen tes à pro cras ti na ção, no me a da men te, an si e da de em si tu a ções
so ci ais, má ges tão do tem po, di fi cul da des de con cen tra ção, cren- 
ças e pen sa men tos dis fun ci o nais acer ca de si pró prio e/ou do ou- 
tro, fal ta de mo ti va ção, en tre ou tros”. 

Con clui: “No en tan to, o pri mei ro pas so pa ra com ba ter a pro- 
cras ti na ção é cons ci en ci a li zar-se da mes ma, e a par tir daí es ta be- 
le cer ob je ti vos cla ros e re a lis tas no tem po, iden ti fi que as es tra té- 
gi as de evi ta men to que uti li za, re gis te o seu pro gres so (atra vés de
ta be las, grá fi cos), afas te sen ti men to de cul pa e co nhe ça-se me- 
lhor a si pró prio, as su as com pe tên ci as e os seus re cur sos in te ri o- 
res pa ra li dar com as si tu a ções mais di fí ceis e com pro me ta-se!”

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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SÃO LUÍS (MA), 22 DE ABRIL DE 2021
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

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

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

A 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 23/03/2021 a 19/04/2021, 
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:

TOMADA DE PREÇOS 002/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos 
na Área da Saúde especializada no Sistema Único de Saúde – SUS, para assessoramento de gestão, 
capacitação e fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do 
Azeitão/MA.

DATA DA SESSÃO: 07/05/2021
HORÁRIO: 14h00 (quatorze horas)
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodo-
mingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.-
com

São Domingos do Azeitão/MA, 19 de abril de 2021.

 Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

TOMADA DE PREÇOS 002/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos 
na Área da Saúde especializada no Sistema Único de Saúde – SUS, para assessoramento de gestão, 
capacitação e fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do 
Azeitão/MA.

DATA DA SESSÃO: 07/05/2021
HORÁRIO: 14h00 (quatorze horas)
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodo-
mingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.-
com

São Domingos do Azeitão/MA, 19 de abril de 2021.

 

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2021

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 
03/2021, no dia 07/05/2021, às 08h30, horário local, objetivando o Registro de Preços para a 
contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à Rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto 
feriados) no horário das 08h00min às 13h00min horas, onde poderão ser consultados ou obtidos 
GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br.

Igarapé Grande (MA), 23 de abril de 2021.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial 
Para Registro de Preço. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 
cilindro de oxigênio medicinal voltado ao enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19), conforme 
especificações descritas no termo de referência para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Jenipapo dos Vieras/MA, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n. º 8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as 
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 07 de maio 
de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do 
Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher 
o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua 
João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no 
e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. 
Jenipapo dos Vieiras -MA. Aldely da Silva Souza. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial 
Para Registro de Preço. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 
medicamentos voltados exclusivamente ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), conforme 
especificações descritas no termo de referência para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Jenipapo dos Vieras/MA, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n. º 8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as 
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 11h do dia 07 de maio 
de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do 
Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher 
o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua 
João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no 
e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. 
Jenipapo dos Vieiras -MA. Aldely da Silva Souza. Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 – CPL - SRP. OBJETO: contratação de empresa especializada na 
realização de serviços manutenção de equipamentos e rede de informática para atender as 
necessidades das diversas Secretarias e Fundos da Prefeitura Municipal de Peri - Mirim – MA. DATA 
DE ABERTURA: 06.05.2021 às 15h30min. ENDEREÇO: Praça São Sebastião, 76, Centro – Peri - Mirim - 
MA, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global, LEGISLAÇÃO: Lei Nº 10.520/02, Decreto Federal, 
subsidiariamente com a Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital 
completo está à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL no 
endereço acima citado, onde poderá ser consultado e/ou adquirido através de pagamento de uma 
taxa de R$ 30,00 (trinta reais), qualquer outra informação poderá ser obtida através do e-mail: 
cplpmpm.ma.@gmail.com ou (98) 98410-4370. Peri - Mirim - MA, 22 de abril de 2021. CARLOS 
ALBERTO CHAGAS GARCÊS – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 – CPL. OBJETO: contratação de empresa especializada na realização 
de serviços técnicos de assessoria e consultoria presencial e a distância, na elaboração, desenvolvi-
mento e acompanhamento de projetos, treinamentos e desenvolvimentos profissional e gerencial de 
apoio e gestão a Saúde do Município de Peri Mirim – MA. DATA DE ABERTURA: 06.05.2021 às 
08h30min. ENDEREÇO: Praça São Sebastião, 76, Centro – Peri - Mirim - MA, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Global, LEGISLAÇÃO: Lei Nº 10.520/02, Decreto Federal, subsidiariamente com a Lei Nº. 8.666/93 
e suas alterações. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital completo está à disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação – CPL no endereço acima citado, onde poderá ser consultado e/ou 
adquirido através de pagamento de uma taxa de R$ 30,00 (trinta reais), qualquer outra informação 
poderá ser obtida através do e-mail: cplpmpm.ma.@gmail.com ou (98) 98410-4370. Peri - Mirim - MA, 
22 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO CHAGAS GARCÊS – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 – CPL. OBJETO: contratação de empresa especializada na 
realização de serviços de apoio aos atos e procedimentos administrativos para a Prefeitura 
Municipal de Peri Mirim – MA. DATA DE ABERTURA: 06.05.2021 às 11h30min. ENDEREÇO: Praça São 
Sebastião, 76, Centro – Peri - Mirim - MA, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global, LEGISLAÇÃO: Lei 
Nº 10.520/02, Decreto Federal, subsidiariamente com a Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital completo está à disposição dos interessados na Comissão 
Permanente de Licitação – CPL no endereço acima citado, onde poderá ser consultado e/ou 
adquirido através de pagamento de uma taxa de R$ 30,00 (trinta reais), qualquer outra informação 
poderá ser obtida através do e-mail: cplpmpm.ma.@gmail.com ou (98) 98410-4370. Peri - Mirim - 
MA, 22 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO CHAGAS GARCÊS – Presidente da CPL.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de 
Direito de Uso da Água Superficial Nº 0174703/2021, sob as 
coordenadas geográficas 03º20’26,62”S e 43º18’46,37”W com 
vazão requerida de 60 m³/h e período de bombeamento de 10 
horas na Fazenda Capão II (ponto 1645), localizado  no município 
de Urbano Santos, bacia hidrográfica do Rio  Munim, Estado do 
Maranhão, para fins de Molhamento de mudas, combate a incên-
dios, Umectação de estradas e vias, conforme  dados constantes no 
Processo 171257/20.

CNPJ/MF: 06.651.616/0001-09
Rua do Alecrim s/n, Bairro Primavera, CEP: 65.840-000, 
São Raimundo das Mangabeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2021. 
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA. OBJETO: Registro de Preço para 
futura contratação, sob demanda, de empresa para aquisição de cestas básicas para atender às 
necessidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Termo de Referência. ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTA-
ÇÃO: Do dia 23/04/2021, às 08h00min (oito horas) ao dia 07/05/2021 às 08h59min (oito horas e 
cinquenta e nove minutos). ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/05/2021 às 
09h00min (nove horas). VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER 
ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: Na Comissão Permanente de Licitações – CPL, em dias úteis de 
segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas; Telefone: (99) 98503 – 2444. E-mail da CPL: 
cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Nos sites: www.tce.ma.gov.br e https://saoraimundo-
dasmangabeiras.ma.gov.br, São Raimundo das Mangabeiras – MA, 22 de abril de 2021. FRANCISCO DA 
GUIA MENDES DE SOUSA ALVES. Pregoeiro Municipal.

CNPJ/MF: 06.651.616/0001-09
Rua do Alecrim s/n, Bairro Primavera, CEP: 65.840-000, 
São Raimundo das Mangabeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021. 
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA. OBJETO: Registro de Preços para a 
futura Contratação de Empresa para a prestação de serviço de Fornecimento Parcelado de Passagens 
Terrestres e Transportes de Encomendas, reserva marcação, remarcação e cancelamento de passagens 
terrestres para o atendimento da demanda de diversas Secretarias deste Município, conforme especifica-
ções e condições constantes no Termo de Referência para suprir as necessidades de todas as Unidades da 
Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – MA. ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do 
dia 26/04/2021, às 08h00min (oito horas) ao dia 07/05/2021 às 09h59min (nove horas e cinquenta e nove 
minutos). ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/05/2021 às 10h00min (dez horas). VALOR 
ESTIMADO: Registro de Preços. MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: 
Na Comissão Permanente de Licitações – CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 
12:00 horas; Telefone: (99) 98503 – 2444. E-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Nos 
sites: www.tce.ma.gov.br e https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br, São Raimundo das Mangabei-
ras – MA, 23 de abril de 2021. FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES. Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 002/2021 - SRP, Processo Administrativo nº. 
018/2021-SEMAF, do tipo maior percentual de desconto por item, que tem como objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de combustível, para atender as demandas do Município de Turiaçu/MA, 
com data de abertura dia 06/05/2021, às 08h30. A Licitação será regida pela Lei nº. 10.520/02, Lei 
Complementar nº. 123/2006 e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital 
poderá ser consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, 
ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h 
às 12h, ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de 
Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Pregoeira. 
Turiaçu/MA, 23 de abril de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 003/2021, Processo Administrativo nº. 019/2021-
-SEMOTURB, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza urbana em vias públicas para o município de Turiaçu/MA, com data de 
abertura dia 06/05/2021, às 14h30. A Licitação será regida pela Lei nº. 10.520/02, Lei Complementar nº. 
123/2006 e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado 
gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Prédio da 
Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou pelo e-mail: 
cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h, ou pelo 
sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de Acompanhamento 
Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Pregoeira. Turiaçu/MA, 23 de abril 
de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 004/2021, Processo Administrativo nº. 
020/2021-SEMOTURB, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção, remodelação, eficientização e de ampliação da 
rede de iluminação pública, incluindo o fornecimento de materiais, para o município de Turiaçu/MA, com 
data de abertura dia 07/05/2021, às 08h30. A Licitação será regida pela Lei nº. 10.520/02, Lei Complementar 
nº. 123/2006 e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser 
consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no 
Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou pelo 
e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h, 
ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de Acompanha-
mento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Pregoeira. Turiaçu/MA, 23 
de abril de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 006/2021, Processo Administrativo nº. 
026/2021-SEMAF, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa especializa-
da para implantação de sistema de gestão pública integrado, acompanhado de assistência e suporte 
técnico, no município de Turiaçu/MA, com data de abertura dia 07/05/2021, às 15h00. A Licitação será regida 
pela Lei nº. 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006 e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93 e 
suas alterações. O Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, 
Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de 
expediente da CPL, das 8h às 12h, ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, 
ou pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda 
Carneiro – Pregoeira. Turiaçu/MA, 23 de abril de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, 
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 
Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática, 
para Secretaria Municipal de Assistência Social da Criança e do Adolescente. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 07 de maio de 
2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do 
Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua 
Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em 
contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 23 de abril de 
2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, 
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 
Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços funerários e aquisição de urnas, para Secretaria Municipal de Assistência Social da Criança e do 
Adolescente. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 
Habilitação: às 13h00min do dia 07 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no 
setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 
65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: 
cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 23 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira
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In ter fe rên cia na PF

Mu dan ças de mi nis tros

Com ba te à pan de mia

Dis pu ta com go ver na do res

Governo Bolsonaro

O que mudou um ano
após reunião ministerial

H
á cer ca de um ano, uma cri se era de sen ca de a- 
da no go ver no Bol so na ro com a di vul ga ção do
ví deo de uma reu nião in ter mi nis te ri al que o
ex-mi nis tro Ser gio Mo ro di zia ser a pro va de

in ter fe rên cia do pre si den te na Po lí cia Fe de ral.
As fa las do pre si den te e dos mi nis tros no en con tro,

que ti nha acon te ci do um mês an tes, em 22 de abril, ti ve- 
ram enor me re per cus são — in fla ma ram a ba se de apoio
de Bol so na ro e ge ra ram crí ti cas de di ver sos se to res da
so ci e da de. Fi ca ram mar ca das es pe ci al men te a fa la do
mi nis tro do Meio Am bi en te, Ri car do Sal les, que dis se
que era pre ci so apro vei tar a pan de mia pa ra “pas sar a
boi a da” e a do en tão mi nis tro da Edu ca ção, Abraham
Wein traub, que dis se que, por ele, “bo ta va es ses va ga- 
bun dos to dos na ca deia. Co me çan do no STF”. Tam bém
te ve des ta que a re cla ma ção do pre si den te so bre a atu a- 
ção da Po lí cia Fe de ral, de quem ele di zia não re ce ber in- 
for ma ções su fi ci en tes.

No úl ti mo ano, mui tas mu dan ças se pas sa ram nas di- 
ver sas áre as ci ta das na reu nião. A BBC News Bra sil fez
um ba lan ço dos acon te ci men tos em se to res men ci o na- 
dos e mos tra no que de ram as fa las e pro je tos re ve la dos
pe lo ví deo.

Um ano de pois da reu nião, o inqué ri to aber to so bre a
acu sa ção fei ta por Mo ro de que Bol so na ro in ter fe riu na
PF ain da não foi con cluí do — o STF (Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral) não de ci diu nem o for ma to (es cri to ou pre sen- 
ci al) do de poi men to de Bol so na ro na in ves ti ga ção.

Na reu nião, Bol so na ro mos tra in sa tis fa ção com o ór- 
gão e com o ca mi nho to ma do pe las in ves ti ga ções so bre
su pos tas con du tas cri mi no sas de seus fi lhos.

“Eu não pos so ser sur pre en di do com no tí ci as. Pô, eu
te nho a PF que não me dá in for ma ções. Eu te nho as in- 
te li gên ci as das For ças Ar ma das que não te nho in for ma- 
ções; a Abin tem os seus pro ble mas, te nho al gu mas in- 
for ma ções. Só não tem mais por que tá fal tan do re al- 
men te, te mos pro ble mas, pô! Apa re lha men to etc. Mas a
gen te não po de vi ver sem in for ma ção”, afir ma o pre si- 
den te no ví deo.

Bol so na ro ne ga a in ter fe rên cia na PF pa ra pro te ger os
fi lhos até ho je. Des de en tão, o pre si den te tro cou a li de- 
ran ça da Po lí cia Fe de ral três ve zes — em uma de las ten- 
tou em pla car um ami go da fa mí lia, Ale xan dre Ra ma- 
gem, cu ja in di ca ção foi bar ra da pe lo STF. A mu dan ça
mais re cen te foi nes te mês, quan do no me ou Pau lo Gus- 
ta vo Maiu ri no.

Nes se um ano, no en tan to, a ques tão da in ter fe rên cia
da Bol so na ro na Po lí cia Fe de ral foi ofus ca da por ou tras
cri ses gra ves que o go ver no en fren ta, apon tam ana lis tas
po lí ti cos. A con ta mi na ção de sen fre a da e o pi co de mor- 
tes na pan de mia; a CPI da pan de mia que quer in ves ti gar
a atu a ção do go ver no di an te da cri se sa ni tá ria, o de sem- 
pre go, a in fla ção e o re tor no da fo me, en tre ou tros pro- 
ble mas.

Ao to do, a reu nião de um ano atrás te ve a par ti ci pa ção
de 25 au to ri da des. Dos mi nis tros que es ti ve ram no en- 
con tro, seis já saí ram do car go – dois pe di ram de mis são
e qua tro fo ram tro ca dos pe lo go ver no em meio a cri ses.

Ser gio Mo ro, que ocu pou a pas ta da Jus ti ça e Se gu ran- 
ça Pú bli ca, já ha via dei xa do o go ver no e foi o pivô da di- 
vul ga ção do ví deo.

O mi nis tro da edu ca ção, Abraham Wein traub, foi um
dos que per de ram o car go após a fa la so bre “pri são dos
mi nis tros do STF”.

Nel son Tei ch, da Saú de, saiu em meio ao agra va men- 
to da pan de mia e dis cor dân ci as com o pre si den te so bre
os ru mos no com ba te ao co ro na ví rus.

O chan ce ler Er nes to Araú jo per deu o car go nes te ano
após pres são do Con gres so, por cau sa do seu des gas te
com a Chi na. O mi nis tro da De fe sa Fer nan do Aze ve do e
Sil va e o mi nis tro do tu ris mo Mar ce lo Ál va ro Antô nio
tam bém fo ram de mi ti dos des de en tão.

Na reu nião, Bol so na ro ha via dei xa do cla ro que a pre- 
o cu pa ção com a si tu a ção po lí ti ca do go ver no de ve ria ser

pri o ri da de nos mi nis té ri os, ava lia o ci en tis ta po lí ti co
Ra fa el Cor tez, só cio da Ten dên ci as Con sul to ria In te gra- 
da. “Fi cou cla ro o incô mo do do pre si den te com o pro ta- 
go nis mo de mi nis tros e fal ta de su por te de no mes que
ele con si de ra va que de ve ri am es tar de fen den do o go- 
ver no mais ati va men te”, afir ma Cor tez.

Na reu nião, Bol so na ro fez “um ape lo” aos mi nis tros
pa ra “que se pre o cu pem com po lí ti ca, pra não ser sur- 
pre en di do. Eu não vou es pe rar o bar co co me çar a afun- 
dar pa ra ti rar água. Es tou ti ran do água, e vou con ti nu ar
ti ran do água de to dos os mi nis té ri os no to can te a is so.”

“Eu te nho o po der e vou in ter fe rir em to dos os mi nis- 
té ri os, sem ex ce ção. Nos ban cos eu fa lo com o Pau lo
Gue des, se ti ver que in ter fe rir. Nun ca ti ve pro ble ma com
ele, ze ro pro ble ma com Pau lo Gue des”, dis se Bol so na ro.

‘Pas sar a boi a da’ no meio-am bi en te
Tal vez a fa la que mais te nha mar ca do a reu nião te nha

si do a do mi nis tro Ri car do Sal les, que afir mou que era
pre ci so apro vei tar a aten ção ge ra da pe la pan de mia e “ir
pas san do a boi a da” de re for mas de des re gu la men ta ção
na área de meio am bi en te.

“A opor tu ni da de que nós te mos, que a im pren sa tá
nos dan do um pou co de alí vio nos ou tros te mas, é pas- 
sar as re for mas in fra le gais de des re gu la men ta ção, sim- 
pli fi ca ção, to das as re for mas”, afir mou Sal les. “O Meio
Am bi en te é o mais di fí cil, de pas sar qual quer mu dan ça
in fra le gal (…). En tão pra is so pre ci sa ter um es for ço nos- 
so aqui en quan to es ta mos nes se mo men to de tran qui li- 
da de no as pec to de co ber tu ra de im pren sa, por que só
fa la de co vid, e ir pas san do a boi a da e mu dan do to do o
re gra men to e sim pli fi can do nor mas.” Des de en tão, o
go ver no mo di fi cou cen te nas de nor mas e por ta ri as em
di ver sas ins tân ci as com efei to di re to no meio am bi en te.
Um mo ni to ra men to da Fo lha de S.Pau lo com o Mo ni tor
de Po lí ti ca Am bi en tal de tec tou pe lo me nos 606 nor mas
com im pac to am bi en tal en tre abril e de zem bro de 2020.

Es sa des re gu la men ta ção foi gra ve, ex pli ca Már cio As- 
tri ni, pre si den te do Ob ser va tó rio do Cli ma, por que afe- 
tou to das as áre as de con tro le am bi en tal.

“Exis te um sis te ma de go ver nan ça am bi en tal: ins ti- 
tui ções, pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos, agên ci as de
fis ca li za ção e con tro le, etc. A boi a da pas sou aí — vá ri os
dos re gra men tos que sus ten tam o apa ra to de pro te ção
fo ram mo di fi ca dos”, ex pli ca. “Hou ve um des mon te to tal
de to dos os me ca nis mos de pro te ção am bi en tal.”

Des de a reu nião, no ano pas sa do, os aler tas do In pe
(ór gão de mo ni to ra men to do go ver no) mos tra ram 7.961
km² de des ma ta men to no país.

“O des ma ta men to é uma con sequên cia de ações den- 
tro do mi nis té rio e do go ver no que fa ci li ta ram a atu a ção
de cri mi no sos am bi en tais”, afir ma As tri ni.

Ele ci ta co mo exem plo o fa to de o sis te ma de mul tas
am bi en tais es tar pa ra do des de de ou tu bro de 2019, fa ci- 
li ta ção de ex por ta ção de ma dei ra ile gal, a di mi nui ção de
ope ra ções de fis ca li za ção e con tro le.

“E tu do is so é só na ques tão do des ma ta men to, ou tros
se to res de pro te ção am bi en tal es tão so fren do do mes- 
mo jei to”, diz.

O pes qui sa dor ex pli ca que gran de par te des ses pro- 
ble mas é ir re ver sí vel ou mui to di fí cil de re ver ter.

“Ou tro go ver no po de mu dar as por ta ri as e nor mas,
mas os ga rim pei ros e ma dei rei ros cri mi no sos es tão ca- 
da vez mais ri cos e po de ro sos, e fi ca ca da vez mais di fí cil
de com ba tê-los”, afir ma.

Em bo ra a reu nião te nha acon te ci do em um mo men- 
to crí ti co da pan de mia no ano pas sa do, o avan ço da co- 
vid-19 foi mui to pou co men ci o na do. O en tão mi nis tro
da Saú de, Nel son Tei ch, fa lou pou co, não apre sen tou
um pla no e foi lo go in ter rom pi do pe la fa la de ou tro mi- 
nis tro. O pre si den te re cla mou da pres são que so freu pa- 
ra mos trar seus exa mes de co vid e de mons trou mai or
pre o cu pa ção com a re a ber tu ra do co mér cio — e os efei- 
tos do fe cha men to na po pu la ri da de do go ver no e na de- 
man da por au xí lio emer gen ci al. “A ideia que nós te mos
de re a brir o co mér cio. A des gra ça que vem pe la fren te,
eu acho que o Pau lo Gue des tá sen do até le gal, hein,

Pau lo Gue des? Eu não sou eco no mis ta não. Vai ser uma
por ra da mui to mai or do que vo cê pos sa ima gi nar”, afir- 
mou o pre si den te.

“A des gra ça tá aí. Eles vão que rer em pur rar es sa tro zo- 
ba pra ci ma da gen te, e a gen te vai re a gir por que aqui
não é sa co sem fun do. Tá?”, dis se Bol so na ro.

Des de en tão, o go ver no vem so fren do for tes crí ti cas
in ter na e ex ter na men te por sua atu a ção di an te da pan- 
de mia.

Bol so na ro não de cla rou lock down — me di da re co- 
men da da por ci en tis tas e au to ri da des sa ni tá ri as —, pro- 
mo veu a ideia de tra ta men to pre co ce com re mé di os
sem com pro va ção ci en tí fi ca, fez crí ti cas às va ci nas, mi- 
ni mi zou a gra vi da de da pan de mia e o nú me ro de mor- 
tes, ve tou lei que obri ga va uso de más ca ras e tro cou
mais du as ve zes de mi nis tro da Saú de.

Em mar ço des te ano, o nú me ro de mor tos pe lo co ro- 
na ví rus ul tra pas sou 300 mil e di ver sas ci da des no país
to do en fren ta ram um co lap so no sis te ma de saú de.

Es se ce ná rio le vou à cri a ção da CPI (Co mis são Par la- 
men tar de Inqué ri to) da pan de mia pa ra in ves ti gar ações
do go ver no du ran te a cri se sa ni tá ria.

A ques tão da in ter fe rên cia na PF, que era o cen tro da
cri se po lí ti ca pa ra o go ver no quan do a reu nião mi nis te- 
ri al foi di vul ga da, atu al men te foi ofus ca da pe la ques tão
da CPI e o co lap so sa ni tá rio, ava li am ana lis tas po lí ti cos.

“Na épo ca, a ques tão da in ter fe rên cia era cen tral por- 
que co lo ca va em che que um ele men to im por tan te: a
sin to nia de ações en tre o go ver no e o que se con ven ci o- 
nou a cha mar de ‘la va ja tis mo’”, afir ma Cre o mar de Sou- 
za. “Mas ho je a cri se po lí ti ca tem ca rac te rís ti cas di fe ren- 
tes.” Se a reu nião dei xou cla ro que o go ver no es ta va
mais pre o cu pa do com sua so bre vi vên cia do que com o
com ba te ao co ro na ví rus, diz Sou za, é jus ta men te o fa to
de não con se guir dar uma res pos ta efe ti va à pan de mia
que ago ra co lo ca o go ver no sob pres são. “É uma cri se
mui to mais gra ve”, afir ma o ana lis ta po lí ti co Ra fa el Cor- 
tez. “O go ver no es tá em um mo men to mui to mais de li- 
ca do do pon to de vis ta das chan ces de in ter rup ção. O
pre si den te en fren ta mui to mais in se gu ran ça so bre con- 
ti nui da de do seu go ver no e há uma acú mu lo de des gas- 
te.”

Na ví deo da reu nião, é pos sí vel ou vir Bol so na ro cha- 
man do o en tão go ver na dor do Rio de Ja nei ro, Wil son
Wit zel, de “es tru me”. Ad je ti vo se me lhan te foi re ser va do
pa ra o go ver na dor de São Pau lo, João Do ria, em dis cus- 
são so bre a res pos ta dos Es ta dos à pan de mia.

“O que es ses ca ras fi ze ram com o ví rus, es se bos ta
des se go ver na dor de São Pau lo, es se es tru me do Rio de
Ja nei ro, en tre ou tros, é exa ta men te is so. Apro vei ta ram o
ví rus, tá um bos ta de um pre fei to lá de Ma naus ago ra,
abrin do co vas co le ti vas. Um bos ta”, dis se Bol so na ro,
que afir mou que os po lí ti cos que ci tou es ta vam “se
apro vei tan do” do “cli ma” pa ra “le var ter ror pa ra o Bra- 
sil”. A tá ti ca de Bol so na ro ten tar en con trar al guém pa ra
an ta go ni zar não ar re fe ceu des de en tão, ava lia Cre o mar
de Sou za, mas o pre si den te tem ti do mais di fi cul da de
nes se sen ti do. “Bol so na ro é um po la ri za dor, ele gos ta do
an ta go nis mo, pre ci sa dis so. Is so per mi te que ele su ba o
tom e cons trua uma nar ra ti va ma ni queís ta”, diz Sou za.

Mas, pe lo me nos con tra o go ver na dor de São Pau lo,
diz o ana lis ta, a ba ta lha de nar ra ti va so bre o co ro na ví rus
foi per di da. “Quan do o Do ria apli cou uma va ci na pri- 
mei ro, foi um gol pe mui to for te (con tra Bol so na ro). E
mes mo ele ten tan do re cu pe rar de pois, di zen do que a
va ci na era do Bra sil, que ele nun ca ti nha cri ti ca do, fo- 
ram me ses cri an do cons tran gi men to con tra a va ci na”,
afir ma Sou za.

 “Bol so na ro apos tou mui to na ideia de que o dis cur so
de que era pre ci so ‘sal var a eco no mia’ ia ven cer es sa nar- 
ra ti va, mas a po pu la ri da de que ele con se guiu man ter
com is so não du rou”, diz Ra fa el Cor tez. Sou za afir ma
que o pre si den te não tem ti do a mes ma fa ci li da de em
en con trar um no vo an ta go nis ta di an te da que da de po- 
pu la ri da de e de pes qui sas que mos tram ce ná ri os elei to- 
rais com no mes co mo o apre sen ta dor Lu ci a no Huck e o
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PA TRÍ CIA CU NHA

Es tu do re ve lou ris co de com pli ca ções de
do en ças gra ves

Ca sos no Ma ra nhão

Covid-19

Estudo revela risco da
doença em gestantes
O

que sa be de uma mu lher que se des co bre grá- 
vi da, é que são aflo ra dos sen ti men tos que vão
da eu fo ria à an si e da de. Is so des de que o mun- 
do é mun do. Mas e em tem pos de pan de mia,

com uma do en ça tão gra ve nos ron dan do e que já cau- 
sou a mor te de mi lha res de mi lha res de pes so as ao re dor
do mun do, co mo é es tar grá vi da? E quan do uma pes soa
es tá guar dan do ou tra pes soa no ven tre? Co mo pro te ger
am bos? “Vi vo no me do. Não pos so nem pen sar em sen- 
tir uma dor na gar gan ta”, co men tou a ad vo ga da Thayse
Quei ro ga, ma mãe de pri mei ra vi a gem.

O ce ná rio de en can to da des co ber ta da gra vi dez que
era o seu so nho, deu lu gar ao sus to. Ela des co briu que
es ta va grá vi da no mes mo dia que sou be que es ta va com
Co vid-19. “Foi tu do ao mes mo tem po. Na se ma na que
sen ti os sin to mas da Co vid, mi nha mens tru a ção es ta va
um pou co atra sa da. Aí fiz os exa mes e vi que tan to es ta va
grá vi da, co mo com Co vid. Ou se ja, tes tei po si ti vo du as
ve zes. Meus sin to mas de Co vid fo ram re la ti va men te le- 
ves, mas ti ve que to mar 10 di as de an ti co a gu lan te in je tá- 
vel”, con tou.

Foi tu do ao mes mo tem po. Na

se ma na que sen ti os sin to mas da

Co vid, mi nha mens tru a ção es ta va

um pou co atra sa da. Aí fiz os exa mes

e vi que tan to es ta va grá vi da, co mo

com Co vid. Ou se ja, tes tei po si ti vo

du as ve zes. Meus sin to mas de Co vid

fo ram re la ti va men te le ves, mas ti ve

que to mar 10 di as de an ti co a gu lan te

in je tá vel

A par tir daí, o mis to de ale gria, an si e da de, me do, es- 
pe ran ça e amor, deu a tô ni ca da si tu a ção. “Os cui da dos
fo ram re do bra dos, mo ni to ran do a Co vid, fa zen do exa- 
mes, con sul tan do com a obs te tra. Ti ve acom pa nha- 
men to de uma ami ga mé di ca que pas sou exa mes de 4
em 4 di as pa ra mo ni to rar. Fi quei em con ta to com a obs- 
te tra tam bém até po der ir pre sen ci al men te fa zer a ul tra
e ver se es ta va tu do bem com o be bê. De pois do ter cei ro
mês, com os exa mes, eu pu de cur tir me lhor es se mo- 
men to tão es pe ran do por mim e meu ma ri do”, dis se
Thayse. Thayse e Va lon ni te rão seu be bê no mês de ju- 
lho. É uma me ni na e se cha ma rá Gi o van na.

Es sa ques tão da gra vi dez em mu lhe res in fec ta das

com Co vid-19, foi ob je to de um es tu do pu bli ca do na JA- 
MA Pe di a trics, sob a co or de na ção de pes qui sa do res da
área pe ri na tal da Uni ver si da de de Ox ford, e que for ne ce
in for ma ções de ta lha das so bre os efei tos do Co vid-19 na
gra vi dez. O es tu do IN TER CO VID re ve la ris co au men ta- 
do de for mas gra ves da Co vid-19 pa ra mu lhe res grá vi das
in fec ta das e sin to má ti cas, com SARS-CoV-2.

Foi o que ocor reu em Im pe ra triz, com a es tu dan te Lu- 
a na Gur gel, de 24 anos, que fa le ceu ví ti ma de com pli ca- 
ções da Co vid-19. Ela es ta va grá vi da de 8 me ses do pri- 
mei ro fi lho, quan do tes tou po si ti vo pa ra a do en ça, em
Im pe ra triz, e mor reu pou cas ho ras após dar à luz o pe- 
que no Ben to.

Se gun do fa mi li a res, Lu a na sen tiu os pri mei ros sin to- 
mas no dia 15 de fe ve rei ro, che gou a fa zer o tes te, que
deu ne ga ti vo, mas com os sin to mas se agra van do, re sol- 
ve ram fa zer um tes te em la bo ra tó rio par ti cu lar, que deu
po si ti vo.

Dois di as após o exa me, Lu a na pi o rou e pre ci sou ser
in ter na da em uma Uni da de de Te ra pia In ten si va (UTI),
no Hos pi tal Ma cror re gi o nal. Pos te ri or men te foi trans fe- 
ri da pa ra São Luís. No dia 26, com a pi o ra do qua dro, ela
te ve que ser sub me ti da a uma ci rur gia de ce sá rea. No dia
se guin te (27), ho ras após o nas ci men to do be bê e de vi do
a com pli ca ções da Co vid-19, a es tu dan te aca bou fa le- 
cen do. Lu a na não ti nha co mor bi da de e o be bê Ben to,
após fa zer dois tes tes, não foi in fec ta do com o ví rus.

O ar ti go des cre ve o tra ba lho de mais de 100 pes qui sa- 
do res que con cluí ram re cen te men te o es tu do IN TER- 
CO VID en vol ven do 2.130 mu lhe res grá vi das de 43 ma- 
ter ni da des em 18 paí ses in cluin do os de bai xa, mé dia e
al ta ren da, em to do o mun do. O es tu do, com mais de 2
mil mu lhe res grá vi das com e sem di ag nós ti co de Co vid-
19 re ve lou que o ris co de com pli ca ções de do en ças gra- 
ves, em mães e em re cém-nas ci dos, é subs tan ci al men te
mai or na pre sen ça da do en ça.

Ca da mu lher aco me ti da por Co vid-19 foi com pa ra da
com du as mu lhe res grá vi das não in fec ta das (con tro les),
no mes mo pe río do e hos pi tal. No Bra sil, o es tu do foi de- 
sen vol vi do no Hos pi tal Uni ver si tá rio da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão, pe la pes qui sa do ra Dra. Marynea
Va le e sua equi pe, com pos ta pe la Dra. Pa trí cia Mar ques,
as en fer mei ras Ana Cláu dia Gar cia Mar ques e Re be ca
Ara nha Ar rais San tos Al mei da, sob a co or de na ção da
Pro fes so ra Dra. Ma ria Al ber ti na S. Re go, da Uni ver si da- 
de Fe de ral de Mi nas Ge rais.

No ar ti go, os pes qui sa do res con clu em que o ris co pa- 
ra mães e cri an ças é mai or do que se pen sa va no iní cio
da pan de mia, e que as me di das pri o ri tá ri as de saú de de- 
vem in cluir mu lhe res grá vi das. “Quan ti fi car os efei tos
da Co vid-19 na gra vi dez com da dos ro bus tos é im por- 
tan te pa ra as se gu rar o me lhor cui da do pos sí vel e que re- 
cur sos de saú de, co mo va ci nas, se jam alo ca dos opor tu- 
na men te”, pon tua o ar ti go. “Mu lhe res com Co vid-19 du- 
ran te a gra vi dez es ta vam em mai or ris co de com pli ca- 
ções na gra vi dez, co mo par to pre ma tu ro e pré-eclâmp- 
sia, de man dan do ad mis são em te ra pia in ten si va com
ris co au men ta do de mor te. Os re cém-nas ci dos de mu- 
lhe res in fec ta das tam bém es ta vam em mai or ris co de
do en ças gra ves e com pli ca ções, prin ci pal men te de vi do
à pre ma tu ri da de”, con clu em os au to res.

Stephen Kennedy, Pro fes sor de Me di ci na Re pro du ti- 

va da Uni ver si da de de Ox ford, que co-li de rou o es tu do,
con clui: “ago ra sa be mos que os ris cos pa ra mães e re- 
cem-nas ci dos são mai o res do que o as su mi do por nós
no iní cio da pan de mia e que as me di das de saú de co- 
nhe ci das, quan do im ple men ta das, de vem in clu em mu- 
lhe res grá vi das.

A dou to ra Marynea Va le re la ta: “Fe liz men te, hou ve
pou cas mor tes ma ter nas; no en tan to, o ris co de mor rer
du ran te a gra vi dez e no pe río do pós-na tal foi 22 ve zes
mai or em mu lhe res com CO VID-19 do que em mu lhe res
grá vi das não in fec ta das”.

A pro fes so ra Ma ria Al ber ti na des ta ca os re sul ta dos
nos re cém-nas ci dos: “cer ca de 10% dos re cém-nas ci dos
de mães com tes te po si ti vo pa ra o SARS-CoV-2 tam bém
tes tou po si ti vo pa ra o ví rus du ran te os pri mei ros di as
pós-na tal. E  a dou to ra Pa trí cia Mar ques des ta ca que a
ama men ta ção não se as so ci ou à in fec ção.  E que os re- 
sul ta dos apon tam pa ra uma pos sí vel as so ci a ção do par- 
to ce sá reo a um ris co au men ta do de in fec ção no re cém-
nas ci do. “A in for ma ção de ve aju dar as fa mí li as, pois
ago ra es tá cla ro que é ne ces sá rio fa zer tu do o que es ti ver
al can ce pa ra evi tar a in fec ção. Tam bém for ta le ce o ca so
de ofe re cer va ci na ção a mu lhe res grá vi das”.

O es ta do tem 2.581 ca sos sus pei tos, de acor do com o
úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co do es ta do, com 260.305
ca sos con fir ma dos. O es ta do pas sou de 7 mil óbi tos. 
Cer ca de 7.032 pes so as per de ram a vi da pa ra a Co vid.
Es tão des car ta dos 468.375 ca sos, e 234.573 pes so as fo- 
ram re cu pe ra das da Co vid-19.

Mu lhe res com Co vid-19 du ran te a

gra vi dez es ta vam em mai or ris co de

com pli ca ções na gra vi dez, co mo

par to pre ma tu ro e pré-eclâmp sia,

de man dan do ad mis são em te ra pia

in ten si va com ris co au men ta do de

mor te. Os re cém-nas ci dos de

mu lhe res in fec ta das tam bém

es ta vam em mai or ris co de do en ças

gra ves e com pli ca ções,

prin ci pal men te de vi do à

pre ma tu ri da de

A in for ma ção de ve aju dar as

fa mí li as, pois ago ra es tá cla ro que é

ne ces sá rio fa zer tu do o que es ti ver

al can ce pa ra evi tar a in fec ção.

Tam bém for ta le ce o ca so de ofe re cer

va ci na ção a mu lhe res grá vi das
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Prefeitura de São Luís e Equatorial Energia realizam atualização do CadÚnico para
inserção das famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica

SÃO LUÍS

CadÚnico é atulizado
pela Prefeitura  

A
Pre fei tu ra de São Luís, por 
meio da Se cre ta ria Mu ni ci pal 
da Cri an ça e As sis tên cia So ci- 
al (Sem cas), em par ce ria com 

a em pre sa Equa to ri al Ener gia re a li za- 
ram a atu a li za ção ca das tral do Ca das- 
tro Úni co (Ca dÚ ni co), pa ra pes so as 
que re si dem no Ter ri tó rio 07 – Cen tro 
de Re fe rên cia da As sis tên cia So ci al 
(Cras) do bair ro Be qui mão.

A ini ci a ti va tem co mo in tui to au xi- 
li ar fa mí li as com di rei to a Ta ri fa So ci al 
de Ener gia Elé tri ca da ca pi tal ma ra- 
nhen se. O aten di men to acon te ceu na 
Igre ja Ca tó li ca no bair ro San ta Jú lia e 
na Igre ja Ba tis ta da Ci da de, no Rio 
Anil. “É um pro je to pi lo to, pois em 
fun ção da pan de mia, pre ci sa mos 
con ti nu ar pres tan do os ser vi ços, 
aten den do aos pro to co los sa ni tá ri os 
de se gu ran ça. Te mos a união de es for- 
ços das equi pes da Sem cas com a em- 
pre sa Equa to ri al, pa ra aten der mos o 
mai or nú me ro de pes so as, sem ge rar 
aglo me ra ção. A par tir des sa ex pe ri ên- 
cia, um cro no gra ma se rá mon ta do 
pa ra os de mais ter ri tó ri os dos 19 
Cras”, ex pli cou a se cre tá ria da Sem- 
cas, Ro sân ge la Ber tol do.

Pa ra aces sar o be ne fí cio da Ta ri fa 
So ci al de Ener gia, bem co mo, a ou tros 
pro gra mas fe de rais, é ne ces sá rio a 
atu a li za ção ca das tral no Ca dÚ ni co 
pa ra aque les que já o pos su em. A atu- 
a li za ção é obri ga tó ria a ca da dois anos 
ou quan do hou ver al te ra ção de qual- 
quer in for ma ção, co mo en de re ço, por 
exem plo. A atu a li za ção e a in clu são 
no Ca dÚ ni co po dem ser fei tas nos 
Cras. Da dos da Se cre ta ria apon tam 
que cer ca de 72 mil fa mí li as es tão com 
os da dos no Ca dÚ ni co de sa tu a li za- 
dos.

Ro sân ge la de Araú jo, 65 anos, mo- 
ra do ra do bair ro do Be qui mão, es ta va

Sai ba Mais

• es te jam ins cri tos no Ca dÚ ni co
• com ren da fa mi li ar men sal per ca- 
pi ta me nor ou igual a meio sa lá rio mí- 
ni mo na ci o nal
• ou be ne fi ciá ri os do Be ne fí cio de 
Pres ta ção Con ti nu a da da As sis tên cia 
So ci al (BPC)

ATUALIZAÇÃO É PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA

com o ca das tro de sa tu a li za do e im pe- 
di da, as sim, de aces sar a Ta ri fa So ci al 
de Ener gia. “Te mos tan ta con ta pa ra 
pa gar e mi nha fi lha es tá de sem pre ga- 
da, po der aces sar es se be ne fí cio é 
mui to im por tan te pa ra ame ni zar as 
coi sas”.

Quem tem di rei to?
Tem di rei to a des con tos de até 65% 

os be ne fi ciá ri os de bai xa ren da que:

Os des con tos de até 100% são pa ra 
fa mí li as in dí ge nas ou qui lom bo las, 
por fai xa de con su mo

ORLA MARÍTIMA

Sete praias estão impróprias para banho na Ilha

O LAUDO DA SEMA REFERE-SE À AÇÃO DE MONITORAMENTO REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 19 DE ABRIL

De acor do com um no vo lau do re a- 
li za do pe la Se cre ta ria de Es ta do do
Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais
(Se ma) di vul ga do se te prai as que fa- 
zem par te da re gião me tro po li ta na de
São Luís es tão im pró pri as pa ra o ba- 
nho.

O lau do re fe re-se à ação de mo ni to- 
ra men to re a li za da no pe río do de 23
de mar ço a 19 de abril, in te gran do a
sé rie de acom pa nha men to se ma nal
das con di ções de bal ne a bi li da de das
prai as da Ilha da ca pi tal.

Na praia da Pon ta d’Areia, em São
Luís, os pon tos po luí dos vão ao la do
do Es pi gão Pon ta D’ Areia em fren te à
ram pa de aces so à praia, la do di rei to
do Praia Mar Ho tel e em fren te ao
Cen tro de Aten di men to ao Ba nhis ta
na Pra ça do Sol. Na praia Pon ta do Fa- 

rol, tam bém na ca pi tal, os pon tos po- 
luí dos es tão con cen tra dos em fren te
ao Fa rol e For te de São Mar cos.

Na praia de São Mar cos, em São
Luís, a po lui ção es tá em fren te Pra ça
do Pes ca dor, pró xi mo a Bar ra ca do
Chef, em fren te ao Pos to Guar da Vi das
do Cor po de Bom bei ros, em fren te ao
pré dio ver de com o He li por to e tam- 
bém em fren te à Ban ca de Jor nal da
Pra ça de ali men ta ção da Ave ni da Li- 
to râ nea.

Na praia Ca lhau, na ca pi tal, a po lui- 
ção es tá em fren te à Es ta ção Ele va tó- 
ria de Es go to 2.2 (E.E.E 2.2) da Ca e ma
e Cír cu lo Mi li tar, em fren te à des ci da
da Rua Al ta mi ra, pro xi mi da des da
Pou sa da Ve la Mar e ain da em fren te à
des ci da da Ave ni da Co pa ca ba na e
Pou sa da Suí ça. Na praia Olho d’Água,

em São Luís, os pon tos po luí dos es tão
con cen tra dos em fren te à des ci da da
rua São Ge ral do, à di rei ta da Ele va tó- 
ria Ie man já II e em fren te à ca sa com
pi râ mi des no te to, an tes da fa lé sia.
Tam bém tem pon tos po luí dos na
praia do Ara ça gi, em São Jo sé de Ri ba- 
mar. No lo cal, es tão po luí dos em fren- 
te à ram pa prin ci pal de aces so à praia
e em fren te ao Bar da Ata laia.

Por fim, es tão po luí dos os pon tos
da praia Olho de Por co, si tu a da en tre
as ci da des de pa ço do Lu mi ar e Ra po- 
sa, que fi cam em fren te ao Las Ve gas
Bar e Res tau ran te e úl ti ma bar ra ca an- 
tes da foz do iga ra pé do Man gue Se co
e Olho de Por co.

O mo ni to ra men to obe de ce aos pa- 
drões es ta be le ci dos na Re so lu ção CO- 
NA MA nº 274/2000.

CASO DE TIMON

Suspeita de matar
adolescentes é presa

“DISCIPLINA” FOI PRESA NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA-RS

Uma mu lher, que é a prin ci pal sus pei ta de ser a man- 
dan te do du plo ho mi cí dio de du as ado les cen tes, na ci- 
da de de Ti mon, in te ri or do Ma ra nhão, foi pre sa na sex- 
ta-fei ra (23). Ele te ria co man da do a exe cu ção das ga ro- 
tas. A po lí cia in for mou que a mor te das ví ti mas foi or de- 
na da por E.L.S.S., a “Dis ci pli na”, do qua dro fe mi ni no de
uma fac ção cri mi no sa. As ga ro tas, ape sar de não se rem
fac ci o na das, se re la ci o na vam com in te gran tes de ou tras
fac ções.

As ví ti mas, iden ti fi ca das co mo Ma ria Edu ar da de
Sou sa Li ra e Joyce El len dos San tos, 15 e 17 anos, res pec- 
ti va men te, fo ram en con tra das en ter ra das em uma co va
ra sa.

No dia an te ri or, as ado les cen tes fo ram mor tas a gol- 
pes de foi ce, fa cão, pá e pe da ços de ma dei ra, mas an tes
fo ram tor tu ra das, e ti ve ram que ca var as co vas on de fo- 
ram en ter ra das. A po lí cia sus pei ta que uma de las ain da
es ta va vi va quan do foi en ter ra da.

As ví ti mas eram na tu rais de Te re si na, ca pi tal do Pi auí,
e ci da de vi zi nha a Ti mon. De acor do com in for ma ções,
elas fo ram atraí das pa ra o mu ni cí pio ma ra nhen se, on de
fo ram “jul ga das e sen ten ci a das”, sob o co man do da
“dis ci pli na” da fac ção.

Após o cri me, a mu lher fu giu do es ta do, e seu pa ra dei- 
ro foi des co ber to na ci da de de Ca no as, Rio Gran de do
Sul. A Di vi são de In te li gên cia da de le ga cia pas sou a efe- 
tu ar le van ta men tos, e lo ca li zou a mu lher em uma ca sa
na ci da de de Car los Bar bo sa. An tes, ela che gou a se re fu- 
gi ar em Be lém, no Pa rá, de acor do com in ves ti ga ção do
De par ta men to de Com ba te ao Cri me Tec no ló gi co-DC- 
CT da SEIC/MA. A sus pei ta de ve rá ser re cam bi a da pa ra
o Ma ra nhão nos pró xi mos di as.

SONDAGEM INDUSTRIAL

Empregos crescem 2,4%
na atividade industrial

OS BONS DESEMPENHOS VEM DESDE DEZEMBRO DE 2020

Com cres ci men to de 2,4% na in dús tria, a ta xa de em- 
pre gos em fe ve rei ro foi mai or do que em ja nei ro des te
ano, si na li zan do es ta bi li da de nos pos tos de tra ba lho.
Em ja nei ro, o in di ca dor de em pre ga dos apon tou 48,6% e
em fe ve rei ro atin giu os 50%.   Mas, a Son da gem In dus tri- 
al, da Fe de ra ção das In dús tri as do Ma ra nhão (FI E MA),
mos tra que os ín di ces que me dem o de sem pe nho da in- 
dús tria con ti nu am em que da. As sim co mo em de zem- 
bro de 2020 e ja nei ro des te ano, no mês de fe ve rei ro a
pro du ção tam bém fe chou em que da.

Mes mo com cres ci men to de 12,4% fren te ao mês de
ja nei ro, o in di ca dor de di fu são pa ra o Ma ra nhão atin giu
ape nas os 47,2 pon tos. O fa to de es tar abai xo de 50 pon- 
tos in di ca que a in dús tria não atin giu a fai xa de con fi an- 
ça, man ten do-se dis tan te da po si ção de de zem bro de
2020, com 52,5 pon tos.

O país e a re gião Nor des te con ti nu am em bai xa, com
47,1% e 42,4%, res pec ti va men te. Dos três ce ná ri os, a re- 
gião nor des ti na apre sen ta que da mais abran gen te, mas
to dos abai xo dos 50 pon tos.

O ín di ce de di fu são do vo lu me de es to que, en tre os
me ses de ja nei ro e fe ve rei ro, te ve au men to de 5,6 pon- 
tos, pas san do de 42,4 pa ra 48 pon tos. Já o efe ti vo/pla ne- 
ja do pa ra o mês de fe ve rei ro apro xi mou-se mais do ní vel
de se ja do com 44,2 pon tos.

O per cen tu al mé dio da Uti li za ção da Ca pa ci da de
Ope ra ci o nal (UCO) da in dús tria per ma ne ce nos ní veis
do mês an te ri or, 58%, oi to pon tos per cen tu ais aci ma do
re gis tra do em fe ve rei ro de 2020, sen do o mai or per cen- 
tu al dos úl ti mos seis anos nes te pe río do. Pa ra os in dus- 
tri ais ma ra nhen ses, es te ní vel é sa tis fa tó rio, vis to que o
in di ca dor de UCO efe ti vo em com pa ra ção com a usu al é
de 51,4 pon tos, si na li zan do pro du ção aci ma do ha bi tu al
pa ra o mês. Os em pre sá ri os si na li zam oti mis mo nos in- 
di ca do res das ex pec ta ti vas pa ra os pró xi mos seis me ses. 

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril

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


oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 11

Uma empresa que é especializada em produção de softwares de segurança para a
Internet investigou dez fóruns e mercados da Dark Web

DARK WEB

Quanto valem as
informações na internet?

E
m seu re la tó rio, “Dox, rou bo,
re ve la ção. On de seus da dos
pes so ais vão pa rar?”, a
Kaspersky con se guiu es ta be- 

le cer uma mé dia de va lo res pa ra da- 
dos pes so ais ven di dos no mer ca do
clan des ti no on-li ne.

A em pre sa, que é es pe ci a li za da em
pro du ção de softwa res de se gu ran ça
pa ra a In ter net, in ves ti gou dez fó runs
e mer ca dos. Pron tuá ri os mé di cos po- 
dem cus tar de US$ 1 a US$ 30; car tei ra
de iden ti da de, en tre US$ 0,50 e US$
10; di gi ta li za ções de pas sa por te, de
US$ 6 a US$ 15; di gi ta li za ção da car- 
tei ra de ha bi li ta ção po de cus tar en tre
US$ 5 e US$ 25.

De acor do com Evan dro Arau jo,
pro fes sor de Ci ên cia da Com pu ta ção
e Aná li se de De sen vol vi men to de Sis- 
te mas da Es tá cio, es sa co mer ci a li za- 
ção re pre sen ta pe ri gos que ul tra pas- 
sam os li mi tes de um trans tor no cau- 
sa do às ví ti mas. “O cri mi no so bus ca
in for ma ções que ge rem lu cro pa ra si.
O rou bo de in for ma ções, co mo nú- 
me ro de car tões de cré di to, CPF, RG,
en de re ços, fi li a ção, con ta ban cá ria,
den tre ou tras, po de per mi tir frau des
de al to va lor fi nan cei ro, trans fe rên ci- 
as de di nhei ro, aber tu ra de em pre sas
la ran ja, com pras vir tu ais e mui tas ou- 
tras pos si bi li da des”, des cre ve o do- 
cen te.

O es pe ci a lis ta em re des e se gu ran- 
ça da in for ma ção acres cen ta que
além das in for ma ções pes so ais, há
ain da rou bo de da dos ins ti tu ci o nais.
“Se gre dos in dus tri ais sub traí dos de
uma gran de cor po ra ção do mer ca do
au to mo bi lís ti co, por exem plo, po dem
va ler uma ver da dei ra for tu na na dark

web. Cre den ci ais de usuá ri os e se nhas
pa ra aces so a ser vi do res de em pre sas
po dem ser um cha ma riz pa ra ou tros
gru pos de crac kers que al me jam fa ma
ou di nhei ro, por meio de in va sões e
va za men to de da dos. São inú me ros os
in te res ses e ti pos de ata que, de pen- 
den do do per fil da ví ti ma”, ilus tra
Evan dro Arau jo.

Ou tra mo da li da de de ci ber cri me é
a di vul ga ção pú bli ca hos til ou vin ga ti- 
va de in for ma ções pri va das de al- 
guém ou de ins ti tui ção sem o seu con- 
sen ti men to, que re ce be o no me de
dox xing, uma abre vi a ção de drop ping
box – do cu men to. “Os dox xers se
apro pri am de in for ma ções por meio
de al gum ti po de ata que ci ber né ti co
com o ob je ti vo de ame a çar, chan ta ge- 
ar ou ob ter al gu ma van ta gem”, ex pli- 
ca o pro fes sor.

Em bo ra se ja en ca ra da co mo um la- 
do obs cu ro da In ter net, a dark web
não é ape nas re du to de con teú dos ile- 
gais. “Se con si de rar mos seu con cei to
de ano ni ma to, prin ci pal men te pe lo
fa to de ela não ser in de xa da, ou se ja,
as in for ma ções não po dem ser iden ti- 
fi ca das por má qui nas de bus cas, é
pos sí vel pu bli car da dos le gí ti mos e
ile gí ti mos, que po dem ser aces sa dos
so men te por quem sa be exa ta men te
co mo che gar até eles. Es se ti po de pu- 
bli ca ção não in de xa da tam bém po de
ser fei to pa ra bur lar a cen su ra da co- 
mu ni ca ção em paí ses di ta to ri ais, co- 
mo con ta to en tre jor na lis tas e su as
fon tes e uso por ati vis tas. Em ge ral, a
dark web é mais co nhe ci da pe la vei- 
cu la ção de in for ma ções ilí ci tas, com
ob je ti vos cri mi no sos, cu jos en de re ços
dos si tes não po dem ser ras tre a dos fa- 

cil men te”, en fa ti za.
Pa ra se pro te ger de ata ques ci ber-

né ti cos, o pro fes sor da Es tá cio ori en- 
ta: “Ca so um dox xer ob te nha e di vul-
gue al gu ma in for ma ção di fa ma tó ria
ou ame a ça do ra, a ví ti ma po de de nun- 
ciá-lo, mas pre ci sa rá iden ti fi cá-lo e
pro var que as de cla ra ções fei tas são
fal sas. Pa ra com pro var o ato cri mi no-
so, a pes soa po de gra var as con ver sas
com o in fra tor, “prin tar” te las e gra var
men sa gens. Se iden ti fi ca do, o dox xer
po de ser acu sa do de per se gui ção ou
as sé dio, o que po de rá ge rar uma or-
dem de res tri ção con tra ele. Ou tro im- 
por tan te pas so a ser da do, prin ci pal- 
men te quan do há ex po si ção de in for-
ma ções fi nan cei ras ou mais sen sí veis,
é en trar em con ta to com as ins ti tui- 
ções di re ta men te li ga das ao fa to pa ra
mu dar se nhas, usuá ri os e pro vi den ci- 
ar de mais ações ne ces sá ri as”, de cla ra.

O rou bo de in for ma ções,

co mo nú me ro de car tões

de cré di to, CPF, RG,

en de re ços, fi li a ção,

con ta ban cá ria, den tre

ou tras, po de per mi tir

frau des de al to va lor

fi nan cei ro.

Saiba como funciona esse mundo paralelo

O do cen te ex pli ca que a dark web é
uma ca ma da mais pro fun da do que a
de ep web, na qual seus si tes e con teú- 
dos não são aces sí veis por na ve ga do- 
res co muns co mo, por exem plo, o Fi- 
re fox e o Go o gle Ch ro me.

“O ano ni ma to é pe ça fun da men tal
nes se am bi en te e é pre ci so cri ar uma
re de de con fi an ça en tre os usuá ri os
pa ra aces sar al guns con teú dos. In clu- 
si ve, é usa do um na ve ga dor es pe ci al,
co nhe ci do co mo “Tor”. Na dark web,
as URLs se ca rac te ri zam por te rem
um con jun to de nú me ros e le tras se- 
gui dos do do mí nio “.oni on”, o que di- 
fi cul ta mais ain da o aces so a in for ma- 
ções es pe cí fi cas re la ci o na das a cri mes
ci ber né ti cos, co mo por no gra fia in- 
fan til, co mér cio de ar mas, ven da car- 
tões clo na dos, si tes de ter ro ris tas,
con teú do pi ra ta, ven da de in for ma- 
ções va za das, den tre ou tros”, afir ma
Evan dro Arau jo.

“Tan to na de ep web co mo na dark
web os mo to res de bus ca não fun ci o- 
nam, pois os si tes não são in de xa dos
im pos si bi li tan do ras tre ar quem es tá
por trás de les. Pa ra as au to ri da des
mun di ais é uma ope ra ção com ple xa e
de mo ra da lo ca li zar os cri mi no sos,
por que é qua se im pos sí vel iden ti fi car

o en de re ço IP re al on de se ori gi nou o
cri me”, com ple men ta o es pe ci a lis ta.

Pa ra as au to ri da des

mun di ais é uma

ope ra ção com ple xa e

de mo ra da lo ca li zar os

cri mi no sos, por que é

qua se im pos sí vel

iden ti fi car o en de re ço IP

re al on de se ori gi nou o

cri me

Tec par de sen vol ve me to do lo gia vol ta da à
fis ca li za ção de trân si to

Có di go de Trân si to Bra si lei ro(lei n.
9.503/97)

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja
obe di en te às Leis do Trân si to.
• Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

5 si nais que an te ce dem
a fa lha nos frei os

Vo cê é o ti po de mo to ris ta que es pe ra o car ro pa rar de
fun ci o nar pa ra fi nal men te pla ne jar uma vi si ta ao me câ- 
ni co? Es sa prá ti ca, além de pe ri go sa, po de pro vo car o
es tra go de sis te mas in tei ros do veí cu lo. Pa ra au xi li ar o
con du tor que tem di fi cul da des de iden ti fi car os si nais
cor re tos, elen ca mos cin co ca sos que re que rem aten ção
do bra da. Con fi ra abai xo:

Tre pi da ção ao fre ar
Es se si nal po de ser de cor ren te de vá ri as cau sas – se ja

do sis te ma de freio, ro la men to ou sus pen são. De qual- 
quer for ma, não é nor mal fre ar e sen tir o car ro tre pi dar.
Ca so se ja de cor ren te do sis te ma de frei os, o pro ble ma
po de es tar nos dis cos ou tam bo res. Eles po dem es tar
des gas ta dos, em pe na dos ou se rem de má qua li da de e,
por is so, a tre pi da ção do car ro po de acon te cer. Se gun do
Rau lin com, além de di mi nuir a per for man ce ao fre ar,
ou tro pe ri go da tre pi da ção de cor ren te por pro ble mas
nos frei os é o ris co de da ni fi car ou tras pe ças do veí cu lo,
con se quen te men te au men tan do o pre ço do con ser to.

Flui do do freio
O flui do de freio é um com pos to sin té ti co ou se mis- 

sin té ti co in dis pen sá vel pa ra o pro ces so se gu ro de fre na- 
gem do veí cu lo. Su as prin ci pais ca rac te rís ti cas são a ca- 
pa ci da de boa de não se com pri mir e a ruim de ab sor ver
água. Quan do o mo to ris ta pi sa no pe dal de freio, por
exem plo, o flui do atua na li nha hi dráu li ca e aci o na as sa- 
pa tas/pas ti lhas de freio, exe cu tan do a fre na gem do veí- 
cu lo. O flui do tam bém fun ci o na co mo lu bri fi can te e
pre vi ne a cor ro são de pe ças de to do o sis te ma. Nes ses
ca sos, Rau lin com su ge re que a tro ca se ja sem pre re a li- 
za da de acor do com as ins tru ções do fa bri can te.

Des con for to nos pe dais
O des con for to ao aci o nar o pe dal do freio, co mu men- 

te co nhe ci do co mo “pe dal du ro”, po de es tar as so ci a do a
fa to res co mo a qua li da de do ma te ri al de atri to das pas ti- 
lhas de freio ou va za men to do di a frag ma do ser vo-freio.
No en tan to, ca so o con du tor sin ta que a ve lo ci da de de
fre na gem es te ja mais len ta do que o nor mal, ao pi sar no
pe dal, é pos sí vel que ha ja va za men to do flui do de freio.

Ou tros fa to res co mo ar no cir cui to hi dráu li co, fol ga
en tre o pe dal e a has te e lo nas des re gu la das po dem cau- 
sar pro ble mas. “É im por tan te subs ti tuir as pe ças do sis- 
te ma hi dráu li co que es tão com de fei to, além de re gu lar
as lo nas, con for me in di ca do pe lo fa bri can te do veí cu lo.
Cor ri gir as fol gas e fa zer a san gria do sis te ma de freio
tam bém são ações im por tan tes”, re for ça Rau lin com.

Lu zes de avi so no pai nel
Al guns veí cu los pos su em uma luz no pai nel que

acen de sem pre que a pas ti lha es tá des gas ta da. Se ela
acen der, é um cla ro si nal de que es tá na ho ra de subs ti- 
tuí-las.

Ruí dos no freio
É im por tan te fi car aten to ca so o freio do au to mó vel

co me ce a fa zer ba ru lho. O pro ble ma nor mal men te
acon te ce quan do as pas ti lhas es tão des gas ta das e fi nas,
mas tam bém po de ocor rer quan do são de má qua li da- 
de. Além de cau sa rem ruí dos, elas di mi nu em a vi da útil
dos dis cos, pro vo can do, as sim, o des gas te pre ma tu ro do
con jun to. Nes ses ca sos, Rau lin com re co men da a tro ca
dos dis cos e das e pas ti lhas.

Fon te: ces vi bra sil.com.br

O Ins ti tu to de Tec no lo gia do Pa ra ná (Tec par) de sen- 
vol veu uma me to do lo gia pa ra ve ri fi car a efi ci ên cia de
equi pa men tos e softwa res que fa zem o con tro le e o mo- 
ni to ra men to na ges tão de trân si to, co mo ra da res de ve- 
lo ci da de. São ava li ções téc ni cas que po dem ser re pli ca- 
das em qual quer ci da de. Elas me lho ram a con fi a bi li da- 
de dos equi pa men tos uti li za dos na fis ca li za ção ele trô- 
ni ca de trân si to nos mu ni cí pi os. O ser vi ço é des ti na do,
prin ci pal men te, a pre fei tu ras que es tão mo der ni zan do
ou im plan tan do sis te mas de ges tão de trân si to. E, tam- 
bém, que pre ci sam com pro var a efi cá cia das so lu ções
apre sen ta das pe las em pre sas do seg men to. Se gun do o
di re tor de Tec no lo gia e Ino va ção do Tec par, Car los Go- 
mes Pes soa, além de co la bo rar com a se gu ran ça viá ria
das ci da des, a ava li a ção po de pro por ci o nar mai or eco- 
no mia e efi ci ên cia à ad mi nis tra ção pú bli ca.

Fon te: www.por tal do tran si to.com.br

Art. 33. Nas in ter se ções e su as pro xi mi da des, o con- 
du tor não po de rá efe tu ar ul tra pas sa gem.
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A cada ano cerca de 20 mil casos de fraudes em bombas de combustíveis são autuados
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

COMBUSTÍVEIS

Celulares no combate
a fraudes em bombas

P
ro var ma te ri al men te  frau des
nas bom bas de pos tos de
com bus tí veis  é al go que en- 
vol ve equi pa men tos e pro ce- 

di men tos com ple xos, além de apre- 
en sões in lo co e aná li ses la bo ra to ri ais.
Em bre ve, tu do is so po de rá ser subs ti- 
tuí do por um cli que de ce lu lar, da do
por qual quer con su mi dor.

Ba si ca men te, o equi pa men to a ser
ins ta la do na bom ba é com pos to por
um hard ware que faz a lei tu ra de um
trans du tor óp ti co ca paz de con tar a
quan ti da de de com bus tí vel que é
apre sen ta da no display da bom ba. A
ga ran tia de que a bom ba de com bus- 
tí vel es tá cor re ta é da da por uma as si- 
na tu ra di gi tal que po de rá ser che ca da
por meio do blu e to oth dos ce lu la res.
A vi o la ção des sa as si na tu ra com pro va
a frau de.

Pa ra se ter uma ideia de co mo são
pra ti ca das frau des nas bom bas de
com bus tí veis, a ca da ano cer ca de 20
mil ca sos são au tu a dos pe lo Ins ti tu to
Na ci o nal de Me tro lo gia, Qua li da de e
Tec no lo gia (In me tro) – nú me ro que
fi ca ain da mais im pres si o nan te se for

le va do em con ta a com ple xi da de pa ra
se con se guir evi den ci ar es se ti po de
prá ti ca frau du len ta. “As bom bas me- 
di do ras de com bus tí veis pos su em
ele trô ni ca bas tan te com ple xa, com
pla cas de cir cui tos e soft ware (pro gra- 
ma de com pu ta dor) que são vul ne rá- 
veis a mo di fi ca ções, sen do qua se im- 
pos sí vel, ao fis cal, ve ri fi cá-las em
cam po. Em mui tos ca sos são ne ces sá- 
ri as aná li ses la bo ra to ri ais pa ra pro du- 
zir mos pro vas ma te ri ais con tra os in- 
fra to res”, afir mou o che fe da Di vi são
de Me tro lo gia em Tec no lo gia da In for- 
ma ção e Te le co mu ni ca ções do In me- 
tro, Ro dol fo Sa boia. Ci tan do le van ta- 
men to di vul ga do pe la Fe de ra ção Na- 
ci o nal do Co mér cio de Com bus tí veis
e de Lu bri fi can tes (Fe com bus tí veis), o
che fe da Di vi são de Ges tão Téc ni ca do
In me tro, Bru no de Car va lho, dis se
que “as frau des em bom bas mo vi- 
men tam mais de R$ 20 bi lhões por
ano”.

Cer ti fi ca ção di gi tal
Pa ra re sol ver – ou, pe lo me nos, ame- 
ni zar – es se pro ble ma, o In me tro es tá
adap tan do e im ple men tan do uma
tec no lo gia que, há mui to, já vi nha
sen do usa da pa ra dar se gu ran ça às
tran sa ções fei tas pe la in ter net: a cer ti- 
fi ca ção di gi tal. “Nas bom bas de com- 
bus tí veis, o com po nen te que faz a
trans for ma ção da in for ma ção de me- 
di ção, em si nal elé tri co, é co nhe ci do
co mo trans du tor [pul ser]. Ele con tém
um chip crip to grá fi co com um cer ti fi- 
ca do di gi tal. Des ta for ma, to da in for- 
ma ção de me di ção que sai do pul ser é
as si na da di gi tal men te, fi can do im- 
pos sí vel sua adul te ra ção, sem que es- 
sa as si na tu ra se ja in va li da da”, de ta lha

Ro dol fo Sa boia.

To da in for ma ção de

me di ção que sai do

pul ser é as si na da

di gi tal men te.

Pa ra agre gar ain da mais se gu ran ça
ao pro ces so, os cer ti fi ca dos di gi tais
es ta rão vin cu la dos à In fra es tru tu ra de
Cha ves Pú bli cas Bra si lei ra (ICP-Bra- 
sil), ca deia hi e rár qui ca de con fi an ça
co or de na da pe lo Ins ti tu to Na ci o nal
de Tec no lo gia da In for ma ção (ITI),
que vi a bi li za a emis são de cer ti fi ca dos
di gi tais pa ra iden ti fi ca ção vir tu al do
ci da dão em do cu men tos co mo o e-
CPF (Ca das tro de Pes soa Fí si ca). O pe- 
di do de cre den ci a men to – que tor na- 
rá o In me tro au to ri da de cer ti fi ca do ra
de pri mei ro ní vel na ca deia do ITI, pa- 
ra a ado ção do equi pa men to – ain da
es tá sob aná li se do ins ti tu to. A ex pec- 
ta ti va é de que es sa apro va ção ocor ra
ain da nes te se mes tre. “Na prá ti ca, o
cer ti fi ca do di gi tal ICP-Bra sil fun ci o na
co mo uma iden ti da de na re de mun di- 
al de com pu ta do res, ga ran tin do a
iden ti fi ca ção inequí vo ca dos seus ti- 
tu la res e dan do aos atos pra ti ca dos
por meio de le a mes ma va li da de ju rí- 
di ca da que les que as si na mos e re co- 
nhe ce mos fir ma em car tó rio”, de ta- 
lhou o pre si den te-exe cu ti vo da As so- 
ci a ção das Au to ri da des de Re gis tro do
Bra sil (AARB), Ed mar Araú jo.

Identificação imediata das fraudes nos postos

Sa boia dis se, tam bém, que o prin- 
ci pal ga nho com a as si na tu ra di gi tal
da in for ma ção de me di ção é a “rá pi da
iden ti fi ca ção de uma even tu al frau- 
de”. “Atu al men te, pa ra iden ti fi car
uma frau de ele trô ni ca em uma bom- 
ba de com bus tí vel é ne ces sá rio apre- 
en der as pla cas ele trô ni cas das bom- 
bas e le var pa ra aná li se em la bo ra tó- 
rio. Es ta aná li se po de le var se ma nas.
Com a as si na tu ra di gi tal, em pou cos
mi nu tos, por meio de in ter fa ce ou
apli ca ti vo de smartfho ne, se rá pos sí- 
vel – a fis cais e con su mi do res – che car
se a as si na tu ra é vá li da. Se a as si na tu- 
ra não for vá li da, sig ni fi ca que a bom- 
ba foi frau da da”, ar gu men tou.

Com as me di ções ana ló gi cas dan- 
do lu gar às di gi tais, sua uti li da de po- 
de rá abran ger frau des en vol ven do pe- 
sos e me di das que vão além das pra ti- 
ca das por pos tos de com bus tí veis mal
in ten ci o na dos. Se gun do o pre si den te
da AARB, “o cer ti fi ca do se rá des ti na do
ex clu si va men te a ob je tos me tro ló gi- 
cos re gu la dos pe lo In me tro, mas é
pos sí vel que se ja tam bém uti li za do
pa ra con tro le de ou tros equi pa men- 
tos, co mo ba lan ças e re ló gi os me di- 

do res de ener gia elé tri ca”.
Araú jo es ti ma que ain da no se gun- 

do se mes tre de 2021 tu do es te ja ope- 
ra ci o na li za do pa ra que as bom bas de
com bus tí veis co me cem a ser cer ti fi- 
ca das.

Pro tó ti pos
Se gun do o In me tro, as in dús tri as já
es tão fi na li zan do o de sen vol vi men to
de pro tó ti pos pa ra que a tec no lo gia
se ja co lo ca da em prá ti ca. “Res tam
ain da al gu mas dú vi das nor mais de
im ple men ta ção, que es tão sen do sa- 
na das com au xí lio da equi pe do In me- 
tro”, dis se Sa boia.

De pois dis so, os mo de los de bom- 
ba se rão en vi a dos a la bo ra tó ri os acre- 
di ta dos pa ra a re a li za ção dos tes tes la- 
bo ra to ri ais ne ces sá ri os pa ra a apro va- 
ção de mo de lo dos ins tru men tos.
“Uma vez apro va do pe lo In me tro, as
in dús tri as já es ta rão au to ri za das a co- 
mer ci a li zar seus ins tru men tos”, com- 
ple men ta Bru no de Car va lho.

Apli ca ti vo
A fis ca li za ção das bom bas po de rá ser
fei ta por meio de um apli ca ti vo pa ra
smartpho nes, a ser dis po ni bi li za do
pe lo In me tro. A ideia é fa zer com que

eles se co nec tem com as bom bas de
com bus tí veis por meio de blu e to oth,
de for ma a ve ri fi car se a as si na tu ra di- 
gi tal da bom ba foi vi o la da. Ca so te nha
si do vi o la da, a in for ma ção é ime di a ta- 
men te en ca mi nha da ao In me tro via
in ter net. “As bom bas de com bus tí vel
de ve rão ter in for ma ções so bre sua
iden ti da de – co mo o en de re ço do pos- 
to, sua da ta de fa bri ca ção e se o cer ti fi- 
ca do me tro ló gi co ICP-Bra sil es tá ins- 
ta la do – dis po ní veis a qual quer pes- 
soa”, de ta lhou Araú jo.

Se gun do o In me tro, a ideia ini ci al
era a de que a tec no lo gia ser vis se ape- 
nas pa ra os fis cais. No en tan to, ao
iden ti fi ca rem co mo se rá sim ples o
pro ces so, op tou-se por es ten der a fer- 
ra men ta aos usuá ri os. 

“Com o apli ca ti vo, to dos se rão nos- 
sos olhos nos pos tos de com bus tí veis,
o que em po de ra rá o con su mi dor. Bas- 
ta li gar o blu e to oth pa ra cap tar os da- 
dos da bom ba e sa ber se há al gu ma
in con sis tên cia na as si na tu ra di gi tal.
Quan to à trans mis são, ela po de ser
fei ta au to ma ti ca men te, as sim que se
ti ver aces so à in ter net”, fi na li zou Sa- 
boia.

TEM PO CHU VO SO

Co mo au men tar a
imu ni da de dos pe que nos

Ali men ta ção va ri a da e sau dá vel é a prin ci pal for ma
de pro te ger o sis te ma imu no ló gi co e ga ran tir um de sen- 
vol vi men to sau dá vel

Fe bres, res fri a dos, in fec ções e aler gi as são pre o cu pa- 
ções cons tan tes na vi da dos pais de “plan tão”. Au men tar
a imu ni da de das cri an ças se tor na uma pri o ri da de, prin- 
ci pal men te em tem pos de pan de mia. O sis te ma imu no- 
ló gi co é o res pon sá vel por bar rar ví rus, bac té ri as, fun gos
e pa ra si tas, e por is so pre ci sa ser for ta le ci do pa ra pro te- 
ger o cor po dos pe que nos.

Se gun do a en ge nhei ra de ali men tos Me lis sa Go mi de
Car pi, os ali men tos são os prin ci pais res pon sá veis pe la
ta re fa de for ta le cer a imu ni da de. “Uma ali men ta ção
sau dá vel, ri ca em vi ta mi nas e mi ne rais, com ma cro e
mi cro nu tri en tes, é es sen ci al pa ra au men tar a imu ni da- 
de. Quan do apre sen ta mos às cri an ças uma ali men ta ção
sau dá vel des de a in fân cia, te mos ain da mais chan ces de
tor ná-las adul tos cons ci en tes da im por tân cia de es co- 
lher ali men tos ri cos, va ri a dos e sau dá veis nas re fei ções,
pen san do em uma imu ni da de for ta le ci da a lon go pra- 
zo”, ex pli ca a es pe ci a lis ta.

Con fi ra cin co di cas pa ra au men tar a imu ni da de das
cri an ças por meio da ali men ta ção:

Ve ge tais ver de-es cu ros

Rú cu la, es pi na fre, cou ve e bró co lis são al guns exem- 
plos de ve ge tais com gran de quan ti da de de áci do fó li co
e vi ta mi na B9. “São subs tân ci as que con tri bu em pa ra
uma mai or re sis tên cia a in fec ções, por meio da for ma- 
ção dos gló bu los bran cos. Os ve ge tais tam bém atu am
na de fe sa do in tes ti no, um dos prin ci pais agen tes pa to- 
gê ni cos em cri an ças”, ex pli ca a en ge nhei ra de ali men- 
tos.

Cas ta nhas

A cas ta nha-do-pa rá e a cas ta nha-de-ca ju são ri cas
em mag né sio, zin co, se lê nio e vi ta mi na E. “Elas atu am
no fun ci o na men to das cé lu las, neu tra li zam ra di cais li- 
vres, são an ti o xi dan tes e me lho ram a imu ni da de, além
de ace le rar a ci ca tri za ção. Con tu do, as cas ta nhas não
são mui to po pu la res en tre as cri an ças. Por is so, elas po- 
dem ser con su mi das em re cei tas, co mo co o ki es in te- 
grais, gra no las e pães sem glú ten sau dá veis”, afir ma Me- 
lis sa.

Fru tas cí tri cas
Fru tas co mo li mão, la ran ja, ace ro la e kiwi são exem- 

plos ri cos em vi ta mi na C, que pos su em for te ação an ti o- 
xi dan te e evi tam a ação de ra di cais li vres, que dei xam o
or ga nis mo mais sus ce tí vel à ação de agen tes in va so res.
“As fru tas cí tri cas tam bém au xi li am na ab sor ção de fer- 
ro, o que con tri bui pa ra pre ve nir o de sen vol vi men to da
ane mia, além de se rem ri cas em fi bras, que fa ci li tam a
di ges tão”, co men ta a ge ren te de ino va ção de pro du to da
Jas mi ne Ali men tos.

Aveia
Se ja em for ma to de fa re lo, flo cos gran des ou flo cos fi- 

nos, a aveia é um in gre di en te de gran de im por tân cia na
ali men ta ção dos pe que nos por ser com ple to. “É uma
fon te nu tri ti va de vi ta mi nas, além de con ter mag né sio,
zin co e fi bra so lú vel. Jun tos, es ses com po nen tes au xi li- 
am no bom fun ci o na men to do or ga nis mo e do co ra ção,
cui dan do da imu ni da de e con tri buin do pa ra a ma nu- 
ten ção de ní veis nor mais de co les te rol no san gue. A
aveia tam bém po de ser en con tra das em re cei tas de co o- 
ki es, ros qui nhas, be bi das ve ge tais or gâ ni cas e smo othi- 
es, por exem plo.

Chia e Li nha ça
Se fo rem con su mi das se pa ra da men te, a chia tem

com po nen tes que dão ener gia e sa ci e da de, au xi li an do
no con tro le de pe so. Já a li nha ça, se ja ela mar- 
rom ou dou ra da, re vi ta li za a saú de car di o vas cu lar e tem
ação an ti o xi dan te. Jun tas, a cha ma da lin chia reú ne
ôme ga 3, mag né sio, zin co, vi ta mi na A e vi ta mi nas do
com ple xo B, com uma ali men ta ção com ple ta pa ra po- 
ten ci a li zar a imu ni da de.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vários nomes surgiram na lista de especulações. Guanaes era uma aposta do
presidente Frota, mas os dois não conseguiram suportar as pressões da torcida

NE RES PIN TO

Sam paio  com Gua na es:

Cam pe o na to Ma ra nhen se
2021

Ci da des-se de
• 1ª eta pa: Re gião dos Len çóis e Mu -
nim

• 2ª eta pa: Re gião da Gran de Ilha de
São Luís

• 3ª eta pa:  Re gião do Pin da ré

• 4ª eta pa: Re gião do Mé dio Me a rim

• 5ª eta pa: Re gião da Bai xa da

• 6ª eta pa: Eta pa Fi nal

A FILA ANDA!

Sampaio vai definir
substituto de Guanaes

D
e pois de anun ci ar ofi ci al- 
men te a dis pen sa do téc ni- 
co Ra fa el Gua na es, no iní cio
da noi te de quin ta-fei ra, o

Sam paio Cor rêa ini ci ou a pro cu ra do
subs ti tu to. Vá ri os no mes sur gi ram na
lis ta de es pe cu la ções, mas até on tem
à tar de não ha via uma de fi ni ção. Gua- 
na es era uma apos ta do pre si den te
Fro ta, mas os dois não con se gui ram
su por tar as pres sões da tor ci da  de vi- 
do  à sequên cia  de maus re sul ta dos
da equi pe. Pro cu ra do pe la re por ta- 
gem de O Im par ci al, o pre si den te Sér- 
gio Fro ta evi tou mai o res co men tá ri os,
mas di vul gou uma no ta por meio do
si te ofi ci al. “Agra de ço a de di ca ção e o
em pe nho do Ra fa el Gua na es e de to da
a sua co mis são téc ni ca, que de mons- 
tra ram mui to sen so de pro fis si o na lis- 
mo nes sa pas sa gem pe lo Sam paio.
Con ver sa mos e che ga mos a um con- 
sen so que a mu dan ça era o me lhor ca- 
mi nho pa ra am bas as par tes”, dis se
Fro ta.

An tes mes mo de ser ofi ci a li za da a
saí da do trei na dor, na lis ta de es pe cu- 
la ções já se en con tra vam Fer nan do
To net, do Al tos-PI e Ro ber to Ca va lo,
do Oes te-SP.

On tem,  fo ram es pe cu la dos no vos
no mes, in clu si ve a pos sí vel vol ta de
João Bri gat ti, re cen te men te dis pen sa- 
do pe lo San ta Cruz em fun ção dos
maus re sul ta dos no Nor des tão e no
Cam pe o na to Per nam bu ca no. Se as
ne go ci a ções pros se gui ram, é qua se
cer to que ain da ho je se ja anun ci a do o
no vo trei na dor.

Agra de ço a de di ca ção e o

em pe nho do Ra fa el

Gua na es e de to da a sua

co mis são téc ni ca, que

de mons tra ram mui to

sen so de

pro fis si o na lis mo nes sa

pas sa gem pe lo Sam paio

O des ti no de Ra fa el Gua na es até
on tem era in cer to. Em Ma ceió foi no- 
ti ci a do o in te res se do CSA por sua
con tra ta ção. Tu do es ta ria na de pen- 
dên cia de uma úl ti ma reu nião da di re- 
to ria. Gua na es co man dou o Sam paio
Cor rêa Ra fa el Gua na es co man dou o
Sam paio em 17 par ti das, ten do seis vi- 

tó ri as, seis em pa tes e cin co der ro tas,
apro vei ta men to de 47%, mas vi nha
em uma sequên cia de cin co jo gos sem
ven cer.

Con ver sa mos e

che ga mos a um

con sen so que a

mu dan ça era o me lhor

ca mi nho pa ra am bas as

par tes

A úl ti ma vi tó ria de Gua na es foi no
dia 7 de abril, quan do o Tri co lor der- 
ro tou o Pi nhei ro por 1 a 0, pe lo Ma ra- 
nhen se, num jo go em que pas sou por
gran de su fo co e por mui to pou co o
qua dro bo li vi a no não ce deu o em pa- 
te. Em se gui da, em pa tou com ABC e
CSA, e per deu pa ra o Ce a rá,   Mo to
Club e Ia pe.

Ba ca bal 0x4 Sam paio; Sam paio 4×0
São Jo sé; Ju ven tu de 0x0 Sam paio;
Sam paio 2×0 Im pe ra triz; Sam paio 1×0
Pi nhei ro; Mo to 2×1 Sam paio; Sam-
paio 0x1 Ia pe; Sport 1×1 Sam paio;
Sam paio 0x2 For ta le za; Bo ta fo go-PB
1×1 Sam paio; Sam paio 1×1 Vi tó ria; Al- 
tos 0x1 Sam paio; Sam paio 3×2 Sal- 
guei ro; ABC-RN 1×1 Sam paio; Sam- 
paio 0x0 CSA-AL; Ce a rá 3×0 Sam paio;
Rio Bran co-ES 2×1 Sam paio.

NAS AREIAS

Maranhense de Beach Soccer será lançado no domingo
O be a ch soc cer vai, mais vez, agi tar

as arei as do Ma ra nhão. Nes te do min- 
go (25), a Fe de ra ção Ma ra nhen se de
Be a ch Soc cer (FMBS) re a li za rá o lan- 
ça men to ofi ci al da edi ção de 2021 do
Cam pe o na to Ma ra nhen se de Se le- 
ções Mu ni ci pais, prin ci pal com pe ti- 
ção da mo da li da de no Es ta do. A so le- 
ni da de na Are na Do min gos Le al ocor- 
re rá a par tir das 18h30 com trans mis- 
são ao vi vo pe lo YouTube (be a ch soc- 
cer ma).

A li ve de lan ça men to do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer
con ta rá com a par ti ci pa ção pre sen ci- 
al do pre si den te da FMBS, Eu ri co Pa- 
cí fi co, do Se cre tá rio Es ta du al de Es- 
por te, Ro gé rio Ca fe tei ra, do exe cu ti vo
de co mu ni ca ção da Equa to ri al Ma ra- 
nhão, Car los Hu bert.

O cam peão mun di al Da ti nha, a jo- 
ga do ra da Se le ção Bra si lei ra, Adri e le
Ro cha, o téc ni co da Se le ção Pe ru a na,
Chi cão Cas te lo Bran co, e o ex-go lei ro
da Se le ção Bra si lei ra e atu al co men ta- 
ris ta do ca nal SporTV, Ro ber ti nho,
tam bém vão par ti ci par da so le ni da de,
que se gui rá to das as re co men da ções
sa ni tá ri as pa ra a re a li za ção de even tos
es por ti vos.

Um dos prin ci pais ob je ti vos do
even to des te do min go é apre sen tar os
de ta lhes da edi ção de 2021 do Cam pe- 
o na to Ma ra nhen se, co mo fór mu la de
dis pu ta, ca len dá rio de jo gos, as ci da- 
des-se de, além dos pro to co los pre- 
ven ti vos que se rão ado ta dos em com- 
ba te ao no vo co ro na ví rus (co vid-
19). “Nos so prin ci pal ob je ti vo é con ti- 
nu ar nos so tra ba lho de for ta le ci men- 
to do be a ch soc cer no Ma ra nhão. É
des sa for ma que, nos úl ti mos anos,
con se gui mos des co brir no vos ta len- 
tos da mo da li da de e fo men ta mos a
prá ti ca do es por te em to das as re giões
do Es ta do. Só te mos a agra de cer à
Equa to ri al Ener gia e ao go ver no do
Es ta do por acre di ta rem nes se im por- 

tan te pro je to que tem dei xa do um be- 
lo le ga do pa ra o des por te ma ra nhen-
se”, afir mou o pre si den te da FMBS,
Eu ri co Pa cí fi co.

O Cam pe o na to Ma ra nhen se de Be- 
a ch Soc cer de Se le ções Mu ni ci pais
2021 con ta com os pa tro cí ni os da
Equa to ri al Ener gia e do go ver no do
Es ta do, por meio da Lei de In cen ti vo
ao Es por te.

Nes te ano, a com pe ti ção se rá re a li- 
za da em seis eta pas, sen do a úl ti ma
com as equi pes clas si fi ca das nas fa ses
an te ri o res.

Ca da eta pa se rá re a li za da em uma
re gião di fe ren te. Em 2021, as ci da des
de Hum ber to de Cam pos, São Luís,
San ta Inês, Li ma Cam pos e Pi nhei ro
re ce be rão os jo gos do es ta du al a par tir
do dia 5 de maio.

De acor do com a or ga ni za ção do
tor neio, a ex pec ta ti va é que a fa se fi nal
ocor ra so men te en tre os di as 9 e 13 de
ju nho.

Além dis so, to das as eta pas se gui-
rão to das as re co men da ções sa ni tá ri- 
as pa ra a re a li za ção de even tos es por-
ti vos, co mo dis tan ci a men to so ci al,
uso obri ga tó rio de más ca ras nas are- 
nas, dis po ni bi li za ção de ál co ol gel e
sem a pre sen ça de pú bli co.

Se de: Hum ber to de Cam pos

Se de: São Luís

Se de:  San ta Inês

Se de:  Li ma Cam pos

Se de: Pi nhei ro

Se de: Hum ber to de Cam pos

Che gan do mais

En ten dam

Des con fi an ça

Me xi da ge ral

To do mun do er ra
Mui tos er ram pou co, al guns er ram de mais. O mais

im por tan te é que ha ja um es for ço pa ra que não pos sa- 
mos co me ter o mes mo er ro no va men te. Sa ber con ser tar
as coi sas é apren der as li ções da vi da. Quan do a gen te
acer ta, qua se nin guém re co nhe ce o es for ço. “É as sim
que as coi sas são, é as sim que a vi da é”.

No fu te bol acon te ce mui to es se ti po de coi sa. O gran- 
de pro ble ma é que são pou cos a as su mir seus er ros. Se ja
den tro ou fo ra das qua tro li nhas. Er ram téc ni cos, di ri- 
gen tes de clu bes, cro nis tas es por ti vos… mas, quan do o
cal do es tá der ra ma do, pou cos têm a co ra gem de as su- 
mir o que fez e o que foi di to pu bli ca men te.

O mo men to que atra ves sa o Sam paio Cor rêa é mui to
bom pa ra uma re fle xão. Vin do de uma tem po ra da em
que con quis tou o Es ta du al e ter mi nou na sex ta co lo ca- 
ção da Sé rie B do Bra si lei ro, o Tri co lor co me çou o ano
2021 cheio de mui to oti mis mo. A di re to ria sa bia a im- 
por tân cia fi nan cei ra da boa par ti ci pa ção do clu be nas
co pas do Bra sil e Nor des te. Cor ren do por fo ra, his to ri ca- 
men te, re pe tir a do se e le van tar mais uma vez o tí tu lo do
Cam pe o na to Ma ra nhen se era tam bém uma par te im- 
por tan te do pla ne ja men to. Um pro je to foi mon ta do
nes se sen ti do, no en tan to, fa lhou nas com pe ti ções in te- 
res ta du ais e tam bém co me ça a apre sen tar si nais de ris- 
co na dis pu ta ofi ci al pro mo vi da pe la FMF, on de num
pri mei ro mo men to foi con si de ra do, qua se por una ni- 
mi da de, co mo o gran de fa vo ri to.

Os er ros são cla rís si mos e o pre si den te sa be mui to
bem  on de ocor re ram com mais in ten si da de. Ou tra vez,
mui tas con tra ta ções fo ram pre ci pi ta das, em bo ra o di ri- 
gen te jus ti fi que o que to dos já sa bem. Não com pen sa
in ves tir nu ma com pe ti ção de fi ci tá ria, no ta da men te,
quan do ine xis tem pa tro ci na do res.

Ape sar do ti me que foi re for mu la do não apre sen tar
ne nhum gran de des ta que, es pe ra va-se uma qua li da de
téc ni ca bem mais aci ma da qui lo que se viu até aqui. Is so
é fa to. Te ve gen te, po rém, olhan do por ou tro ân gu lo, ao
pon to de se em pol gar quan do o Tri co lor se clas si fi cou
pa ra a se gun da fa se do Nor des tão co mo o úl ti mo clas si- 
fi ca do do seu gru po Fa la ram mui ta as nei ra, prin ci pal- 
men te, os “ba ju la do res de plan tão”.

Quan do se de ram con ta que o bar co es ta va sem ru mo
e ame a çan do afun dar, de re pen te en con tra ram co mo
cul pa do exa ta men te aque le em que vi nham apos tan do
co mo o gran de “má gi co”, ape sar de ain da inex pe ri en te
na fun ção. O prin ci pal ar gu men to era que se Con dé deu
cer to, Gua na es tam bém ti nha que fa zer su ces so. Ago ra,
se eles es ta vam cer tos, quem es ta va er ra do?

Co mo já se es pe ra va, a cor da ar re ben tou no la do mais
fra co, e no fu te bol já es tá man ja do que, mes mo quan do
não há elen co qua li fi ca do, os re sul ta dos ne ga ti vos são
cre di ta dos no ori en ta dor. Os di ri gen tes fin gem não sa- 
ber que tan to faz  Sam paio, Mo to ou qual quer ou tro clu- 
be, nin guém vai con se guir mi la gre à fren te de um elen co
li mi ta do tec ni ca men te.

Há di fi cul da des fi nan cei ras pa ra mon tar boa equi pe,
cla ro que sim, mas jo gar a res pon sa bi li da de só pa ra ci- 
ma de quem não jo ga, is so aí, tam bém, não é jus to.

As de fi ci ên ci as do Sam paio Cor rêa são tão cla ras que
o clu be es tá anun ci an do no vas con tra ta ções. Nes ta se- 
ma na fo ram di vul ga dos al guns no mes, en tre eles, Ro dri- 
go An dra de, meia que fez su ces so no Tri co lor quan do da
cam pa nha do aces so em  2019. Res ta sa ber se ele ain da
jo ga aque le mes mo fu te bol. Tam bém  é aguar da da pa ra
es te fim de se ma na ou iní cio da pró xi ma, a di vul ga ção
de uma lis ta de dis pen sa de vá ri os jo ga do res.

Po de es tar che gan do a São Luís nas pró xi mas ho ras o
ir re qui e to trei na dor Cel so Tei xei ra,  pa ra as su mir a fun- 
ção de ge ren te de fu te bol do Sam paio Cor rêa, on de  ele
já es te ve em 2008 e na que la oca sião foi dis pen sa do após
a per da do 1º tur no pa ra o ri val Mo to Club. Ex pe ri en te,
com pas sa gens por vá ri os clu bes em to das as re giões do
país, Tei xei ra se ria o no vo co or de na dor de fu te bol tri co- 
lor. Ou se ja, vão co lo car a ra po sa pa ra to mar con ta do
“ga li nhei ro”.

Ou tro téc ni co do fu te bol ma ra nhen se, que es tá sen do
ob ser va do aten ta men te pe la tor ci da é o pa ra en se Jú ni or
Amo rim. Até aqui, ele ga nhou dois jo gos e tam bém tem
du as der ro tas. Sua mai or fa ça nha foi ga nhar do de ca- 
den te Sam paio Cor rêa. Os re sul ta dos ne ga ti vos mos tra- 
ram que  Amo rim ain da não en con trou a equi pe ide al.
Após o fra cas so na Bai xa da ele afir mou que o qua dro ti- 
tu lar, a par tir de ago ra, se rá o que en fren tou o Tri co lor,
ten do ape nas du as al te ra ções.

Des de que che gou a São Luís pa ra as su mir o Mo to, Ju- 
ni or Amo rim já me xeu em qua se to das as po si ções do ti- 
me, com ex ce ção do gol, on de Jo an der son  per ma ne ce
ti tu lar e só não ce deu o lu gar a Matheus Lo pes, em Pi- 
nhei ro, por que o su plen te sen tiu uma le são no om bro.
Na de fe sa, jo ga ram Alis son, Wan der son, Mar qui nhos,
Ro dri go, Antô nio La ra, Di e go Re nan, Vi ní cius Pai va,
Matheu zi nho, Ever ton Sil va e Ro nald Ca ma rão. No
 meio-cam po já es ti ve ram Re ci fe, Vi tão, Thayson, Fla- 
mel, Le nil son e Clei ti nho. E no ata que, An dre zi nho,
Mau ri nho, Fei jão, Ne gue ba, Je ri nha e Fe li pe Cruz. Se
ain da não sa be quais são os me lho res…vai sa ber quan- 
do?

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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“No ma dland”

“Os 7 de Chi ca go”

“Mi na ri – Em bus ca da fe li ci da de”

“Be la Vin gan ça”

“Ju das e o Mes si as Ne gro”

“O som do si lên cio”

“Meu Pai”

“Mank”

OS CAR 2021

Melhor filme

Onde assistir os
filmes do Oscar 2021

A
en tre ga do Os car, no pró xi mo do min go (25), é o
pon to má xi mo da tem po ra da de pre mi a ções ci- 
ne ma to grá fi cas, já que a es ta tu e ta con ce di da
pe la Aca de mia de Ar tes e Ci ên ci as Ci ne ma to- 

grá fi cas de Hollywood é a que tem mais im pac to na car- 
rei ra dos fil mes e pro fis si o nais pre mi a dos e, por tan to, a
mais co bi ça da.

No en tan to, uma sé rie de pre mi a ções an te ri o res não
ape nas aju dam a con sa grar os lon gas em dis pu ta, co mo
po dem dar pis tas do re sul ta do do pró xi mo do min go. O
Sin di ca to dos Ato res, por exem plo, que con ce de os prê- 
mi os SAG, é o que con gre ga o mai or nú me ro de vo tan tes
da Aca de mia.

Num ano com in di ca ções atí pi cas de vi do ao im pac to
da pan de mia do no vo co ro na ví rus na pro du ção e exi bi- 
ção de fil mes, en tre os oi to in di ca dos ao prê mio prin ci- 
pal do Os car, cin co são ele gí veis ao Spi rit Awards: “Mi na- 
ri – Em bus ca da fe li ci da de”, “O som do si lên cio”, “No- 
ma dland”, “Meu pai” e “Be la vin gan ça”.

Com ple tam a lis ta de in di ca dos da Aca de mia “Ju das e
o Mes si as Ne gro” e du as pro du ções ori gi nais da Net flix,
“Os 7 de Chi ca go” e “Mank”, que li de ra em nú me ro de
no me a ções, com 10.

De vi do ao fe cha men to de ci ne mas e sets de fil ma gem
em to do o mun do, gran des pro du ções an tes pre vis tas
pa ra se rem lan ça das em 2020 fo ram pos ter ga das. O re- 
sul ta do foi um ga nho de vi si bi li da de por par te de fil mes
com bai xo or ça men to e fil mes pro du zi dos por pla ta for- 
mas de stre a ming.

A da ta de re a li za ção da ce rimô nia do Os car tam bém
mu dou. Tra di ci o nal men te re a li za da em fe ve rei ro, foi
adi a da pa ra abril.

Con fi ra abai xo os prin ci pais prê mi os já ven ci dos pe- 
los lon gas que dis pu tam o Os car de me lhor fil me.

A his tó ria re fle te a re a li da de de mi lha res de ame ri ca- 
nos que fo ram afe ta dos pe la cri se econô mi ca de 2008,
ao mes mo tem po que li da com as sun tos co mo per da e
lu to. Fran ces Mc Dor mand in ter pre ta a pro ta go nis ta
Fern, uma mu lher que, após per der seu em pre go e seu
ma ri do, é con vi da da a vi si tar o en con tro anu al de uma
co mu ni da de de nô ma des.

Ba se a do em um li vro de mes mo no me e in ter pre ta do
por di ver sos nô ma des da vi da re al, in cluin do o au tor e
gu ru Bob Wells, “No ma dland” ven ceu co mo me lhor fil- 
me em to das as prin ci pais pre mi a ções até o mo men to.

Prin ci pais prê mi os: 12
Me lhor fil me: Leão de Ou ro no Fes ti val de Ci ne ma de

Ve ne za / Pe o ple’s Choi ce Awards no Fes ti val de Ci ne ma
de To ron to / Glo bo de Ou ro – Dra ma / Baf ta / Cri tic’s
Choi ce Awards

Me lhor di re ção (Ch loé Zhao): Glo bo de Ou ro / Baf ta /
Cri tic’s Choi ce Awards

Me lhor atriz (Fran ces Mc Dor mand): Baf ta
Me lhor ro tei ro adap ta do (Ch loe Zhao): Cri tic’s Choi ce

Awards
Me lhor fo to gra fia: Cri tic’s Choi ce Awards / Baf ta
To tal de in di ca ções ao Os car: 6
To tal de vi tó ri as: 223. Ou tras in di ca ções: 133
On de ver: es treia nos ci ne mas bra si lei ros em 29/4**

O pri mei ro fil me en tre os in di ca dos a ser lan ça do. “Os
7 de Chi ca go” con ta a his tó ria re al de um pro tes to pa cí fi- 
co de gru pos ati vis tas con tra a guer ra do Vi et nã, que fo- 
ge do con tro le e cau sa um gran de con fli to con tra a po lí- 
cia lo cal.

O go ver no ame ri ca no acu sa um se le to gru po de in ci- 
ta ção à vi o lên cia e dá iní cio a um jul ga men to que en trou
pa ra a his tó ria dos Es ta dos Uni dos. O ro tei ro é de Aa ron
Sor kin, e o elen co é re che a do de as tros: Sa cha Ba ron

Cohen, Mi cha el Ke a ton, Mark Rylance e Ed die
Redmayne en tre eles.

Prin ci pais prê mi os: 4
Me lhor elen co: SAG Awards / Cri tic’s Choi ce Awards
Me lhor ro tei ro (Aa ron Sor kin): Glo bo de Ou ro
Me lhor edi ção: Cri tic’s Choi ce Awards
To tal de in di ca ções ao Os car: 6
To tal de vi tó ri as: 55. Ou tras in di ca ções: 178.
On de ver: Dis po ní vel na Net flix

Sur fan do a on da de vi si bi li da de a fil mes es tran gei ros
no Os car ori gi na da pe la vi tó ria do sul-co re a no “Pa ra si- 
ta” em 2020, “Mi na ri” ga nha um re co nhe ci men to que
tal vez não te ria re ce bi do em anos pas sa dos. A his tó ria
acom pa nha uma fa mí lia co re a na que se mu da da Ca li- 
fór nia pa ra o Ar kan sas em bus ca do so nho ame ri ca no.

As atu a ções do ator mi rim Alan Kim e da ve te ra na
Youn Yuh-jung são mui to elo gi a das pe la crí ti ca. Ste ven
Yeun, o Glen de “The wal king de ad”, tam bém re ce beu
in di ca ções por sua atu a ção.

Prin ci pais prê mi os: 4
Me lhor fil me es tran gei ro: Glo bo de Ou ro / Cri tic’s

Choi ce Awards
Me lhor ator mi rim (Alan Kim): Cri tic’s Choi ce Awards
Me lhor atriz co ad ju van te (Youn Yuh-jung): Baf ta
To tal de in di ca ções ao Os car: 6
To tal de vi tó ri as: 104. Ou tras in di ca ções: 206.
On de ver: es treia nes ta quin ta (22/4) nos ci ne mas

bra si lei ros**

Um trau ma no pas sa do faz com que Cas sie pas se su as
noi tes fin gin do es tar bê ba da em ba res e bo a tes, dei xan- 
do-se le var pa ra ca sa por ho mens e re ve lan do es tar só- 
bria quan do ten tam ti rar van ta gem da si tu a ção.

Quan do ela des co bre que o prin ci pal cul pa do pe la si- 
tu a ção vi vi da no pas sa do es tá se ca san do, pla ne ja sua
vin gan ça con tra to dos que es ti ve ram en vol vi dos ou de
al gu ma for ma fo ram co ni ven tes com sua ex pe ri ên cia.

O fil me mar ca a es treia de Em me rald Fen nell na di re- 
ção de lon gas. Ela con cor re tam bém a me lhor ro tei ro
ori gi nal, já ten do re ce bi do dois prê mi os nes sa ca te go ria.

Prin ci pais prê mi os: 3
Me lhor atriz (Carey Mul li gan): Cri tic’s Choi ce Awards
Me lhor ro tei ro ori gi nal (Em me rald Fen nell): Cri tic’s

Choi ce Awards / Baf ta
To tal de in di ca ções ao Os car: 5
To tal de vi tó ri as: 105 . Ou tras in di ca ções: 165.
On de ver: es treia pre vis ta pa ra 13 de maio nos ci ne- 

mas bra si lei ros.

As sim co mo “Os 7 de Chi ca go”, “Ju das e o Mes si as Ne- 
gro” li da com os abu so de au to ri da de por par te do go- 
ver no e da po lí cia es ta du ni den ses nas dé ca das de 1960 e
1970.

Aqui, acom pa nha mos Wil li am O’Ne al, ho mem ne gro
a quem é ofe re ci do um acor do ju di ci al pe lo FBI pa ra se
in fil trar no gru po ati vis ta Pan te ras Ne gras e reu nir in for- 
ma ções so bre Fred Hamp ton, pre si den te do gru po.

Fred é in ter pre ta do por Da ni el Kaluuya, ator bri tâ ni- 
co que in cor po rou os ma nei ris mos, ca ris ma e so ta que
do ati vis ta. Ele ga nhou to dos os prê mi os de me lhor ator
co ad ju van te até aqui.

Prin ci pais prê mi os: 3
Me lhor ator co ad ju van te (Da ni el Kaluuya): Glo bo de

Ou ro / Baf ta / Cri tic’s Choi ce Awards
To tal de in di ca ções ao Os car: 6
To tal de vi tó ri as: 34 . Ou tras in di ca ções: 46
On de ver: es tre ou nos ci ne mas no úl ti mo dia 25/2.

Con ta a his tó ria de um ba te ris ta que li da com a per da
gra du al de au di ção. O per so na gem prin ci pal, Ru ben, in- 
ter pre ta do pe lo bri tâ ni co de ori gem pa quis ta ne sa Riz
Ah med, que con cor re co mo me lhor ator, é en co ra ja do
pe la na mo ra da a bus car aju da em um re fú gio pa ra pes- 
so as que pas sam pe la mes ma si tu a ção.

A jor na da que ele per cor re pas sa por di ver sos es tá gi- 
os, do de ses pe ro e ne ga ção até o en con tro da paz in te ri- 
or. Em bo ra o prê mio de me lhor fil me pa re ça fo ra do al- 
can ce, “O Som do Si lên cio” é o fa vo ri to na ca te go ria de
me lhor som.

Prin ci pais prê mi os: 2
Me lhor edi ção: Baf ta
Me lhor som: Baf ta
To tal de in di ca ções ao Os car: 6
To tal de vi tó ri as: 76. Ou tras in di ca ções: 157.
On de ver: Ama zon Pri me Vi deo, Now, Vi vo Play, Ap ple

e Go o gle Play.

Se em “O som do si lên cio” ve mos um jo vem adul to li- 
dan do com a per da de au di ção, em “Meu Pai” é um ho- 
mem de 83 anos que en fren ta o pro ces so da de mên cia.
O fil me é uma imer são com ple ta na men te do per so na- 
gem Anthony (Anthony Hop kins).

Usan do re cur sos co mo a tro ca de ato res e ce ná ri os, a
his tó ria es tá em cons tan te mu dan ça, a pon to do te les- 
pec ta dor, as sim co mo Anthony, não con se guir dis tin- 
guir o que é re al do que é ima gi na ção.

Em uma de su as me lho res atu a ções, Anthony Hop- 
kins foi o úni co que con se guiu, até ago ra, des ban car o
fa vo ri to ao prê mio de me lhor ator, o fa le ci do Chadwick
Bo se man, em uma das pre mi a ções. Bo se man ven ceu
pos tu ma men te o Glo bo de Ou ro, o Cri tic’s Choi ce
Awards e o SAG Awards. Hop kins le vou o Baf ta

Prin ci pais prê mi os: 2
Me lhor ator (Anthony Hop kins): Baf ta
Me lhor ro tei ro adap ta do (Ch ris topher Hamp ton):

Baf ta
To tal de in di ca ções ao Os car: 6
To tal de vi tó ri as: 24. Ou tras in di ca ções: 127.
On de ver: dis po ní vel no Now, iTu nes (Ap ple TV), Go o- 

gle Play, Sky Play, Vi vo Play e Be las Ar tes à La Car te.

Pa ra do xal ho me na gem à Era de Ou ro de Hollywood
pro du zi da pe la pla ta for ma de stre a ming Net flix, “Mank”
con ta a his tó ria de Her man J. Man ki ewicz, ro tei ris ta de
“Ci da dão Ka ne”, sua im por tân cia pa ra o clás si co de Or- 
son Wel les e sua re la ção com o di re tor e o meio ci ne ma- 
to grá fi co da épo ca.

Di ri gi do por Da vid Fin cher, o fil me tem uma es té ti ca
que emu la a de “Ci da dão Ka ne” e de ve ven cer na ca te go- 
ria di re ção de ar te, o úni co prê mio que pa re ce ga ran ti do,
em bo ra o fil me se ja o lí der em in di ca ções nes te ano,
com 10.

Prin ci pais prê mi os: 2
Me lhor di re ção de ar te: Cri tic’s Choi ce Awards / Baf ta
To tal de in di ca ções ao Os car: 10
To tal de vi tó ri as: 50. Ou tras in di ca ções: 252
On de ver: dis po ní vel na Net flix

A pre mi a ção ocor re nes te do min go (25), com trans- 
mis são no Bra sil pe lo ca nal pa go TNT, a par tir das 20h
(ta pe te ver me lho), e pe la Glo bo, na TV aber ta, e ser vi ço
Globoplay. A en tre ga das es ta tu e tas de ve ocor rer a par tir
das 22h. As re des so ci ais ofi ci ais do Os car tam bém irão
trans mi tir a ce rimô nia ao vi vo, via Youtube, Fa ce bo ok e
Twit ter.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril

https://banca.oimparcial.com.br/
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U
m grande mural em home-
nagem ao Mestre Leonardo, 
um dos fundadores do Tam-
bor de Crioula e do Boi da Li-

berdade, no bairro da Liberdade, em São 
Luís, foi finalizado na última quinta-feira 
(22) pelo artista visual Gil Leros. A obra 
é parte das ações do projeto “Amo, Poe-
ta e Cantador: Murais da Memória pelo 
Maranhão” que, neste ano de 2021, vai 
homenagear 10 personalidades do Bum-
ba meu Boi do Maranhão, como o can-
tador Humberto de Maracanã do Boi de 
Maracanã, que também já foi finalizado 
pelo artista.

Além do mural no Centro de Saúde 
da Liberdade, em homenagem ao Mestre 
Leonardo, outros três murais serão cons-
truídos em São Luís e os demais (seis) em 
Axixá, Cururupu, Barreirinhas, Guima-
rães, Viana e São José de Ribamar. Um 
documentário intitulado “Amo, Poeta e 
Cantador” também está sendo produ-
zido durante a pintura dos murais, que 
tem previsão de encerramento no mês 
de agosto. Além de falar sobre o projeto 
e a merecida homenagem que o mesmo 
está fazendo a amos, poetas e cantadores, 
o documentário vai contar um pouco da 
história, tradição, trajetória, sotaques e 
sobre algumas das grandes personalida-
des do Bumba meu Boi do Maranhão. O 
projeto “Amo, Poeta e Cantador” é uma 
realização do Bumba meu Boi da Flo-
resta, com o apoio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), da Benfeitoria, e do SITAWI.

PARAENSE DE NASCENÇA E 
MARANHENSE DE CORAÇÃO

Os murais estão sendo produzidos 
por Gil Leros que apesar de ser natural 
de Tucuruí, no Pará sempre teve o de-
senho e a pintura como suas principais 
ferramentas de comunicação. Quando 
criança, devido às dificuldades de apren-
dizagem e desenvolvimento escolar (dis-
lexia – desvio de atenção), viu no papel 
e lápis para desenho uma válvula de es-
cape, criando um jeito pessoal de lidar 
com as situações de comunicação.

Com a mudança para o interior do Ma-
ranhão, na cidade de Tuntum , e logo após 
para São Luís, no fim dos anos de 1990, 
Gil Leros teve contato com a cultura Hip 
Hop local, transferindo o gosto de riscar 
papeis por riscar muros da cidade, dan-
do assim início ao aprimoramento das 
suas técnicas de pintura e comunicação 
visual, através de atividades voltadas à 
arte de rua, tendo-a como seu espaço de 
desenvolvimento. Com o passar do tem-
po, montou seu estúdio (Blue House) e 
estudou Arquitetura e Urbanismo, o que 
agregou uma nova visão de urbanismo e 
o reconhecimento de seus trabalhos com 
intervenções urbanas e o uso da arte na 
valorização dos volumes arquitetônicos.

No decorrer do tempo, Gil Leros nunca 
deixou o hábito de espalhar seus graffitis 
pelas ruas, porém estendeu suas habili-
dades artísticas a outras áreas, sempre 
envolvendo sua identidade plástica à ou-
tras vertentes como arquitetura, música, 
fotografia e movimentos culturais de sua 
cidade, já que acredita que a evolução 
da arte contemporânea está na possi-
bilidade de agregar valores artísticos e 
pessoais às manifestações de outros ar-
tistas, criando uma pluralidade no que 
diz respeito à produção e manifestação 
artística cultural, possibilitando evolu-
ções pessoais e coletivas.

ARTE ESPALHADA EM DIVERSOS 
LOCAIS

Durante os anos de 1999 a 2017, pro-
moveu encontros de arte de rua, pales-
tras oficinas e pintou em vários locais 
de forma espontânea, sem compromisso 
profissional ou ligado a alguma organi-
zação sociocultural. Desta forma, pintou 
em vários bairros de São Luís e outras 

Artista visual estampa muros de São Luís com arte urbana inspirada nas tradições culturais do 
Maranhão como Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula e homenageia profissionais da saúde

Gil Leros

cidades, como Fortaleza - CE, São José 
Do Rio Preto - SP, Santo André - SP, São 
Mateus - SP, Teresina - PI, Belém - PA 
entre outras.

O artista é responsável por inter-
venções urbanas de grande impacto 
na cidade como na escadaria do Beco 
do Silva, próximo a Rua Graça Aranha, 
no Centro Histórico de São Luís cuja 
estampou duas pintura que viraliza-
ram nas redes sociais da população: a 
primeira foi a “Coreira do Tambor de 
Crioula” e a segunda em homenagem 
às “Janelas coloniais dos casarões” da 
capital maranhense.

Recentemente o artista visual Gil Le-
ros produziu usou a arte urbana para 
homenagear os profissionais da saúde 
do Maranhão. Em parceria com a Secre-
taria de Estado da Cultura (Secma), Gil 
e sua equipe pintaram as escadarias do 
Centro Social dos Servidores Públicos 
do Maranhão (Ipem), na Avenida Lito-
rânea, com imagens inspiradas em fotos 
reais que retratam a luta dos agentes de 
saúde contra a pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). De acordo com o 
artista responsável pela obra, os grafi-
tes tridimensionais são uma forma de 
chamar a atenção da população de São 
Luís para o trabalho dos profissionais 
de saúde da região.

No mural em 3D foram estampa-
das as imagens de uma equipe médi-
ca em oração e de outros profissionais 
de saúde, além de uma pomba branca 
em referência à paz, que foi ilustrada 
em meio ao coração estilizado que já é 
uma marca dos trabalhos de Leros. Ele 
e sua equipe usaram como referência 
momentos captados pela fotógrafa da 
Secretaria de Estado da Saúde do Mara-
nhão, Julyane Galvão, que acompanhou 
o trabalho árduo de médicos, enfermei-
ros e técnicos em meio ao surto viral.

Por se tratar de uma estrutura irregu-
lar e não uma parede convencional, Gil 
Leros usou a técnica do videomapping 
para fazer o mapeamento das superfícies 
que ganhariam o novo colorido. “Lá na 
verdade não é uma escadaria. É uma so-
lução de engenharia para conter a força 
da água que vem da parte de cima do 
Ipem, para conter a força da água que 
chegue à avenida [Litorânea]. Se nela 

uma imagem fosse pintada plana, ela 
iria criar uma distorção. Com o projetor 
a gente conseguiu enquadrar e vencer 
essa distorção. Utilizamos um projetor 
de grande escala para fazer a projeção 
dessas imagens e vencer essa diferença 
de superfície”, explicou Leros.
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Sob o comando do governador Flávio Dino do seu secretário de Governo (SEgov), Diego Gladino, a reforma do prédio da
Jucema foi possível graças as ações do programa Nosso Centro, que tem como objetivo, focar o centro da cidade como
espaço de desenvolvimento, no rol das políticas públicas

Mais alguns registros e detalhes da
inauguração do prédio da Jucema

Um dos acon te ci men tos mar can tes des ta se ma na, sem dú vi da, foi a inau gu ra ção do pré dio que abri ga a
Jun ta Co mer ci al do Ma ra nhão (Ju ce ma), na Av. Dom Pe dro II, no Cen tro His tó ri co, na quar ta-fei ra, 21, Dia de

Ti ra den tes. Pa ra béns ao go ver na dor Flá vio Di no e ao seu se cre tá rio de Es ta do de Go ver no (Se gov), Di e go
Gal di no, que co or de na o pro gra ma Nos so Cen tro, que vi a bi li zou a obra do pré dio, que, de pois de re for ma do,

com no va es tru tu ra e equi pa men tos, foi en tre gue pre ser van do as ca rac te rís ti cas his tó ri cas do seus qua se
200 anos, o pré dio con ta ago ra com ele men tos mo der nos e itens de aces si bi li da de. Lem bran do que o lo cal
foi mo ra dia de Ana Jan sen, per so na gem icô ni ca da era da es cra va tu ra no Es ta do, se rá es pa ço de apoio ao

em pre en de do ris mo e ne gó ci os. Pre ser van do os ele men tos cons tru ti vos, ar qui tetô ni cos, es tru tu rais e ar tís ti- 
cos do ca sa rão, a obra con tem plou uma sé rie de in ter ven ções es tru tu rais, co mo o res tau ro de es qua dri as,

pa re des, for ros, pi sos, co ber tu ras, po ço e ba nhei ra. A re vi ta li za ção da área dos fun dos con tem plou a im plan- 
ta ção de um es ta ci o na men to, res tau ro das pin tu ras his tó ri cas, im plan ta ção e mo der ni za ção das ins ta la ções

pre di ais (sis te ma elé tri co, ilu mi na ção, hi dráu li ca, te le fo nia, sis te ma de pre ven ção e com ba te a in cên dio e
dre na gem) e ser vi ços de pai sa gis mo. A am pla re for ma no ca sa rão foi re a li za da pe la Se cre ta ria de Es ta do de
Go ver no (Se gov), em par ce ria com o Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan). Es ta é

uma das 44 obras do PAC Ci da des His tó ri cas, em São Luís.

Na foto a presidente do G7 e gerente da Taguatur Turismo, Virgínia Barros, ao lado secretário municipal de Turismo, Saulo
Santos, e sua adjunta Sabrina Martins e Maria Antonieta Uchôa diretora Financeira da Abav-MA representando o presidente
Jansen Santos (que está de férias).

Cecilia Leite e toda sua equipe de produção estão empolgadas com a estreia da
nova programação, que certamente vai atrair novos olhares para a TV UFMA

Neste sábado, 24, o jovem maranhense Willame Belfort participará do evento
cívico, via Google Meet, promovido pela Organização Mundial dos Defensores dos
Direitos Humanos (OMDDH) que lhe concederá a Comenda Internacional
Diplomata Ruy Barbosa “O Águia de Haia” além do título honorífico de Embaixador
da Paz e outras honrarias da OMDDH. Tais outorgas se dão pela leitura do currículo
biográfico de Willame e em reconhecimento à Formação Acadêmica, pelos
relevantes serviços prestados como professor, escritor e artista e dentre outras
atividades realizadas no campo social cultural no contexto do Brasil e de seu
preocupe reconhecimento no mundo internacional.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril



10
Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergiosf@gmail.comGERAL

São Luís, sexta-feira 23 de abril de 2021
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Além da sua contribuição a APAE, Osmar Filho está percorrendo  alguns bairros da cidade com ações que amenizam a
situação daqueles que estão mais vulneráveis nesta pandemia

Osmar Filho renova seu compromisso
de apoio às obras sociais da APAE

O pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, ve re a dor Os mar Fi lho, re a li zou nes ta quin ta-fei ra, 22,
uma vi si ta a As so ci a ção de Pais e Ami gos do Ex cep ci o nais (APAE-SLZ). Na oca sião, fez a en tre ga de ces tas bá- 
si cas que irão au xi li ar nes te mo men to de li ca do de vi vem às fa mí li as aten di das pe los pro gra mas da en ti da de.

Os mar Fi lho apro vei tou pa ra re for çar o seu com pro mis so com a APAE São Luís e anun ci ou o en vio de mais
uma emen da par la men tar, pois as sim, se gun do ele, “po de mos con tri buir ca da vez mais com os avan ços e

tra ba lhos de sen vol vi dos por es sa equi pe”.
Mais uma vez, o ve re a dor re no vou seu com pro mis so pa ra a aqui si ção de equi pa men tos ou pa ra ou tras des ti- 

na ções que con tri bu am pa ra o me lhor fun ci o na men to e am pli a ção do aten di men to da que la or ga ni za ção
so ci al. Os mar Fi lho apro vei tou a opor tu ni da de ain da pa ra vi si tar no va men te as de pen dên ci as da APAE e in- 

te ra gir com fun ci o ná ri os e pa ci en tes.

O ator Igor Monteiro caracterizado  como seu personagem "Passaque"  e de cara limpa celebrando o sucesso na vida real

Jacira Haickel, com o marido Joaquim Haickel, celebrou os três anos do Blue Tree
São Luís (Foto/Meireles Jr)

Blue Tree São Luís celebra
três anos de forma virtual

A em pre sá ria Ja ci ra Haic kel reu niu par te da fa mí lia e da equi pe pa ra
ce le brar, de for ma in ti mis ta, os três anos do Blue Tree São Luís. O mo- 

men to dos pa ra béns a vo cê e do brin de ocor reu lo go após a li ve co me mo- 
ra ti va com a fun da do ra e pre si den te da mar ca, Chi e ko Ao ki. No en con tro
vir tu al, as em pre sá ri as lem bra ram os ca mi nhos per cor ri do até a com ple- 

ta re for mu la ção do ho tel ma ra nhen se, que, atu al men te, fi gu ra en tre os
prin ci pais da re de e do seg men to ho te lei ro na ci o nal.

Os representantes do Laboratório Lacmar Steffson Almeida, Skarlath Ferreira e
Juares Pereira entregando as 200 cestas básicas para a campanha “Aniversário
Solidário” da EMSERH, para repasse às famílias maranhenses em situação de
vulnerabilidade

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de abril
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DUPLO ANIVERSÁRIO! 
CORAL SÃO JOÃO E O REGENTE FERNANDO MOUCHREK

3 ANINHOS DE SHALOM 
A semana passada foi repleta de grandes emoções, entre elas, o aniversário 

do simpático e alegre, Shalom Alves, que aconteceu de forma bem intimista e 
somente com a presença de seus pais e irmãos.

O encontro aconteceu no Restaurante Tasquinha na Lagoa e foi um mix de 
sentimentos.  O tradicional “Parabéns a Você” foi cantado de forma bem alegre 
e acompanhado de orações e pedidos de bênçãos infinitas. Que Deus abençoe 
grandemente, essa família. Felicidade plena.

BOEING 727 SERÁ ESPAÇO DE 
EVENTOS EM SÃO LUIS 

MADALENA NOBRE É NOVAMENTE 
HOMENAGEADA EM SÃO PAULO 

MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O 
INTERIOR DO MARANHÃO 

Um dos mais premiados corais do mundo, 
o Coral São João completou 44 anos, neste 
mês de abril e sua história, se mistura com 
a vida do seu regente, Fernando Mouchrek, 
que fez aniversário na última quinta-feira 
(22), data comemorativa do descobrimen-
to do Brasil.

Por falar em Brasil, o Coral São João que é 

um orgulho do povo maranhense, já viajou por 
diversas cidades dentro e fora do Maranhão 
e já fez apresentações em dezenas de países, 
levando e cantando a cultura do Maranhão e 
do Brasil para o mundo. São verdadeiros sho-
ws de cânticos, ritmos e o doce balançar de 
nossas tradições.

Em recente entrevista concedida ao Pro-

grama Mundo Passaporte, o sempre simpá-
tico e alegre, Fernando Mouchrek, falou da 
sua paixão e dedicação ao Coral, ao longo 
de mais de quatro décadas e mesmo com a 
ausência de ensaios e shows devido a Pan-
demia do Coronavírus, todos os integran-
tes estão mantendo contatos regulares e de 
forma virtual, para manter a chama, a boa 

forma e o alto astral de todos.
Fernando torce e acredita em dias melhores 

para o nosso planeta e está com muita vonta-
de de reencontrar os palcos, seja para eventos, 
festivais ou simplesmente, soltar a voz, que en-
canta e pulsa vibrações positivas. Vamos aguar-
dar o retorno dos shows. Muito mais sucesso e 
alegria ao regente e professor, Mouchrek.

O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E REGENTE DO CORAL SÃO JOÃO, FERNANDO MOUCHREK É 
UM DOS MAIORES ENTUSIASTAS DA CULTURA DO MARANHÃO.

EM UM DOS SHOWS DO CORAL, ANTES DA PANDEMIA, FERNANDO MOUCHREK DIVIDE O PALCO COM O 
ATUAL SECRETÁRIO DE CULTURA DE SÃO LUIS, O TALENTOSO CANTOR, MARQUINHOS DUAILIBE.

NA FOTO, MADALENA NOBRE COM A COLU-
NISTA SOCIAL DE SÃO PAULO, ANNA DENZ, 
NA EDIÇÃO 2019 DO PRÊMIO “PERSONALIDA-
DES DO ANO”.

A edição 2021 da tradicional festa “Noite das Per-
sonalidades”, que esse ano aconteceu em formato 
virtual, reconheceu com o Diploma de Honra ao Mé-
rito ¨Personalidade do Ano¨ o trabalho de uma das 
mais destacadas colunistas sociais do país, a empre-
sária e apresentadora de TV, Madalena Nobre, que 
com muita honra, assina essa notável coluna social.

O evento coordenado pelo jornalista e colunista 
social, Raimundo Nonato, acontece todos os anos 
na cidade de Taubaté-SP e reúne os mais renoma-
dos profissionais e empresas do Brasil, entre eles, 
jornalistas, escritores, artistas, médicos, advogados 
e tantas outras celebridades nacionais.

Madalena Nobre, que em março passado havia 
recebido o diploma “Essas Mulheres Maravilhosas” 
que em 2021 comemorou 40 anos, já faz parte do ca-
lendário festivo do estado de São Paulo e reconhece 
o empreendedorismo de personalidades femininas, 
que se destacam em diversas áreas de atuação em 
todo o Brasil.

DA ESQUERDA PARA A DIREITA, O VEREADOR DE AMARANTE, DANIEL GONÇALVES, 
O DEPUTADO ESTADUAL DR. YGLESIO MOYSES, O DIRETOR REGIONAL DO SENAC, 
AHIRTON LOPES, PABLO DA SAÚDE E WILSON DA BALANÇA.

O Diretor Regional do SENAC, Ahirton Lopes, recebeu na sede do órgão na Ave-
nida dos holandeses, os vereadores da cidade de Amarante do Maranhão, Pablo da 
Saúde, Wilson da Balança e Daniel Gonçalves, que vieram acompanhados do depu-
tado estadual Dr. Yglesio Moyses, para alinharem o deslocamento da Carreta-Escola 
de Informática do SENAC para o município, no segundo semestre de 2021, de acordo 
com a disponibilidade do cronograma regional. Em seguida, no primeiro semestre 
de 2022, a cidade deve receber a Carreta-Escola de Beleza, ambas ofertando cursos 
gratuitos de qualificação profissional.

Vale ressaltar, que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é um dos mais 
fortes aliados do povo brasileiro, nessa retomada da economia, seja na educação 
profissional ou em ações que visam oportunidades de crescimento, as boas prá-
ticas empresariais e a geração de oportunidade e renda ao coletivo da sociedade.

A CERIMONIALISTA, 
GISELA DINIZ, 
O EMPRESÁRIO 
BRUNO (AVIANO), 
O SECRETÁRIO 
DE TURISMO 
CATULÉ JÚNIOR, 
O JORNALISTA 
MARCOS DAVI E 
O EMPRESÁRIO 
ALEXANDRE 
– CACHAÇA A 
LENDA, NO STAND 
DA AVIANO 
NO GOLDEN 
SHOPPING.

Indiscutivelmente, o evento mais aguarda-
do para o início de 2022, será a inauguração do 
Aviano Experience, na Avenida Eduardo Maga-
lhães e promete se tornar num badalado local 
de festas, com restaurante e logística adaptável 
para diversos tipos de reuniões sociais.

Uma área nas redondezas do Parque Ran-
gedor, já está sendo preparada e irá receber um 
Boeing 727, que pertencia a antiga Companhia 
Aérea VASP, e foi adquirido através de leilão, por 
um grupo de empresários apaixonados por avia-
ção. A ideia é trazer ao público, o saudosismo 
dos voos de outrora, com todo o seu luxo e re-
quinte, comuns em primeira classe das grandes 
aeronaves da atualidade.

O local onde vai ser sustentado o trijato da 
Boeing, vai abrir sua operação, inicialmente, so-
mente para eventos, mas contará também, com 
salão de festas, amplo estacionamento, lounge 
e tudo que lembre, as salas VIP dos principais 

aeroportos do mundo.
A convite da cerimonialista, Gisela Diniz, que 

recentemente se tornou membro no Maranhão, 
da Organização Internacional de Cerimonial e 
Protocolo, que está assessorando o grupo em-
presarial, o Secretário de Estado do Turismo, Ca-
tulé Júnior e o apresentador de TV, Marcos Davi 
do Programa Mundo Passaporte, estiveram no 
stand comercial da Aviano Experience no Gol-
den Shopping – São Luis e puderam conhecer 
as novidades e detalhes  do projeto, que deve 
ser inaugurado em janeiro de 2022. 

O secretário, Catulé Júnior comentou duran-
te entrevista, que ficou feliz com a credibilida-
de da classe empresarial no estado e a vinda de 
novos empreendimentos ao Maranhão. “Isso é 
o resultado de importantes ações, que o Gover-
no do Estado vem tomando, no esforço de gerar 
mais oportunidades, renda e desenvolvimento 
na nossa região. 

 NA FOTO, O IRMÃO HERBERT JR, A MÃE ADELAIDE DA CONCEIÇÃO, O ANI-
VERSARIANTE, O PAI HERBERT ALVES E A IRMÃ, HELOÁ.


