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ELEIÇÃO 2022: Flávio Dino freia ação entre Brandão e Weverton

PÁGINA 3

AVANÇO NA IMUNIZAÇÃO

Maranhão atinge a marca
de 1 milhão de vacinas
contra Covid-19 aplicadas
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

RECADASTRAMENTO
Prefeitura de São Luís faz
atualização do CadÚnico
Prefeitura de São Luís e Equatorial Energia
realizam atualização do CadÚnico para inserção das famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica. PÁGINA 12

ALIMENTAÇÃO
Veja como aumentar a
imunidade das crianças
PÁGINA 12

Quanto valem as informações na internet?
Uma empresa, que é especializada em produção de softwares de segurança para a Internet, investigou dez fóruns e mercados da Dark Web. PÁGINA 11

Estudo aponta os riscos
da Covid-19 em grávidas
PÁGINA 7

Todo mundo erra
Muitos 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 esforço. “É assim que as coisas são, é assim que
a vida é”. PÁGINA 13

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 Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). PÁGINA12

Onde ver os filmes
do Oscar de 2021
PÁGINA 14

extrema na pandemia
BASTIDORES
APARTE Fome
Transparentes
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 seguem espalhando pavor, devastando a economia e jogado para o alto os desemprego e agigantando a pobreza. Até a classe média brasileira encolheu na pandemia, de 51% da população para 47%.
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IBGE

COVID-19

Maranhão já aplicou
1 milhão de doses
O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou número do Estado bem como
manteve as medidas restritivas

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 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. O governador destacou ainda o cenário da pandemia
no estado e as novas medidas de combate à doença.
A marca de 1 milhão de doses apli- NOVAS DOSES SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS COM 75% DE APLICAÇÃO
cadas se reﬂete no número de cidades
Terapia Intensiva (UTI) e 60% os clínicom imunização acima de 70% – que Medidas restritivas
Estão mantidas as medidas de res- cos. “Estamos em estabilidade no que
passou de 121 para 168, em uma semana. Na próxima semana, novas do- trição em vigor, até dia 2 de maio, se refere à ocupação dos leitos de UTI.
ses serão distribuídas aos municípios anunciou Flávio Dino. Em todo o esta- Isso signiﬁca algo promissor, que haque alcançarem 75% de aplicação; e do, eventos continuam suspensos; es- verá redução de danos”, reiterou o gona semana seguinte, mais doses aos colas públicas manterão aulas na mo- vernador.
que chegarem a 80% ou mais de apli- dalidade online e escolas privadas no
cação. Os dados devem estar lançados modelo híbrido (online e presencial); Ações sociais
Prosseguem as medidas de Governo sistema do Ministério da Saúde. a administração pública funciona
“Esse número merece ser objeto de com 50% da capacidade em regime de no em apoio ao emprego e renda das
destaque e agradecemos ao trabalho revezamento; e igrejas, com 50% da famílias. Jantar servido a R$ 1 nos 55
Restaurantes Populares; distribuição
conjunto do Governo com as equipes capacidade.
Na Ilha de São Luís, comércio e in- de máscaras (1 milhão) e cestas básimunicipais. O efeito foi positivo e o
trabalho vai continuar”, frisou o go- dústria podem funcionar entre 9h e cas (mais 174 mil) em todo o Mara21h; bares e restaurantes, até às 22h; nhão; adiantamento da primeira parvernador Flávio Dino.
Sobre a compra da vacina russa supermercados, das 6h às 0h. Quanto cela do 13º para servidores estaduais
Sputnik V, o Governo do Estado aguar- à capacidade, supermercados, acade- regidos pela Consolidação das Leis do
da o ﬁm do prazo estipulado pelo Su- mias e salões devem funcionar com Trabalho (CLT), a ser pago no dia 12
perior Tribunal Federal (STF) para de- 50%. Pessoas do grupo de risco devem de abril; sorteio do Minha Casa Meﬁnição da Agência Nacional de Vigi- estar afastadas dos setores públicos e lhor neste sábado (24) para 1.100 famílias maranhenses; ampliação do
lância (Anvisa). O prazo encerra dia 28 privados.
prazo de pagamento do Imposto sode abril e a Anvisa recorreu para ambre Circulação de Mercadorias e Serpliar a data. O Governo do Maranhão, Novos leitos
A ocupação de leitos na rede esta- viços (ICMS).
por sua vez, se manifestou pela madual de saúde estabilizou, ﬁcando em
nutenção do prazo.
média 75% nos leitos de Unidades de

GuedesdefendeflexibilizaçãodeacordosdoMercosul

O MINISTRO DA ECONOMIA, PAULO GUEDES, FALOU SOBRE DIVERSOS ACORDOS COMERCIAIS DO MERCOSUL
O ministro da Economia, Paulo
Guedes, defendeu a ﬂexibilização dos
acordos comerciais do Mercado Comum do Sul (Mercosul) nesta sextafeira (23/4). Ele entende que os membros do bloco precisam de liberdade
para fazer acordos comerciais com
outros países e, assim, seguirem o que
acham “mais conveniente” para suas
economias.
“Queremos fazer uma modernização do Mercosul, permitir a liberdade
de negociação aos seus membros.
Claro que, se estamos juntos, somos
mais fortes e faremos um dos blocos
mais importantes de comércio do
mundo. Estamos de mãos dadas com
os argentinos tentando o acordo com
a União Europeia. Não obstante, gostaríamos de estar conversando com
esse grande bloco que se fez agora na
Ásia, gostaríamos de prosseguir nas
nossas conversas com Canadá, Japão,
Coreia do Sul, etc”, defendeu Guedes,
em sessão temática realizada pelo Senado Federal para tratar dos 30 anos
do Mercosul.
Segundo Guedes, essa liberdade de
negociação é necessária para que os
membros do Mercosul “tenham a
possibilidade de achar o que é mais

conveniente” e para que o bloco não
se transforme em um impedimento à
abertura comercial dos seus integrantes – Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. “Que cada um possa se mover
um pouco na direção que lhe parece
mais conveniente. Se a ideia foi facilitar o comércio, não gostaríamos que o
acordo impedisse a facilitação do comércio e a integração, que era o objetivo inicial”, defendeu o ministro da
Economia.
A postura de Guedes também reﬂete, contudo, a discordância com a política econômica adotada pela Argentina, como já indicou o secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Roberto Fendt. No
mês passado, Fendt disse, em um
evento da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), que o Brasil não pode
ﬁcar “amarrado” à Argentina, já que
“há diferenças de modelo de desenvolvimento entre nós e a Argentina”.
Tarifa
O governo brasileiro também
propôs ao Mercosul a revisão da Tarifa
Externa Comum (TEC). A ideia é reduzir em 10% a tarifa e, de acordo com
Guedes, mostraria que os países do

bloco estão dispostos a avançar na integração comercial. “Se tem uma tarifa de 30% e baixa 10%, baixa para 27%.
Não machuca ninguém, é só para
manter todo mundo aquecido”, alegou Guedes.
O novo chanceler brasileiro, Carlos
Alberto França, classiﬁcou a proposta
como “moderada e pragmática”. Ele
explicou que a TEC nunca passou por
uma revisão integral e, hoje, é uma
das maiores tarifas do mundo. França
disse, então, que a redução da TEC será discutida em uma reunião dos ministros da Economia e das Relações
Exteriores dos países que compõem o
Mercosul, na próxima semana.
Na sessão do Senado, o novo chanceler brasileiro também destacou as
diferenças entre os países que compõem o Mercosul: “É fundamental
lembrarmos que somos integrados
por países em desenvolvimento, com
estruturas econômicas díspares. Os
países são sujeitos a padrões cíclicos
de crescimento, muitas vezes divergentes entre si. Torna-se, assim, particularmente complexa, desaﬁadora e
necessariamente gradual a tarefa de
levar adiante um projeto de integração profunda”.

Sem orçamento,
Censo não será
realizado em 2021
O Secretário Especial da Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues, disse hoje (23) que o
Censo Demográﬁco do Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE), que estava previsto para este ano,
não será realizado em razão da falta de orçamento. “Não
há previsão orçamentária para o Censo, portanto ele
não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo Censo serão comunicadas ao longo desse
ano, em particular em decisões tomadas na Junta de
Execução Orçamentária [formada por Casa Civil e Ministério da Economia]”, declarou o secretário.
Os recursos necessários para o Censo, que acontece,
em geral, a cada dez anos, eram da ordem de R$ 2 bilhões. Durante a tramitação do projeto no Congresso
Nacional, os parlamentares já haviam feito um corte de
R$ 1,76 bilhão, agora, foi conﬁrmada a retirada dos recursos. Segundo Waldery, novas decisões serão comunicadas oportunamente.
No início do mês, o IBGE já havia suspendido as provas do processo seletivo para recenseadores e agentes
censitários que trabalhariam na pesquisa. Cerca de 17
mil agentes censitários e 182 mil recenseadores seriam
contratados.
Os dados populacionais do Censo são utilizados para
os repasses do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e para uma série de outras transferências da
União para estados e municípios. A última contagem da
população foi realizada no Censo Demográﬁco de 2010.
Integrantes do governo falaram à imprensa sobre os
vetos à Lei Orçamentária Anual, que foi sancionada ontem (22) pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada nesta sexta-feira no Diário Oﬁcial da União.
Os vetos ocorreram porque as projeções do Ministério da Economia indicam a necessidade de uma recomposição de R$ 29 bilhões e, com isso, foi necessário abrir
um espaço no Orçamento. Essa recomposição foi feita
em acordo com o Congresso Nacional por meio de um
veto parcial de R$ 19,8 bilhões de dotações orçamentárias e o bloqueio adicional de R$ 9,3 bilhões.
A diferença entre o veto e o bloqueio é que o veto representa um corte deﬁnitivo da despesa, enquanto que
o bloqueio permite que o valor possa ser desbloqueado
ao longo do ano, no caso de novas projeções indicarem a
existência de um novo espaço no teto de gastos.
Recomposição
O Secretário Especial de Relações Governamentais da
Casa Civil, Bruno Grossi, explicou que os R$ 19,8 bilhões
do veto foram distribuídos em cortes nas emendas do
relator (R$ 10,5 bilhões), cortes de emendas de comissão
do Poder Legislativo (R$ 1,4 bilhão) e despesas discricionárias do Poder Executivo (R$ 7,9 bilhões). Segundo
Grossi, para garantir segurança no atendimento às despesas obrigatórias outras medidas foram adotadas, como a sanção da alteração na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2021 que permite a abertura de crédito
extraordinário destinado a programas emergenciais e
ações de saúde no combate à pandemia.
Quanto aos valores bloqueados em despesas discricionárias, na ordem de R$ 9,3 bilhões, eles poderão ser liberados ao longo do ano, segundo o governo.
“A alteração da LDO nos dá condição de reservar, de
bloquear algumas programações, para fazer face a projeção que temos dessas despesas até o ﬁnal do ano”, disse. “Importante é caracterizar uma coisa que é fato, que
foi aquilo que foi reduzido no Congresso. Outra questão
são as projeções até o ﬁnal do exercício, em que você
tem até o ﬁnal para resolver isso. Mas como trabalho
preventivo do governo, nós utilizamos dessa faculdade
aprovada na LDO para fazer o bloqueio prévio dessa dotação de forma a dar tranquilidade que nós estamos
acompanhando, estamos veriﬁcando a real necessidade
e, se for o caso, utilizar esse bloqueio para cobertura das
despesas discricionárias”, explicou.
As despesas discricionárias são compostas principalmente por investimentos (obras e compras de equipamentos) e gastos como manutenção de prédios, aluguéis, contas de luz e combustível, o chamado custeio.
Nesse sentido, o governo apresentou ao Congresso
um projeto de lei de crédito suplementar no valor de R$
18,9 bilhões para atendimento das despesas obrigatórias. Além disso, foi editado um decreto detalhando, ministério a ministério, os valores de bloqueio de despesas
discricionárias, em razão das atuais projeções de despesas obrigatórias, para atendimento ao teto de gastos.
Segundo o secretário Waldery Rodrigues, o nível das
despesas discricionárias é um elemento de elevada
atenção do governo e a projeção mais recente é de R$ 87
bilhões este ano, sem contar o valor de cerca de R$ 17 bilhões em emendas.
“Não corremos o risco de termos parada em nenhum
ministério”, disse ele, sobre a possibilidade de paralisação de serviços como emissão de passaportes e ações de
ﬁscalização ambiental.
De acordo com o Secretário do Tesouro Nacional,
Bruno Funchal, as despesas discricionárias somaram R$
69 bilhões no ano passado, sendo que R$ 25 bilhões foram apenas da saúde em razão da pandemia de covid19. “Em situação normal, esse gasto seria em torno de R$
21 bilhões. Então, algo em torno de R$ 65 bilhões seria
um mínimo de discricionárias para rodar a máquina pública”, disse.
O Ministério da Economia também publicou hoje um
relatório extemporâneo de receitas e despesas que tem
o objetivo de convalidar as projeções que estão sendo
executadas.
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ELEIÇÕES 2022

Dino freia ação entre
Brandão e Weverton
Governador do Maranhão se antecipou na última semana buscando manter os ânimos
controlados entre os possíveis candidatos à sua sucessão
RAIMUNDO BORGES
Diretor de Redação

O

encontro da semana passada do governador Flávio Dino com o vice Carlos Brandão (PSDB) e o senador Weverton Rocha (PDT) não foi nenhuma
largada da disputa de sua sucessão
em 2022. Muito pelo contrário, Flávio
Dino sinalizou que tem preferência, já
que não pode apoiar os dois aliados
da linha de frente, mas que não é tempo de nenhum deles esticar a corda.
A foto dos três, em pé, no gabinete
de despacho do governador tem mais
do que simbolismo. Sinaliza que Dino, enquanto estiver sentado na cabeceira daquela mesa, é o juiz do jogo da
sucessão estadual no próximo ano.
Não é segredo, nos bastidores do
Palácio dos Leões e em ciclos fora do
alcance da mãe do líder do PCdoB, a
preferência de Dino pelo tucano Carlos Brandão, um vice-governador aliado, companheiro e leal.
O governador sabe e deve ter mostrado a seus dois interlocutores que, o
caminho para o grupo se manter no
poder em 2022 e depois, na eleição seguinte, é a união.
Se romper a corrente ﬂavista, com
individualismo e ambições exacerbadas pode botar tudo a perder numa só
eleição. Aﬁnal, o grupo marcou a história do Maranhão desde 2014, com o
desmonte da oligarquia Sarney, usando como ferramenta, boa parte dos
partidos vinculados ao próprio grupo
destronado. O segredo dessa enge-

nharia se manter de pé é não mexer
em qualquer pilar da construção. Se
uma racha, todo o restante da engrenagem vai abaixo. Aﬁnal, construção
política não é feita de barro e cimento,
mas sim de ideias.
Hoje, é preferível evitar o desmantelo da construção do governador do
PCdoB, do que fazer manutenção,
com reparos aqui e acolá.
Se Carlos Brandão e Weverton Rocha saírem para o confronto de urnas
em 2022, será o primeiro passo para
desmantelar a estrutura de governo
que tem sido uma das melhorares
avaliadas no Brasil. Principalmente,
se essa divisão local estiver vinculada
à disputa presidencial, que promete
ser histórica: Jair Bolsonaro mandando no Palácio do Planalto, e a esquerda, na outra ponta, se apedrejando,
com o pedetista Ciro Gomes, usando
o seu estilingue para atingir Lula, um
aliado histórico de Flávio Dino, que
vive trocando socos e pontapés com
Jair Bolsonaro.
Assim, o jogo da sucessão estadual
no Maranhão está intrinsicamente
amarrado à disputa presidencial, envolvendo duas ideologias mundialmente antagônicas: a esquerda representada por Flávio Dino até em dimensão nacional, e a extrema direita,
liderada no Brasil e simbolizada em
outros países, por Jair Messias Bolsonaro.
No Maranhão, Flávio Dino elegeu
os três senadores e foi eleito duas vezes no primeiro turno. Seu grupo conta com a maioria dos deputados fede-

rais, estaduais e prefeitos eleitos em
2020.
Se toda essa estrutura política se
romper em 2022, ﬁca impossível imaginar como será contada a história
das duas eleições gerais que mudaram o sistema político do Maranhão, a
partir de Flávio Dino.
O que se pode deduzir dessa postura do governador “comunista” é o seguinte: se ele que é o líder do grupo
ainda não tomou posição deﬁnitiva
sobre que cargo disputar em 2022, como é que os aliados querem largar na
frente sem sequer consulta-lo? Então
teve que pisar no freio antes que o pior possa acontecer na primeira curva.
Dino tende a ser candidato a senador, mas ainda avalia outra possibilidade, como por exemplo, vir a ser vice
na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva.
Tal hipótese, porem, não está na
programação do petista que, a exemplo do que fez em 2004, na primeira
eleição vitoriosa, quando colocou como vice o empresário José Alencar, do
PL, em 2022 ele tem ainda mais motivo para se compor com o Centro, segmento que Jair Bolsonaro cooptou
parte signiﬁcativa no Congresso e pode proceder do mesmo jeito para fortalecer sua candidatura à reeleição.
Signiﬁca que Tanto Lula quanto
Bolsonaro já trabalham com a visão
centrista nas eleições gerais do próximo ano. Em 2004 foi estratégico para
não assustar o mercado em razão de
sua trajetória política de esquerda.

Primeiro passo para uma candidatura única

Fome extrema na
pandemia
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 seguem espalhando pavor, devastando a economia e jogado para o
alto os desemprego e agigantando a pobreza. Até a classe média brasileira encolheu na pandemia, de 51% da
população para 47%. Segundo o Instituto Locomotiva,
4,9 milhões de famílias brasileiras mudaram de faixa social e caíram para a classe baixa, entre 2020 e 2021.
Fora do Brasil a realidade trazida pela pandemia não
ﬁca menos grave. O aumento dos índices de pobreza extrema na América Latina no ano passado foi estarrecedor. O relatório Panorama da América Latina 2020, elaborado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), aponta que a taxa de pobreza extrema atingiu 12,5% da população e a de pobreza,
33,7%. Signiﬁca que o total de pessoas pobres chegou a
209 milhões no ﬁm do ano passado, 22 milhões a mais
do que em 2019. Desse total, 78 milhões de pessoas estavam em situação de extrema pobreza, 8 milhões a mais
do que no ano anterior. Os números são os piores registrados nos últimos 12 e 20 anos, respectivamente, e também estão associados a uma piora dos índices de desigualdade na região e nas taxas de ocupação e participação no mercado de trabalho, sobretudo as mulheres.
Como reverter dados tão alarmantes é o desaﬁo maior
dos governantes, estudiosos e as famílias atingidas.
Principalmente, diante da brutal concentração de renda
perante a grande maioria da população ao redor das cidades, como ocorre, por exemplo, nas periferias de São
Luís. É impressionante, o número de pedintes nos semáforos e caminhantes ao longo das avenidas, por falta
de trocados para pagar o transporte coletivo.
Segundo reportagem do jornal espanhol El País, metade da população brasileira hoje enfrenta a fome e a falta de direitos básicos, como educação, emprego e apoio
governamental. “Uma multidão de miseráveis cresce a
cada dia, sob a anuência de um Governo fraco, arrogante, incapaz”, diz o texto. Chega a ser comovente ver as ﬁlas dando voltas e mais voltas ao redor dos prédios da
Caixa Econômica Federal para receber a migalha de R$
150 ou, no máximo, R$ 250 de auxílio emergencial. São
pessoas de baixo e médio grau de ensino, grande maioria tentando sobreviver na informalidade e na desproteção do Estado Brasileiro. É uma tragédia social tão violenta quanto à própria pandemia do coronavírus.

Na moita (1)

O MDB que mandou no Maranhão desde antes de ser
um partido, até agora não dá sinal de como vai botar o
bloco na rua para as eleições de 2022. Seus líderes parecem ter chegado à conclusão de que a legenda virou
uma insigniﬁcância eleitoral.

Na moita (2)

O deputado estadual Roberto Costa, que detém o
controle do diretório municipal e do Estadual, ao lado
do ex-senador João Alberto e Roseana Sarney, todos vivem como quem foi sacudido por um vendaval político,
do qual não conseguem se recuperar da zonzeira.

Apagão censitário

Para Flávio Dino, o cancelamento no Censo 2021 pelo
governo Bolsonaro provoca destruição “a níveis inacreditáveis”. Ele diz que é “muita falta de senso”. A medida
pode diﬁcultar as ações do governo federal e dos estaduais em plena pandemia.

“Vossa excelência perdeu!”

WEVERTON ROCHA, FLÁVIO DINO E CARLOS BRANDÃO TIVERAM REUNIÃO DECISIVA NO INÍCIO DO MÊS
Por sua vez, o senador Weverton
Rocha deu o primeiro sinal público,
interpretado no meio político como
uma eventual desistência da aventura
de 2022 e fechar apoio ao nome do vice-governador Carlos Brandão, sucessor natural e candidato de Flávio Dino
ao Palácio dos Leões.
Após reunião com Dino e Brandão
há nove dias, no Palácio dos Leões, o
pedetista declarou nas redes sociais
que vai continuar ocupando-se com o
Maranhão no Senado.
“Boa conversa com o governador
Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão. As mudanças positivas
precisam continuar e no Senado estarei sempre trabalhando para apoiar o
Maranhão. Nosso grupo segue ﬁrme,
focado no que importa: o melhor para
os maranhenses”, publicou Weverton,
em sua rede social, texto ilustrado
com uma foto em que Dino e Brandão
aparecem sorrindo e, somente ele, de
cara amarrada. Até aquele dia 15, a
posição de indiferença de Flávio Dino
com a barulheira no centro de seu

grupo, já, de cara, beneﬁciava Weverton Rocha.
Ao reagir à insubordinação, Flávio
Dino descumpriu com a própria palavra. Em março, em entrevista à TV Mirante, o comunista havia aﬁrmado
que somente após a pandemia, “lá pro
mês de julho”, é que o diálogo com a
base aliada sobre 2022 seria iniciado.
Mas as circunstâncias o ﬁzeram mudara de posição.
No mesmo dia da postagem de Weverton Rocha, Dino foi mais explícito:
“Hoje tive longa e produtiva reunião
com o vice-governador Carlos Brandão e com o senador Weverton. Somos aliados de longa data e temos
compromisso quanto à continuidade
das mudanças positivas no Maranhão. No tempo certo, irei coordenar
os diálogos necessários com o nosso
grupo”, aﬁrmou o governador.
Mas nem tudo ﬁcou tarraxado no
encontro de Flávio Dino com o vice e
o senador. Embora os dois tenham fumado o cachimbo da paz, mas ﬁcou
em aberto algumas pesquisas que se-

rão realizadas até outubro, para sondar quem tem melhor condição de
vencer. Só então, a frente partidária
pró-Flávio Dino será convocada para
um conversa franca sobre as eleições
de 2022.
O governador trabalha com a hipótese de manter ao menos 13 dos 16
partidos que se uniram à sua candidatura em 2018. Até lá, o próprio Flávio
Dino já deverá ter arrumado um ou
mis partidos para ou se agruparem ao
PCdoB, ou ele buscará outra legenda.
Agora, por enquanto, Carlos Brandão e Weverton Rocha estão fugindo
de entrevistas ou reuniões políticas
para debater candidatura ao governo.
Há uma semana, Brandão tem falado
apenas de sua atuação na busca de
acelerar a vacinação contra a covid19,
enquanto percorre os municípios assinando convênios ou acompanhando o andamento de obras do governo.
Tudo sob a orientação do governador, que o incentiva a ser mais presente e ganhar maior visibilidade no ambiente municipal.

Do eclético ministro Gilmar Mendes para o colega de
STF, o lavajatista Luís Roberto Barroso, na sessão que
confirmou a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro ao condenar e prender na Lava Jato, o ex-presidente Lula.
De um total de 1,5 milhão de vacinas contra a
covid, recebidas do Ministério da Saúde, o Maranhão aplicou, até ontem, um milhão de doses. A divulgação foi feita pelo governador Flávio Dino, em coletiva à imprensa, no Palácio dos Leões.
A ocupação de leitos na rede estadual de saúde
estabilizou. Tem em média 75% de UTI e 60%
de clínicos. “Signiﬁca algo promissor, que haverá redução de danos”, reiterou Dino. Mas é
preciso conter as aglomerações das praias nos
ﬁns de semana.
Entrevistado ontem pelo jornalista Clovis Cabalau (TV Mirante), o ex-ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta fez uma projeção sinistra. Ele alertou que o Brasil pode, lamentavelmente, chegar a 400 mil mortes de covid ainda
abril. E vai mesmo.

1
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Juntos sempre (1)
A eventual ﬁliação do presidente Jair Bolsonaro no
Patriota para disputar a reeleição em 2022, o fará aproximar-se ainda mais do deputado Josimar do Maranhãozinho. O parlamentar é controlador do PL no Estado,
mas manda também no Patriota.
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Resultados fiscais de
2020 e incertezas
para 2021
MARCELLO A. DUAILIBE BARROS
Economista (UFMA), Mestre em Administração Pública
(FGV) e Vice-Presidente do Conselho Regional de Economia
do Maranhão.

Eleições na academia
CARLOS GASPAR
Presidente da AML
A pandemia do coronavírus, que se alastrou pelo mundo inteiro, trouxe mudanças
de hábitos para os diversos setores da atividade humana. Lógico que a Academia Maranhense de Letras foi também atingida por
essa onda de transformações, a perdurarem
ou não. De certo modo, contam-se alguns
pontos positivos, compensatórios, embora
nem tanto o suﬁciente para desejarmos
manter viva essa pandemia. O fato de aderirmos às reuniões pelo processo “on line” fez
com que os confrades residentes fora de São
Luís também pudessem participar desses
eventos e melhor ﬁcarem integrados à Casa
a que pertencem.
A partir da primeira quinta-feira deste
mês de abril, foram reiniciadas as nossas atividades, ﬁndando, assim, o recesso em que
nos encontrávamos desde o princípio de dezembro último. Continuaremos a realizar as
Plenárias semanais, pelo processo “on line”,
até que seja decidido o momento do retorno
presencial. Vislumbramos um ano bastante
produtivo para a Academia, ainda mais
quando o seu término coincidirá também
com a eleição de nova diretoria.
Conclui-se, assim, ser desejo da administração atual deixar fechadas as metas a que
se propôs, desde o início do seu mandato. Já
reiniciamos o processo eleitoral, com vistas
à ocupação de três Cadeiras deixadas vagas
pela partida dos confrades Waldemiro Viana,
Milson Coutinho e Sálvio Dino. Espera-se
que no decorrer deste ano estejam eleitos
seus substitutos, bem como devidamente
empossados, do mesmo modo que haveremos de ter a solenidade de posse do Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, que substituirá
o saudoso confrade José Maria Cabral Marques. A despeito de todas as surpresas desagradáveis que a Academia passou, há de se
ressaltar, no entanto, que ela continua viva
quanto à sua composição e aos seus objetivos. Basta dizer que para as três cadeiras va-

gas, pelo menos dez candidatos se habilitaram, formalmente, com a ﬁnalidade de concorrer ao seu preenchimento, fato talvez inédito na Casa de Antônio Lobo. Por essa razão
foi que a presidência achou de bom senso
que se realize um pleito de cada vez, proporcionando, entre os candidatos, uma disputa
bastante tranquila.
Aliás, deve ser realçado que as eleições na
Academia têm sempre um tempero saboroso, muito diferente da que ocorre por força
da revitalização democrática do país. A disputa, nos meios acadêmicos, é feita com
bastante serenidade e não produz consequência maior do que o resultado do pleito em si mesmo. Há muitas histórias interessantes, contadas por diversos escritores, a
respeito de eleições em suas respectivas Instituições. Josué Montello, por exemplo, referindo-se à sua eleição para a Academia Brasileira de Letras, conta-nos uma conversa
que tivera antes com Viriato Corrêa, em que
este, após ler um romance do autor de Cais
da Sagração, lhe diz: “Montello, é você que
vai me substituir na Academia”.
O tempo passou e quando Josué achou
que chegara a hora de pleitear um lugar na
Casa de Machado de Assis, disse ao maranhense de Histórias Ásperas: “Viriato, eu não
quero substituir você na Academia, porque
isso vai custar muito, preﬁro que você me receba, quando eu chegar por lá”.
Ainda, bem a propósito de eleições acadêmicas, sabe-se, nos meios intelectuais,
que Viriato Corrêa bateu, por muitas vezes,
talvez sete, às portas da Academia Brasileira
de Letras, até receber o consentimento do
colégio eleitoral, mas esse fato nunca o desmereceu como intelectual que foi, voltado
para as lições da nossa História, sempre no
sentido da criança em formação. Tanto que é
o mesmo Josué Montello quem assim se manifesta sobre sua pessoa: “Escrevendo para
crianças, é um mestre de seu ofício. Escrevendo para adultos, nunca decepcionou
quem o leu. No conto, marcou seu lugar em

nossa história literária. No teatro, é um colecionador de triunfos”.
Como esta crônica se acha voltada, de
certo modo, para as eleições na Academia
Maranhense de Letras, vale a pena fazer um
registro interessante, até mesmo porque envolve uma das pessoas mais importantes da
nossa Instituição, o mestre Antônio Lobo.
Aliás, no meu livro O Senhor Antônio Lobo
dediquei algumas páginas em comentários
acerca de que ele, Antônio Lobo, concorrera
a uma cadeira na ABL.
Na rememoração dos acontecimentos,
registre-se que Araripe Júnior e Raimundo
Correia faleceram proximamente um do outro, em 1911. Lógico que não faltaram candidatos para preenchimento das vagas em
questão. Vem, então, Domingos Barbosa, ﬁel
amigo de Antônio Lobo, e lança a candidatura deste, campanha de que se fez acompanhar por Frederico Figueira e Antônio Lopes.
E, se não prevalecessem todos os valores do
autor de A Carteira de um Neurastênico, forte se tornaria o argumento de que seria lógico operar-se a substituição de um maranhense por outro, no quadro de membros da
Casa de Machado de Assis: Raimundo Correia por Antônio Lobo.
Não ganharam corpo as teses levantadas
a favor do candidato maranhense. Somente
quatro votos auferiu o nosso postulante: de
Coelho Neto, João Ribeiro, João do Rio e Sousa Bandeira, indicativo de que também não
foi levada em conta a advertência do autor
de A Capital Federal: “Convém que escrevas
a todos os acadêmicos e será bom que lhes
mandes alguns exemplares da tua obra”.
Não esqueçam os concorrentes a uma
Cadeira na nossa Academia de considerar
este fato: o insucesso de Antônio Lobo é
exemplo válido até nossos dias, e deve preocupar qualquer candidato, em especial
aquele que sempre viveu distante das rodas
literárias locais, tornando-se, assim, um
desconhecido junto ao colegiado que irá
proclamar o eleito.

Vacinação de docentes: um horizonte de esperança
FELIPE COSTA CAMARÃO
Professor, Secretário de Estado da Educação, Membro da Academia Ludovicense de Letras e Sócio do Instituto Histórico e Geográﬁco do Maranhão
A esperança está para a Educação como
um combustível que a mantém viva em difíceis momentos, como este que estamos
atravessando. É a partir da Educação que enxergamos um horizonte de esperança, seja
com a formação de indivíduos mais conscientes de seus direitos, por meio de uma
aprendizagem transformadora, ou um mundo promissor e melhor para se viver com justiça e equidade.
Steen Larsen, um dos mais renomados
educadores europeus, após uma visita ao
educador Paulo Freire, em sua residência em
São Paulo, escreveu o artigo Pedagogia da
Esperança: uma conversa com Paulo Freire,
quando destacou as percepções de Freire sobre “sonhos e esperanças”, entre as quais
destaco: “Mas nossos sonhos e nossas utopias não se realizam sozinhos. Nós precisamos
criá-los, produzi-los, lutar para que se tornem realidades”, observou. Notadamente,
não basta sonhar sem movimento, sem batalha.
No Maranhão, mesmo antes do início da

distribuição da vacina contra a Covid-19, o
governador Flávio Dino trabalha, intensamente, para garantir a imunização do maior
número de maranhenses possível para conter a pandemia no Estado, somado a outras
medidas estratégicas, implementadas até
aqui. Nesse contexto, cabe frisar que os proﬁssionais da educação sempre estiveram entre os grupos prioritários para a vacinação.
Desde o dia 20 de abril, vemos sonhos realizados e esperanças renovadas por todo o
Estado, com a chegada da vacina aos proﬁssionais da Educação. Em cada ponto de vacinação, desse imenso Maranhão, vemos lágrimas, sorrisos e expressões de esperança
por um futuro que está, cada vez mais, próximo de todos nós – o retorno às escolas.
Fiz questão de registrar a aplicação da
primeira dose em um proﬁssional da educação, ajoelhando-me para captar a melhor
imagem pelo celular. Tive a honra de ver a
empolgação da professora Ângela Silva, servidora pública de carreira, que completou 61
anos de vida, no dia que recebeu a primeira
dose da vacina. “Hoje recebi um dos presentes mais importantes da minha vida, a vacina, que é uma esperança para mim e todos
os proﬁssionais do Brasil”, disse emocionada.
Alegria contagiante senti, também, ao ver
o vídeo que recebi da professora Maria Go-

rethe Sousa Santos, gestora da Escola Municipal Monteiro Lobato, em Presidente Dutra.
“A gente se sente privilegiada. Muito obrigada, governador Flávio Dino, por ter nos favorecido com essa prioridade para receber a
vacina. Isso nos dá a esperança de que nossas aulas presenciais podem voltar muito
antes do que se havia planejado. A felicidade
é geral!”.
A imunização dos proﬁssionais da escola
é fruto da sensibilidade de um governo que
trata a educação com a prioridade máxima
de gestão. Por isso, nossa expectativa é vacinar 100% dos proﬁssionais de todas as escolas maranhenses.
Em nome de todos que fazem a educação
do Maranhão, registro minha gratidão ao governador Flávio Dino e à parceria do secretário Carlos Lula, que, junto com toda a equipe
da Secretaria de Estado da Educação, abre
um novo horizonte de esperança na Educação, pois, a partir de agora, estamos em contagem regressiva para a abertura progressiva
das nossas escolas.
“Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de
glória mui excelente; Não atentando nós nas
coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e
as que se não veem são eternas.” 2 Coríntios
4:17-18.

O ano de 2021 assemelha ser uma continuidade de 2020, parece que nada mudou. A pandemia do novo coronavírus ainda está
presente nas principais discussões. De fato, intensiﬁcou-se os debates sobre o tema, visto que, infelizmente, convivemos com o
agravamento da crise sanitária, não obstante o início da vacinação em todo Brasil. Nos últimos meses vimos o surgimento de novas variantes e um avanço da doença sobre a população mais jovem. Essa conjuntura tem potencializado o desaﬁo de retomar
uma agenda positiva, tornando urgente a tarefa de implementar
uma estratégia para o país voltar a crescer.
A retomada do crescimento econômico é fundamental para
amenizar as externalidades negativas que a pandemia trouxe para
as ﬁnanças públicas, sobretudo para aqueles entes federados que
ainda possuem economias de baixa complexidade e que são extremamente dependentes de repasses constitucionais da União.
As medidas pontuais adotadas em 2020 para mitigar a baixa performance das receitas estaduais, a exemplo dos auxílios, se esgotaram, não restando mais espaço para novas ações a serem adotadas em âmbito subnacional. Essa conjuntura torna o ambiente
ﬁscal muito mais hostil para o ano de 2021, a despeito dos resultados animadores de 2020.
Em particular, no Maranhão, os dados consolidados de 2020
atestam bons resultados do ponto de vista ﬁscal. Mais importante, os números parecem demonstrar uma recuperação sustentada
até aqui, senão vejamos:
De acordo com Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO do 6º bimestre de 2020, o resultado primário alcançado
foi um superávit de R$ 679,9 milhões. Considerando que no ano
anterior, 2019, o estado também registrou resultado positivo semelhante, R$ 688,2 milhões, é possível inferir que houve uma recuperação dos déﬁcits ocorridos em 2017 e 2018. Vale lembrar que
este indicador considera as receitas primárias, ou seja, exceto
aquelas de natureza ﬁnanceira (empréstimos, aplicações ﬁnanceiras, etc.) e as despesas primárias, ou seja, exceto aquelas relativas a gastos ﬁnanceiros, a exemplo do serviço da dívida.
De maneira similar, outros dois indicadores chamam a atenção: os percentuais de gastos com pessoal e encargos sociais e dívida consolidada líquida, ambos em relação à Receita Corrente Líquida – RCL. Os dados do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 3º
quadrimestre de 2020 registram que o primeiro indicador ﬁcou
em 50,06%, enquanto que o segundo foi de 41,79%. Em ambos os
casos, os percentuais encontram-se confortavelmente quando
comparados aos respectivos limites legais. No que diz respeito às
despesas com pessoal e encargos, o limite máximo estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF é de 60%, enquanto que o
Senado Federal deﬁne como limite máximo para endividamento
o percentual de 200% sobre a RCL.
Complementarmente, quando analisamos as vinculações
constitucionais de saúde e educação, os dados do RREO do 6º bimestre apontam resultados superiores ao disposto na Constituição Federal. Ou seja, enquanto que o percentual mínimo de gastos com ações e serviços públicos de saúde exigido pela Carta
Magna é de 12% da Receita Líquida de Impostos – RLI, o estado
atingiu 15,11%. No caso da educação, a exigência mínima é de
25% e o resultado alcançado foi de 29,58%. Analisando os números dos exercícios anteriores nota-se que o Maranhão vem cumprindo com folga o percentual mínimo exigido.
Sem dúvida, os números indicam um cenário de resiliência ﬁscal e de recuperação de indicadores importantíssimos no que tange às ﬁnanças públicas. Contudo, vale ressaltar que o Maranhão
ainda é fortemente dependente de transferências oriundas do
Governo Federal, sendo que aproximadamente 50% das suas receitas correntes são repassadas pela União, com destaque para o
Fundo de Participação dos Estados – FPE, que tem em sua base de
cálculo dois impostos federais diretamente ligados à atividade
econômica, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. A outra metade das receitas correntes estaduais é oriunda da arrecadação própria do estado, notadamente do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
Os resultados alcançados em 2020 são animadores. Ao contrário, o horizonte para 2021 continua coberto com uma nuvem de
incerteza. Navegar por este caminho pode ser mais custoso do
que encontrar uma saída para o país voltar a crescer.
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A responsabilidade por nossos atos
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de São
Luís. Membro das Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras

A discussão sobre uso
de gravação ambiente
de um interlocutor pelo
outro voltou ao centro
dos debates esta
semana.
Considerar ou não como elemento
probatório no processo a gravação de
imagens ou áudios de outra pessoa.
Respeitando a posição contrária, bem
como a competência adstrita a cada
poder, permito-me, na qualidade de
cidadão, fazer algumas considerações.
Já fui delegado de polícia. Sou magistrado, atuando na esfera penal.
Mas, sobretudo, sou cidadão, que
pensa, quer e age por uma sociedade
mais fraterna, mais justa e igualitária.
No sistema positivado, em regra, temos que nos curvar às leis, que regem
toda sociedade. Noutra via, como se
bem sabe, é preciso que as normas
acompanhem a própria evolução social.
A este estamento social, a norma
precisa vir para dar amparo, tipiﬁcar
condutas, dar estabilidade às relações
sociais. Assim, a materialidade dos fatos deve servir para amparar uma investigação, um inquérito policial. A
possibilidade de não levar em consideração uma gravação, que possa servir de prova, por um dos interlocutores sem prévio conhecimento da outra parte contra um suposto trans-

gressor não me parece razoável.
A mudança está no bojo do pacote
anticrime, que também traz algumas
mudanças desejadas pela sociedade,
a exemplo do aumento de pena para
algumas condutas tipiﬁcadas. Mas,
neste ponto, entendo que deveria haver um pouco mais de alinhamento
com a realidade em que vivemos.
Vemos a possibilidade de muitos
daqueles crimes que acontecem na
intimidade ﬁcarem sem uma apuração devida, simplesmente porque um
elemento principal pode não ser devidamente qualiﬁcado como uma prova lícita.
Imagine uma situação de ameaça
em que a mulher é coagida, subjugada, agredida. Muitas, posso dizer sem
medo de errar, na quase maioria das
vezes, uma gravação, uma mensagem, constitui indício mínimo para a
instauração de um inquérito policial e
até a aplicação imediata de medidas
protetivas.
Quantas não têm sido as mulheres
vítimas de agressores vorazes, que
evoluem das ameaças por ligações ou
mensagens para a concretização da
violência em forma de feminicídio?
Nossas mulheres e crianças ainda sofrem diariamente nas mãos de violentadores contumazes, que tentam se
esconder no anonimato.

como indício mínimo de prova do delito, qual procedimento para casos como os sobreditos?
– Um instante, preciso dar um pulinho aqui na vizinha. Já que não tenho
tua autorização para gravar, vou pedir
que ela venha ser testemunha ocular
do fato delituoso em curso. Pronto,
podemos retomar! Onde foi que paramos?
Naturalmente uma situação como
esta nem mesmo em um mundo idílico. Nem na melhor das utopias sonhadas por Thomas More poderia ganhar concretude.
Ademais, note-se que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal admite a captação ambiental
por um dos interlocutores como prova de infração criminal sem o prévio
conhecimento da autoridade policial
ou do Ministério Público. Basta restar
comprovada a integridade da gravação.
Ou seja, entende-se que sobre
aquela suposta prova haverá a devida
análise, se necessário a perícia técnica, para buscar a verdade dos fatos.
Inclusive para provar a própria inocência daquele que ora ﬁgura como
acusado. Recordo-me que em episódio recente o suposto violentador
passou a ser vítima quando divulgadas imagens e áudios da moça que
tentava acusa-lo.

É um daqueles crimes que, na sua
grande parcela, acontecem da porta
para dentro, entre quatro paredes, na
intimidade familiar e longe dos olhos
da sociedade. Estupro, abusos, estupro de vulnerável, tortura psicológica
e até física.
Há também aqueles crimes de injúria racial e racismo, ainda muito comuns em nosso cotidiano. Casos que
só ganham notoriedade, e por conseguinte são apurados, após a divulgação de vídeos e áudios gravados por
quem sofreu ou presenciou a agressão.
Se a gravação não puder constar

Não fosse aquele elemento probatório, provavelmente seria execrado
pela opinião pública e poderia acabar
no “banco dos réus”, respondendo
por crime que restou comprovado
não tê-lo praticado.
Apesar de concordar e respeitar
que o devido processo legal deva ser
respeitado, penso que o mesmo deveria estar sempre em sintonia com a
evolução social. Penso que na persecução penal, na busca da verdade real, toda possibilidade de prova deva
ser considerada. Mesmo na intimidade, quem fala o que bem deseja, deve
responder pelos seus atos.

Livro contra gente chata
RICARDO AGUM RIBEIRO
Doutor em Ciência Política, Professor do
Instituto Federal de Rondônia - IFRO
O que a taxação do livro pode nos
ensinar. Em três eixos vamos ponderar a proposta do, até então, ministro
da economia doutor Paulo Guedes. 1)
livro é artigo de luxo; 2) negação de
prioridades e 3) livro mata. Embora
seja difícil compreender a linha de raciocínio da proposta de taxar a comercialização de livros em 12%, vamos tentar fazer um exercício sobrehumano para entender.
Livro é artigo de luxo. Não podemos negar que o acesso ao livro é um
fator de diferenciação social. Para enfeitar casas e escritórios, algumas pessoas recorrem a prática da compra de
livro por metro. Valoriza-se a brochura por sua lombada. Fica cool! Passa a
impressão de que o proprietário é um
ávido leitor. Já tive contato com uma
estante repleta de capas de livros, sem
o miolo. Ao perguntar a proprietária,
em um misto de curiosidade e surpresa, a resposta se mostrou plausível: livro é muito pesado e a estante era frágil. A melhor solução foi manter as capas, assim a decoração não ﬁcava
comprometida.
Buscar entender a lógica que molda o consumo de livros não é tarefa fácil. Acredito que a proposta de sua taxação esteja muito bem embasada na
aquisição do livro enquanto uma peça
decorativa. O que faz todo sentido,
quando pensamos que não sendo algo extremamente necessário, a taxação é viável. Uma prateleira repleta de
livros comprados por metro, escolhidos a dedo pela sua capa, faz do feliz
proprietário um indivíduo diferenciado socialmente, corrobora com a imagem de um ser culto. Impressiona os
desatentos, mesmo quando expostos
apenas em capas duras sem miolo.
Certamente são desses endinheirados, ou possíveis consumidores que a
taxação está visando. Com base em
tais sinais, recomendo o sebo Belo Artístico, localizada na região dos Jar-

dins em São Paulo. Eles têm experiência em atender a clientela interessada
em expor livros como decoração. Justiça seja feita, não são todos os clientes que tem essa predileção, mas se
adaptaram a exigência de um público
que, certamente, não faz diferença a
taxação.

gum colega quantiﬁca os livros ou artigos lidos no ano. Possuir livros e usufruir deles não é campeonato. Quem
lê proﬁssionalmente, também o faz
por lazer.
Livro mata. Confesso que ﬁz um esforço para encontrar algum momento
que o livro tenha sido utilizado como
uma ferramenta para tirar vidas. Talvez você possa pensar: o conteúdo de
um livro pode levar muitos a matar ou
morrer. Certamente! No entanto, é
importante que para acessar tal material o indivíduo se dê ao trabalho de
possuir um livro, e pior, o ler. O que
por si só afasta milhares de possíveis
assassinos ou assassinados.

Negação de prioridades. É importante observar que quando estamos
discutindo a respeito de livros, é quase inevitável sua relação com a leitura.
A menos que os mesmos sejam artigo
de decoração. O setor literário estava
envolto na discussão da qualidade do
que estava sendo produzido. Com o
aumento das publicações, havia espaço para questionamentos referentes a
Não vou fazer comparação entre a
sua qualidade. Agora voltamos algumas casas, pois a prioridade é a dis- taxação dos livros e a desoneração das
armas de fogo. Muitos já o ﬁzeram e
cussão a respeito da taxação.
de maneira mais inteligente. Faço a
escolha de me afastar de pessoas desagradáveis ou inoportunas utilizando o livro. Aprendi com uma tia, quase
Cenário tétrico,
octogenária, que o livro é o amigo surdo. Sempre atento, apresenta um paprincipalmente quando norama interessante de vários assuntos, sem a inconveniência de ﬁcar te
estamos falando de um incomodando.

país que se consome e lê
pouco.
O escritor amazonense Márcio
Souza, conhecido por sua produção
literária e também por seu humor ácido, disse: “Leitura não é hábito. Hábito é você escovar os dentes. Leitura é
algo que você escolhe, uma opção de
liberdade”. É importante reconhecer
que as escolhas e as liberdades podem
ser cerceadas, principalmente distanciando as possíveis aquisições, limitando a capacidade de acessar o livro.
A escolha, bem como a liberdade, pode ser moldada aos interesses mais
díspares.
Ler e acessar livros é uma condição
sine qua non da proﬁssão de professor. Me causa estranheza quando al-

O livro mata o tempo ocioso, mata a
possibilidade de convivência com os
não essenciais. Taxar o livro vai nos
aproximar do contato com o mundo
que não estamos querendo ter contato. Vai impor uma não liberdade de escolha, fazendo que nossa prioridade
seja direcionada para o whatsapp
(vulgo Zapzap), tiktok ou instagram.
Ainda vamos correr o risco de sermos
confundidos com compradores de livro por metro.
Tomarei a liberdade de invocar o
nome de São Francisco de Sales, santo
padroeiro dos escritores, que não venha a taxação dos livros. O livro pode
nos afastar de gente chata. Respeite
nossa liberdade de escolha, sem que
para isso sejamos colocados no mesmo balaio dos que usam os livros para
enfeite. Um chato com um livro é apenas um chato em silêncio, já um chato
sem um livro, incomoda muita gente.

Sobre o ato de
procrastinar
RUY PALHANO
Psiquiatra
Deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, é uma das marcas de muitas pessoas ao redor do mundo. A procrastinação sempre foi e é fonte de muitos estudos na área comportamental. Psicólogos, psiquiatras e neurocientistas, vem dispensando muita
atenção a essa forma de comportamento.
Em Aurélio, procrastinar é transferir para outro dia; adiar. Delongar. Demorar espaçar, protrair. Etimologicamente, a palavra
“procrastinar” se originou a partir do latim procrastinatus, procrastinare, que signiﬁca “à frente de amanhã”, na tradução literal.
Na realidade é deixar para depois o que se pode fazer hoje e nessa
perspectiva há vários aspectos aí inseridos. Muitos procrastinam,
por distress, (stress patológico), cansaço exagerado por sobrecarga de trabalho, desatenção, problemas emocionais, neurológicas,
por transtornos psiquiátricos e problemas ou conﬂitos psicológicos. Muito embora, haja muitos fatores intervenientes que o explicam esses comportamentos, a bases comum de todas essas situações é a diﬁculdades dessas pessoas não realizarem ações efetivas e objetivas diante daquilo que tem que ser feito, isto é, não
chegam onde deveriam chegar que é concluir uma tarefa ou um
compromisso, sempre deixando tudo para depois, transferindo
tudo para outro dia ou deixar para depois.
A procrastinação, também pode ser algo eventual e transitório
podendo estar ligado a uma situação especíﬁca, como por exemplo, cansaço exagerado, devido excessivas atividades, de tal forma, que a pessoa passa a funcionar anormalmente, noites mal
dormidos, cansaço crônico. Assim como pode se tratar de um traço inerente à personalidade de algumas pessoas, ao ponto de
muitas delas serem até identiﬁcadas socialmente, como procrastinadores contumaz, no melhor sentido da palavra.
Como fenômeno psicológico e psicossocial, a procrastinação
não pode ser vista tão somente, sobre a ótica da psicopatologia e
sim como um traço humano que se apresenta em distintas proporções em cada um de nós, podendo, portanto, ser comuns à todos. Ocorre, que se a procrastinação estiver realmente atrapalhando suas atividades funcionais e habituais, pessoais e sociais
ou mesmo criando problemas em seu trabalho, na família ou em
seu lazer ou atividades laborais, ou mesmo já passar a ser algo comum da sua vida ao ponto e passar a ser identiﬁcada por outros, aí
você pode estar apresentando, realmente, um disfuncionalidade
em seu comportamento.
Por ter níveis de distintos de manfestação, a procrastinação,
passa a não ser algo comum e passa a ser um problema de comportamento que pode se manifestar em distintas situações, algumas dessas situações já citadas acima, são: acúmulo excessivo de
tarefas, sobrecarga no trabalho, cansaço persistente, repouso inadequado, uso excessivo de álcool e de outras drogas, conﬂitos
emocionais, pessoais, sociais e familiares que tiram da pessoa o
foco das suas atividades e ocupações. A falta de lazer e de atividades físicas e lúdicas, doenças psiquiátricas e psicológicas e doenças neurológicas, pode como já vimos estar por trás também do
comportamento dos procrastinadores.
Muitos desses comportamentos, reﬂetem pessoas inseguras
emocionalmente, instáveis, dependentes de si mesmo ou dos outros e muitas vezes imaturas quanto ao sua estrutura pessoal e
que não conseguiram níveis razoáveis de desenvolvimento de suas habilidades e de suas personalidades. O pragmatismo, como
uma das mais importantes capacidades humanas de executar tarefes como expressão das funções executivas (cognitivas) está visivelmente afetada nessas pessoas, por serem hipopragmáticas.
Outros, podem apresentar déﬁcits cognitivos severos que os
impedem de terem uma capacidade executiva adequada. Portadores de transtorno por deﬁcts de atenção com ou sem hiperatividade, são pessoas que tem suas capacidades de atenção e de execução de tarefas altamente prejudicadas, fatos que podem interferir, sobremaneira, nas atitudes procrastinatórias.
Paciente com transtornos de Personalidade Boderline, onde
uma de suas características é a imediatez, diﬁculdade no controle
dos impulsos e a possessividade, apresenta também, em distintas
proporções, comportamentos procrastinatórios.
Quadros depressivos leves, moderados ou graves, em distintas
proporções, devido ao rebaixamento patológico do humor (ânimo). Portadores de transtornos ansiosos, sobretudo, ansiedade
generalizada- TAG ou de transtornos de personalidade, são também chegados a procrastinarem. Pacientes em fases maníacas e
com retardo mental podem também apresentar esses mesmos
comportamentos. Pacientes senis e portadores de graus diferenciados de demência, devidos danos especíﬁcos na área cognitivocomportamental, da concentração e da memória podem também
procrastinar em diferentes proporções. Portadores de transtornos
hipercinéticos com ou não déﬁcits da atenção, sã também mais
vulneráveis à procrastinarem.
Segundo a psicóloga e psicoterapeuta Sara Guelha, especializada em terapia-cognitivo-comportamental (TCC), citando o trabalho de Kerbauy, 1997, diz: procrastinar é o comportamento de
se adiar tarefas, de se transferir atividades para “o dia seguinte”,
deixar de fazer algo ou até interromper o que deveria ser concluído dentro de um prazo determinado.
Segundo ela, a pessoa que procrastina, pode resultar em ansiedade, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em
relação aos outros, por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Como havíamos dito acima, ela reaﬁrma:
“embora a procrastinação seja considerada normal, pode tornarse um problema quando impede o funcionamento normal do indivíduo no seu dia-a-dia. A procrastinação crónica pode ser um
sinal de diﬁculdades a nível psicológico.
A psicóloga diz ainda: “podem existir diversas causas subjacentes à procrastinação, nomeadamente, ansiedade em situações
sociais, má gestão do tempo, diﬁculdades de concentração, crenças e pensamentos disfuncionais acerca de si próprio e/ou do outro, falta de motivação, entre outros”.
Conclui: “No entanto, o primeiro passo para combater a procrastinação é consciencializar-se da mesma, e a partir daí estabelecer objetivos claros e realistas no tempo, identiﬁque as estratégias de evitamento que utiliza, registe o seu progresso (através de
tabelas, gráﬁcos), afaste sentimento de culpa e conheça-se melhor a si próprio, as suas competências e os seus recursos interiores para lidar com as situações mais difíceis e comprometa-se!”

GERAL

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergiosf@gmail.com
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São Luís, sabado e domingo 24 e 25 de abril de 2021

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://saodomingosdoazeitao.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 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, desenvolvimento 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.

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

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://saodomingosdoazeitao.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

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 incêndios, Umectação de estradas e vias, conforme dados constantes no
Processo 171257/20.

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

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

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/DOCUMENTAÇÃO: 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://saoraimundodasmangabeiras.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 especiﬁcações 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 Mangabeiras – MA, 23 de abril de 2021. FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES. Pregoeiro Municipal.
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 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 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 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 especializada 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.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES
DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições de
Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos laboratoriais
emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 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:

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO
P01

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

P06

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

P07

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

P08
P09

Praia da
Ponta D’ Areia
São Luís

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

IMPRÓPRIO

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

IMPRÓPRIO

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

IMPRÓPRIO

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

IMPRÓPRIO

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

IMPRÓPRIO

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

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

IMPRÓPRIO

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

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

IMPRÓPRIO

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos
São Luís

Praia do
Calhau
São Luís

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

P10

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

P11

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

IMPRÓPRIO

P12

Em frente à descida da rua
São Geraldo

IMPRÓPRIO

P13

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

À direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

P14

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

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

IMPRÓPRIO

P15

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

PRÓPRIO

P16

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

PRÓPRIO

P17

Praia do Araçagy
São José de
Ribamar

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

IMPRÓPRIO

P18

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

Em frente ao Bar da Atalaia

IMPRÓPRIO

P19

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

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

PRÓPRIO

P20

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante

IMPRÓPRIO

P21

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

P22

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

Praia do
Olho d’Água
São Luís

Praia do Meio
São José de
Ribamar

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

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

PRÓPRIO

GERAL

São Luís, sabado e domingo 24 e 25 de abril de 2021

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergiosf@gmail.com
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ESPECIAL

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

oimparcial.com.br

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

Governo Bolsonaro

Oquemudouumano
apósreuniãoministerial
H

prioridade nos ministérios, avalia o cientista político
Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria Integrada. “Ficou claro o incômodo do presidente com o protagonismo de ministros e falta de suporte de nomes que
ele considerava que deveriam estar defendendo o governo mais ativamente”, aﬁrma Cortez.
Na reunião, Bolsonaro fez “um apelo” aos ministros
para “que se preocupem com política, pra não ser surpreendido. Eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água, e vou continuar
tirando água de todos os ministérios no tocante a isso.”
“Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo
Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com
ele, zero problema com Paulo Guedes”, disse Bolsonaro.
‘Passar a boiada’ no meio-ambiente
Talvez a fala que mais tenha marcado a reunião tenha
sido a do ministro Ricardo Salles, que aﬁrmou que era
preciso aproveitar a atenção gerada pela pandemia e “ir
passando a boiada” de reformas de desregulamentação
na área de meio ambiente.
“A oportunidade que nós temos, que a imprensa tá
nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simpliﬁcação, todas as reformas”, aﬁrmou Salles. “O Meio
Inter ferência na PF
Um ano depois da reunião, o inquérito aberto sobre a Ambiente é o mais difícil, de passar qualquer mudança
acusação feita por Moro de que Bolsonaro interferiu na infralegal (…). Então pra isso precisa ter um esforço nosPF ainda não foi concluído — o STF (Supremo Tribunal so aqui enquanto estamos nesse momento de tranquiliFederal) não decidiu nem o formato (escrito ou presen- dade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só
fala de covid, e ir passando a boiada e mudando todo o
cial) do depoimento de Bolsonaro na investigação.
Na reunião, Bolsonaro mostra insatisfação com o ór- regramento e simpliﬁcando normas.” Desde então, o
gão e com o caminho tomado pelas investigações sobre governo modiﬁcou centenas de normas e portarias em
diversas instâncias com efeito direto no meio ambiente.
supostas condutas criminosas de seus ﬁlhos.
“Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu Um monitoramento da Folha de S.Paulo com o Monitor
tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as in- de Política Ambiental detectou pelo menos 606 normas
teligências das Forças Armadas que não tenho informa- com impacto ambiental entre abril e dezembro de 2020.
Essa desregulamentação foi grave, explica Márcio Asções; a Abin tem os seus problemas, tenho algumas informações. Só não tem mais porque tá faltando real- trini, presidente do Observatório do Clima, porque afemente, temos problemas, pô! Aparelhamento etc. Mas a tou todas as áreas de controle ambiental.
“Existe um sistema de governança ambiental: instigente não pode viver sem informação”, aﬁrma o presituições, procedimentos administrativos, agências de
dente no vídeo.
Bolsonaro nega a interferência na PF para proteger os ﬁscalização e controle, etc. A boiada passou aí — vários
ﬁlhos até hoje. Desde então, o presidente trocou a lide- dos regramentos que sustentam o aparato de proteção
rança da Polícia Federal três vezes — em uma delas ten- foram modiﬁcados”, explica. “Houve um desmonte total
tou emplacar um amigo da família, Alexandre Rama- de todos os mecanismos de proteção ambiental.”
Desde a reunião, no ano passado, os alertas do Inpe
gem, cuja indicação foi barrada pelo STF. A mudança
mais recente foi neste mês, quando nomeou Paulo Gus- (órgão de monitoramento do governo) mostraram 7.961
km² de desmatamento no país.
tavo Maiurino.
“O desmatamento é uma consequência de ações denNesse um ano, no entanto, a questão da interferência
da Bolsonaro na Polícia Federal foi ofuscada por outras tro do ministério e do governo que facilitaram a atuação
crises graves que o governo enfrenta, apontam analistas de criminosos ambientais”, aﬁrma Astrini.
Ele cita como exemplo o fato de o sistema de multas
políticos. A contaminação desenfreada e o pico de mortes na pandemia; a CPI da pandemia que quer investigar ambientais estar parado desde de outubro de 2019, facia atuação do governo diante da crise sanitária, o desem- litação de exportação de madeira ilegal, a diminuição de
prego, a inﬂação e o retorno da fome, entre outros pro- operações de ﬁscalização e controle.
“E tudo isso é só na questão do desmatamento, outros
blemas.
setores de proteção ambiental estão sofrendo do mesmo jeito”, diz.
Mudanças de ministros
O pesquisador explica que grande parte desses proAo todo, a reunião de um ano atrás teve a participação
de 25 autoridades. Dos ministros que estiveram no en- blemas é irreversível ou muito difícil de reverter.
“Outro governo pode mudar as portarias e normas,
contro, seis já saíram do cargo – dois pediram demissão
mas os garimpeiros e madeireiros criminosos estão cae quatro foram trocados pelo governo em meio a crises.
Sergio Moro, que ocupou a pasta da Justiça e Seguran- da vez mais ricos e poderosos, e ﬁca cada vez mais difícil
ça Pública, já havia deixado o governo e foi o pivô da di- de combatê-los”, aﬁrma.
vulgação do vídeo.
O ministro da educação, Abraham Weintraub, foi um Combate à pandemia
Embora a reunião tenha acontecido em um momendos que perderam o cargo após a fala sobre “prisão dos
to crítico da pandemia no ano passado, o avanço da coministros do STF”.
Nelson Teich, da Saúde, saiu em meio ao agravamen- vid-19 foi muito pouco mencionado. O então ministro
to da pandemia e discordâncias com o presidente sobre da Saúde, Nelson Teich, falou pouco, não apresentou
um plano e foi logo interrompido pela fala de outro mios rumos no combate ao coronavírus.
O chanceler Ernesto Araújo perdeu o cargo neste ano nistro. O presidente reclamou da pressão que sofreu paapós pressão do Congresso, por causa do seu desgaste ra mostrar seus exames de covid e demonstrou maior
com a China. O ministro da Defesa Fernando Azevedo e preocupação com a reabertura do comércio — e os efeiSilva e o ministro do turismo Marcelo Álvaro Antônio tos do fechamento na popularidade do governo e na demanda por auxílio emergencial. “A ideia que nós temos
também foram demitidos desde então.
Na reunião, Bolsonaro havia deixado claro que a pre- de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente,
ocupação com a situação política do governo deveria ser eu acho que o Paulo Guedes tá sendo até legal, hein,
á cerca de um ano, uma crise era desencadeada no governo Bolsonaro com a divulgação do
vídeo de uma reunião interministerial que o
ex-ministro Sergio Moro dizia ser a prova de
interferência do presidente na Polícia Federal.
As falas do presidente e dos ministros no encontro,
que tinha acontecido um mês antes, em 22 de abril, tiveram enorme repercussão — inﬂamaram a base de apoio
de Bolsonaro e geraram críticas de diversos setores da
sociedade. Ficaram marcadas especialmente a fala do
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que disse
que era preciso aproveitar a pandemia para “passar a
boiada” e a do então ministro da Educação, Abraham
Weintraub, que disse que, por ele, “botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF”. Também
teve destaque a reclamação do presidente sobre a atuação da Polícia Federal, de quem ele dizia não receber informações suﬁcientes.
No último ano, muitas mudanças se passaram nas diversas áreas citadas na reunião. A BBC News Brasil fez
um balanço dos acontecimentos em setores mencionados e mostra no que deram as falas e projetos revelados
pelo vídeo.

Paulo Guedes? Eu não sou economista não. Vai ser uma
porrada muito maior do que você possa imaginar”, aﬁrmou o presidente.
“A desgraça tá aí. Eles vão querer empurrar essa trozoba pra cima da gente, e a gente vai reagir porque aqui
não é saco sem fundo. Tá?”, disse Bolsonaro.
Desde então, o governo vem sofrendo fortes críticas
interna e externamente por sua atuação diante da pandemia.
Bolsonaro não declarou lockdown — medida recomendada por cientistas e autoridades sanitárias —, promoveu a ideia de tratamento precoce com remédios
sem comprovação cientíﬁca, fez críticas às vacinas, minimizou a gravidade da pandemia e o número de mortes, vetou lei que obrigava uso de máscaras e trocou
mais duas vezes de ministro da Saúde.
Em março deste ano, o número de mortos pelo coronavírus ultrapassou 300 mil e diversas cidades no país
todo enfrentaram um colapso no sistema de saúde.
Esse cenário levou à criação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da pandemia para investigar ações
do governo durante a crise sanitária.
A questão da interferência na PF, que era o centro da
crise política para o governo quando a reunião ministerial foi divulgada, atualmente foi ofuscada pela questão
da CPI e o colapso sanitário, avaliam analistas políticos.
“Na época, a questão da interferência era central porque colocava em cheque um elemento importante: a
sintonia de ações entre o governo e o que se convencionou a chamar de ‘lavajatismo’”, aﬁrma Creomar de Souza. “Mas hoje a crise política tem características diferentes.” Se a reunião deixou claro que o governo estava
mais preocupado com sua sobrevivência do que com o
combate ao coronavírus, diz Souza, é justamente o fato
de não conseguir dar uma resposta efetiva à pandemia
que agora coloca o governo sob pressão. “É uma crise
muito mais grave”, aﬁrma o analista político Rafael Cortez. “O governo está em um momento muito mais delicado do ponto de vista das chances de interrupção. O
presidente enfrenta muito mais insegurança sobre continuidade do seu governo e há uma acúmulo de desgaste.”
Disputa com governadores
Na vídeo da reunião, é possível ouvir Bolsonaro chamando o então governador do Rio de Janeiro, Wilson
Witzel, de “estrume”. Adjetivo semelhante foi reservado
para o governador de São Paulo, João Doria, em discussão sobre a resposta dos Estados à pandemia.
“O que esses caras ﬁzeram com o vírus, esse bosta
desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de
Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o
vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora,
abrindo covas coletivas. Um bosta”, disse Bolsonaro,
que aﬁrmou que os políticos que citou estavam “se
aproveitando” do “clima” para “levar terror para o Brasil”. A tática de Bolsonaro tentar encontrar alguém para
antagonizar não arrefeceu desde então, avalia Creomar
de Souza, mas o presidente tem tido mais diﬁculdade
nesse sentido. “Bolsonaro é um polarizador, ele gosta do
antagonismo, precisa disso. Isso permite que ele suba o
tom e construa uma narrativa maniqueísta”, diz Souza.
Mas, pelo menos contra o governador de São Paulo,
diz o analista, a batalha de narrativa sobre o coronavírus
foi perdida. “Quando o Doria aplicou uma vacina primeiro, foi um golpe muito forte (contra Bolsonaro). E
mesmo ele tentando recuperar depois, dizendo que a
vacina era do Brasil, que ele nunca tinha criticado, foram meses criando constrangimento contra a vacina”,
aﬁrma Souza.
“Bolsonaro apostou muito na ideia de que o discurso
de que era preciso ‘salvar a economia’ ia vencer essa narrativa, mas a popularidade que ele conseguiu manter
com isso não durou”, diz Rafael Cortez. Souza aﬁrma
que o presidente não tem tido a mesma facilidade em
encontrar um novo antagonista diante da queda de popularidade e de pesquisas que mostram cenários eleitorais com nomes como o apresentador Luciano Huck e o
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Covid-19

Estudo revela risco da
doença em gestantes
PATRÍCIA CUNHA

O

que sabe de uma mulher que se descobre grávida, é que são aﬂorados sentimentos que vão
da euforia à ansiedade. Isso desde que o mundo é mundo. Mas e em tempos de pandemia,
com uma doença tão grave nos rondando e que já causou a morte de milhares de milhares de pessoas ao redor
do mundo, como é estar grávida? E quando uma pessoa
está guardando outra pessoa no ventre? Como proteger
ambos? “Vivo no medo. Não posso nem pensar em sentir uma dor na garganta”, comentou a advogada Thayse
Queiroga, mamãe de primeira viagem.
O cenário de encanto da descoberta da gravidez que
era o seu sonho, deu lugar ao susto. Ela descobriu que
estava grávida no mesmo dia que soube que estava com
Covid-19. “Foi tudo ao mesmo tempo. Na semana que
senti os sintomas da Covid, minha menstruação estava
um pouco atrasada. Aí ﬁz os exames e vi que tanto estava
grávida, como com Covid. Ou seja, testei positivo duas
vezes. Meus sintomas de Covid foram relativamente leves, mas tive que tomar 10 dias de anticoagulante injetável”, contou.

com Covid-19, foi objeto de um estudo publicado na JAMA Pediatrics, sob a coordenação de pesquisadores da
área perinatal da Universidade de Oxford, e que fornece
informações detalhadas sobre os efeitos do Covid-19 na
gravidez. O estudo INTERCOVID revela risco aumentado de formas graves da Covid-19 para mulheres grávidas
infectadas e sintomáticas, com SARS-CoV-2.
Foi o que ocorreu em Imperatriz, com a estudante Luana Gurgel, de 24 anos, que faleceu vítima de complicações da Covid-19. Ela estava grávida de 8 meses do primeiro ﬁlho, quando testou positivo para a doença, em
Imperatriz, e morreu poucas horas após dar à luz o pequeno Bento.
Segundo familiares, Luana sentiu os primeiros sintomas no dia 15 de fevereiro, chegou a fazer o teste, que
deu negativo, mas com os sintomas se agravando, resolveram fazer um teste em laboratório particular, que deu
positivo.

va da Universidade de Oxford, que co-liderou o estudo,
conclui: “agora sabemos que os riscos para mães e recem-nascidos são maiores do que o assumido por nós
no início da pandemia e que as medidas de saúde conhecidas, quando implementadas, devem incluem mulheres grávidas.
A doutora Marynea Vale relata: “Felizmente, houve
poucas mortes maternas; no entanto, o risco de morrer
durante a gravidez e no período pós-natal foi 22 vezes
maior em mulheres com COVID-19 do que em mulheres
grávidas não infectadas”.
A professora Maria Albertina destaca os resultados
nos recém-nascidos: “cerca de 10% dos recém-nascidos
de mães com teste positivo para o SARS-CoV-2 também
testou positivo para o vírus durante os primeiros dias
pós-natal. E a doutora Patrícia Marques destaca que a
amamentação não se associou à infecção. E que os resultados apontam para uma possível associação do parto cesáreo a um risco aumentado de infecção no recémnascido. “A informação deve ajudar as famílias, pois
agora está claro que é necessário fazer tudo o que estiver
alcance para evitar a infecção. Também fortalece o caso
de oferecer vacinação a mulheres grávidas”.

Casos no Maranhão

O estado tem 2.581 casos suspeitos, de acordo com o
último boletim epidemiológico do estado, com 260.305
casos conﬁrmados. O estado passou de 7 mil óbitos.
Cerca de 7.032 pessoas perderam a vida para a Covid.
Estão descartados 468.375 casos, e 234.573 pessoas foram recuperadas da Covid-19.

Mulheres com Covid-19 durante a
gravidez estavam em maior risco de
complicações na gravidez, como
parto prematuro e pré-eclâmpsia,
demandando admissão em terapia
intensiva com risco aumentado de
morte. Os recém-nascidos de
Dois dias após o exame, Luana piorou e precisou ser
internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
no Hospital Macrorregional. Posteriormente foi transferida para São Luís. No dia 26, com a piora do quadro, ela
teve que ser submetida a uma cirurgia de cesárea. No dia
seguinte (27), horas após o nascimento do bebê e devido
a complicações da Covid-19, a estudante acabou falecendo. Luana não tinha comorbidade e o bebê Bento,
após fazer dois testes, não foi infectado com o vírus.

mulheres infectadas também
estavam em maior risco de doenças
graves e complicações,
principalmente devido à
prematuridade

Estudo revelou risco de complicações de
doenças graves

O artigo descreve o trabalho de mais de 100 pesquisadores que concluíram recentemente o estudo INTERCOVID envolvendo 2.130 mulheres grávidas de 43 masemana que senti os sintomas da
ternidades em 18 países incluindo os de baixa, média e
alta renda, em todo o mundo. O estudo, com mais de 2
Covid, minha menstruação estava
mil mulheres grávidas com e sem diagnóstico de Covid19 revelou que o risco de complicações de doenças graum pouco atrasada. Aí fiz os exames ves, em mães e em recém-nascidos, é substancialmente
maior na presença da doença.
e vi que tanto estava grávida, como
Cada mulher acometida por Covid-19 foi comparada
com duas mulheres grávidas não infectadas (controles),
com Covid. Ou seja, testei positivo
no mesmo período e hospital. No Brasil, o estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário da Universidade
duas vezes. Meus sintomas de Covid Federal do Maranhão, pela pesquisadora Dra. Marynea
Vale e sua equipe, composta pela Dra. Patrícia Marques,
foram relativamente leves, mas tive as enfermeiras Ana Cláudia Garcia Marques e Rebeca
Aranha Arrais Santos Almeida, sob a coordenação da
que tomar 10 dias de anticoagulante Professora Dra. Maria Albertina S. Rego, da Universidade Federal de Minas Gerais.
injetável
No artigo, os pesquisadores concluem que o risco para mães e crianças é maior do que se pensava no início
da pandemia, e que as medidas prioritárias de saúde deA partir daí, o misto de alegria, ansiedade, medo, es- vem incluir mulheres grávidas. “Quantiﬁcar os efeitos
perança e amor, deu a tônica da situação. “Os cuidados da Covid-19 na gravidez com dados robustos é imporforam redobrados, monitorando a Covid, fazendo exa- tante para assegurar o melhor cuidado possível e que remes, consultando com a obstetra. Tive acompanha- cursos de saúde, como vacinas, sejam alocados oportumento de uma amiga médica que passou exames de 4 namente”, pontua o artigo. “Mulheres com Covid-19 duem 4 dias para monitorar. Fiquei em contato com a obs- rante a gravidez estavam em maior risco de complicatetra também até poder ir presencialmente fazer a ultra ções na gravidez, como parto prematuro e pré-eclâmpe ver se estava tudo bem com o bebê. Depois do terceiro sia, demandando admissão em terapia intensiva com
mês, com os exames, eu pude curtir melhor esse mo- risco aumentado de morte. Os recém-nascidos de mumento tão esperando por mim e meu marido”, disse lheres infectadas também estavam em maior risco de
Thayse. Thayse e Valonni terão seu bebê no mês de ju- doenças graves e complicações, principalmente devido
lho. É uma menina e se chamará Giovanna.
à prematuridade”, concluem os autores.
Essa questão da gravidez em mulheres infectadas
Stephen Kennedy, Professor de Medicina Reproduti-

Foi tudo ao mesmo tempo. Na

A informação deve ajudar as
famílias, pois agora está claro que é
necessário fazer tudo o que estiver
alcance para evitar a infecção.
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vacinação a mulheres grávidas
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CASO DE TIMON

SÃO LUÍS

CadÚnico é atulizado
pela Prefeitura

Suspeita de matar
adolescentes é presa

Prefeitura de São Luís e Equatorial Energia realizam atualização do CadÚnico para
inserção das famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica

A

Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria Municipal
da Criança e Assistência Social (Semcas), em parceria com
a empresa Equatorial Energia realizaram a atualização cadastral do Cadastro Único (CadÚnico), para pessoas
que residem no Território 07 – Centro
de Referência da Assistência Social
(Cras) do bairro Bequimão.
A iniciativa tem como intuito auxiliar famílias com direito a Tarifa Social
de Energia Elétrica da capital maranhense. O atendimento aconteceu na
Igreja Católica no bairro Santa Júlia e
na Igreja Batista da Cidade, no Rio
Anil. “É um projeto piloto, pois em
função da pandemia, precisamos
continuar prestando os serviços,
atendendo aos protocolos sanitários
de segurança. Temos a união de esforços das equipes da Semcas com a empresa Equatorial, para atendermos o
maior número de pessoas, sem gerar
aglomeração. A partir dessa experiência, um cronograma será montado
para os demais territórios dos 19
Cras”, explicou a secretária da Semcas, Rosângela Bertoldo.
Para acessar o benefício da Tarifa
Social de Energia, bem como, a outros
programas federais, é necessário a
atualização cadastral no CadÚnico
para aqueles que já o possuem. A atualização é obrigatória a cada dois anos
ou quando houver alteração de qualquer informação, como endereço, por
exemplo. A atualização e a inclusão
no CadÚnico podem ser feitas nos
Cras. Dados da Secretaria apontam
que cerca de 72 mil famílias estão com
os dados no CadÚnico desatualizados.
Rosângela de Araújo, 65 anos, moradora do bairro do Bequimão, estava

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

ATUALIZAÇÃO É PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
com o cadastro desatualizado e impedida, assim, de acessar a Tarifa Social
de Energia. “Temos tanta conta para
pagar e minha ﬁlha está desempregada, poder acessar esse benefício é
muito importante para amenizar as
coisas”.

Saiba Mais

Quem tem direito?
Tem direito a descontos de até 65%

os beneﬁciários de baixa renda que:
• estejam inscritos no CadÚnico
• com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional
• ou beneﬁciários do Benefício de
Prestação Continuada da Assistência
Social (BPC)
Os descontos de até 100% são para
famílias indígenas ou quilombolas,
por faixa de consumo

ORLA MARÍTIMA

Sete praias estão impróprias para banho na Ilha

Uma mulher, que é a principal suspeita de ser a mandante do duplo homicídio de duas adolescentes, na cidade de Timon, interior do Maranhão, foi presa na sexta-feira (23). Ele teria comandado a execução das garotas. A polícia informou que a morte das vítimas foi ordenada por E.L.S.S., a “Disciplina”, do quadro feminino de
uma facção criminosa. As garotas, apesar de não serem
faccionadas, se relacionavam com integrantes de outras
facções.
As vítimas, identiﬁcadas como Maria Eduarda de
Sousa Lira e Joyce Ellen dos Santos, 15 e 17 anos, respectivamente, foram encontradas enterradas em uma cova
rasa.
No dia anterior, as adolescentes foram mortas a golpes de foice, facão, pá e pedaços de madeira, mas antes
foram torturadas, e tiveram que cavar as covas onde foram enterradas. A polícia suspeita que uma delas ainda
estava viva quando foi enterrada.
As vítimas eram naturais de Teresina, capital do Piauí,
e cidade vizinha a Timon. De acordo com informações,
elas foram atraídas para o município maranhense, onde
foram “julgadas e sentenciadas”, sob o comando da
“disciplina” da facção.
Após o crime, a mulher fugiu do estado, e seu paradeiro foi descoberto na cidade de Canoas, Rio Grande do
Sul. A Divisão de Inteligência da delegacia passou a efetuar levantamentos, e localizou a mulher em uma casa
na cidade de Carlos Barbosa. Antes, ela chegou a se refugiar em Belém, no Pará, de acordo com investigação do
Departamento de Combate ao Crime Tecnológico-DCCT da SEIC/MA. A suspeita deverá ser recambiada para
o Maranhão nos próximos dias.

SONDAGEM INDUSTRIAL

Empregoscrescem2,4%
naatividadeindustrial

OS BONS DESEMPENHOS VEM DESDE DEZEMBRO DE 2020

O LAUDO DA SEMA REFERE-SE À AÇÃO DE MONITORAMENTO REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 19 DE ABRIL
De acordo com um novo laudo realizado pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Sema) divulgado sete praias que fazem parte da região metropolitana de
São Luís estão impróprias para o banho.
O laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 23
de março a 19 de abril, integrando a
série de acompanhamento semanal
das condições de balneabilidade das
praias da Ilha da capital.
Na praia da Ponta d’Areia, em São
Luís, os pontos poluídos vão ao lado
do Espigão Ponta D’ Areia em frente à
rampa de acesso à praia, lado direito
do Praia Mar Hotel e em frente ao
Centro de Atendimento ao Banhista
na Praça do Sol. Na praia Ponta do Fa-

rol, também na capital, os pontos poluídos estão concentrados em frente
ao Farol e Forte de São Marcos.
Na praia de São Marcos, em São
Luís, a poluição está em frente Praça
do Pescador, próximo a Barraca do
Chef, em frente ao Posto Guarda Vidas
do Corpo de Bombeiros, em frente ao
prédio verde com o Heliporto e também em frente à Banca de Jornal da
Praça de alimentação da Avenida Litorânea.
Na praia Calhau, na capital, a poluição está 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 e ainda em frente à
descida da Avenida Copacabana e
Pousada Suíça. Na praia Olho d’Água,

em São Luís, os pontos poluídos estão
concentrados em frente à descida da
rua São Geraldo, à direita da Elevatória Iemanjá II e em frente à casa com
pirâmides no teto, antes da falésia.
Também tem pontos poluídos na
praia do Araçagi, em São José de Ribamar. No local, estão poluídos em frente à rampa principal de acesso à praia
e em frente ao Bar da Atalaia.
Por ﬁm, estão poluídos os pontos
da praia Olho de Porco, situada entre
as cidades de paço do Lumiar e Raposa, que ﬁcam em frente ao Las Vegas
Bar e Restaurante e última barraca antes da foz do igarapé do Mangue Seco
e Olho de Porco.
O monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.

Com crescimento de 2,4% na indústria, a taxa de empregos em fevereiro foi maior do que em janeiro deste
ano, sinalizando estabilidade nos postos de trabalho.
Em janeiro, o indicador de empregados apontou 48,6% e
em fevereiro atingiu os 50%. Mas, a Sondagem Industrial, da Federação das Indústrias do Maranhão (FIEMA),
mostra que os índices que medem o desempenho da indústria continuam em queda. Assim como em dezembro de 2020 e janeiro deste ano, no mês de fevereiro a
produção também fechou em queda.
Mesmo com crescimento de 12,4% frente ao mês de
janeiro, o indicador de difusão para o Maranhão atingiu
apenas os 47,2 pontos. O fato de estar abaixo de 50 pontos indica que a indústria não atingiu a faixa de conﬁança, mantendo-se distante da posição de dezembro de
2020, com 52,5 pontos.
O país e a região Nordeste continuam em baixa, com
47,1% e 42,4%, respectivamente. Dos três cenários, a região nordestina apresenta queda mais abrangente, mas
todos abaixo dos 50 pontos.
O índice de difusão do volume de estoque, entre os
meses de janeiro e fevereiro, teve aumento de 5,6 pontos, passando de 42,4 para 48 pontos. Já o efetivo/planejado para o mês de fevereiro aproximou-se mais do nível
desejado com 44,2 pontos.
O percentual médio da Utilização da Capacidade
Operacional (UCO) da indústria permanece nos níveis
do mês anterior, 58%, oito pontos percentuais acima do
registrado em fevereiro de 2020, sendo o maior percentual dos últimos seis anos neste período. Para os industriais maranhenses, este nível é satisfatório, visto que o
indicador de UCO efetivo em comparação com a usual é
de 51,4 pontos, sinalizando produção acima do habitual
para o mês. Os empresários sinalizam otimismo nos indicadores das expectativas para os próximos seis meses.
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DARK WEB

Quantovalemas
que antecedem
informaçõesnainternet? 5a fasinais
lha nos freios
Uma empresa que é especializada em produção de softwares de segurança para a
Internet investigou dez fóruns e mercados da Dark Web

E

m seu relatório, “Dox, roubo,
revelação. Onde seus dados
pessoais vão parar?”, a
Kaspersky conseguiu estabelecer uma média de valores para dados pessoais vendidos no mercado
clandestino on-line.
A empresa, que é especializada em
produção de softwares de segurança
para a Internet, investigou dez fóruns
e mercados. Prontuários médicos podem custar de US$ 1 a US$ 30; carteira
de identidade, entre US$ 0,50 e US$
10; digitalizações de passaporte, de
US$ 6 a US$ 15; digitalização da carteira de habilitação pode custar entre
US$ 5 e US$ 25.
De acordo com Evandro Araujo,
professor de Ciência da Computação
e Análise de Desenvolvimento de Sistemas da Estácio, essa comercialização representa perigos que ultrapassam os limites de um transtorno causado às vítimas. “O criminoso busca
informações que gerem lucro para si.
O roubo de informações, como número de cartões de crédito, CPF, RG,
endereços, ﬁliação, conta bancária,
dentre outras, pode permitir fraudes
de alto valor ﬁnanceiro, transferências de dinheiro, abertura de empresas
laranja, compras virtuais e muitas outras possibilidades”, descreve o docente.
O especialista em redes e segurança da informação acrescenta que
além das informações pessoais, há
ainda roubo de dados institucionais.
“Segredos industriais subtraídos de
uma grande corporação do mercado
automobilístico, por exemplo, podem
valer uma verdadeira fortuna na dark

web. Credenciais de usuários e senhas
para acesso a servidores de empresas
podem ser um chamariz para outros
grupos de crackers que almejam fama
ou dinheiro, por meio de invasões e
vazamento de dados. São inúmeros os
interesses e tipos de ataque, dependendo do perﬁl da vítima”, ilustra
Evandro Araujo.
Outra modalidade de cibercrime é
a divulgação pública hostil ou vingativa de informações privadas de alguém ou de instituição sem o seu consentimento, que recebe o nome de
doxxing, uma abreviação de dropping
box – documento. “Os doxxers se
apropriam de informações por meio
de algum tipo de ataque cibernético
com o objetivo de ameaçar, chantagear ou obter alguma vantagem”, explica o professor.
Embora seja encarada como um lado obscuro da Internet, a dark web
não é apenas reduto de conteúdos ilegais. “Se considerarmos seu conceito
de anonimato, principalmente pelo
fato de ela não ser indexada, ou seja,
as informações não podem ser identiﬁcadas por máquinas de buscas, é
possível publicar dados legítimos e
ilegítimos, que podem ser acessados
somente por quem sabe exatamente
como chegar até eles. Esse tipo de publicação não indexada também pode
ser feito para burlar a censura da comunicação em países ditatoriais, como contato entre jornalistas e suas
fontes e uso por ativistas. Em geral, a
dark web é mais conhecida pela veiculação de informações ilícitas, com
objetivos criminosos, cujos endereços
dos sites não podem ser rastreados fa-

cilmente”, enfatiza.
Para se proteger de ataques cibernéticos, o professor da Estácio orienta: “Caso um doxxer obtenha e divulgue alguma informação difamatória
ou ameaçadora, a vítima pode denunciá-lo, mas precisará identiﬁcá-lo e
provar que as declarações feitas são
falsas. Para comprovar o ato criminoso, a pessoa pode gravar as conversas
com o infrator, “printar” telas e gravar
mensagens. Se identiﬁcado, o doxxer
pode ser acusado de perseguição ou
assédio, o que poderá gerar uma ordem de restrição contra ele. Outro importante passo a ser dado, principalmente quando há exposição de informações ﬁnanceiras ou mais sensíveis,
é entrar em contato com as instituições diretamente ligadas ao fato para
mudar senhas, usuários e providenciar demais ações necessárias”, declara.

O roubo de informações,
como número de cartões
de crédito, CPF, RG,
endereços, filiação,
conta bancária, dentre
outras, pode permitir
fraudes de alto valor
financeiro.

Saiba como funciona esse mundo paralelo

Você é o tipo de motorista que espera o carro parar de
funcionar para ﬁnalmente planejar uma visita ao mecânico? Essa prática, além de perigosa, pode provocar o
estrago de sistemas inteiros do veículo. Para auxiliar o
condutor que tem diﬁculdades de identiﬁcar os sinais
corretos, elencamos cinco casos que requerem atenção
dobrada. Conﬁra abaixo:
Trepidação ao frear
Esse sinal pode ser decorrente de várias causas – seja
do sistema de freio, rolamento ou suspensão. De qualquer forma, não é normal frear e sentir o carro trepidar.
Caso seja decorrente do sistema de freios, o problema
pode estar nos discos ou tambores. Eles podem estar
desgastados, empenados ou serem de má qualidade e,
por isso, a trepidação do carro pode acontecer. Segundo
Raulincom, além de diminuir a performance ao frear,
outro perigo da trepidação decorrente por problemas
nos freios é o risco de daniﬁcar outras peças do veículo,
consequentemente aumentando o preço do conserto.
Fluido do freio
O ﬂuido de freio é um composto sintético ou semissintético indispensável para o processo seguro de frenagem do veículo. Suas principais características são a capacidade boa de não se comprimir e a ruim de absorver
água. Quando o motorista pisa no pedal de freio, por
exemplo, o ﬂuido atua na linha hidráulica e aciona as sapatas/pastilhas de freio, executando a frenagem do veículo. O ﬂuido também funciona como lubriﬁcante e
previne a corrosão de peças de todo o sistema. Nesses
casos, Raulincom sugere que a troca seja sempre realizada de acordo com as instruções do fabricante.
Desconforto nos pedais
O desconforto ao acionar o pedal do freio, comumente conhecido como “pedal duro”, pode estar associado a
fatores como a qualidade do material de atrito das pastilhas de freio ou vazamento do diafragma do servo-freio.
No entanto, caso o condutor sinta que a velocidade de
frenagem esteja mais lenta do que o normal, ao pisar no
pedal, é possível que haja vazamento do ﬂuido de freio.
Outros fatores como ar no circuito hidráulico, folga
entre o pedal e a haste e lonas desreguladas podem causar problemas. “É importante substituir as peças do sistema hidráulico que estão com defeito, além de regular
as lonas, conforme indicado pelo fabricante do veículo.
Corrigir as folgas e fazer a sangria do sistema de freio
também são ações importantes”, reforça Raulincom.
Luzes de aviso no painel
Alguns veículos possuem uma luz no painel que
acende sempre que a pastilha está desgastada. Se ela
acender, é um claro sinal de que está na hora de substituí-las.
Ruídos no freio
É importante ﬁcar atento caso o freio do automóvel
comece a fazer barulho. O problema normalmente
acontece quando as pastilhas estão desgastadas e ﬁnas,
mas também pode ocorrer quando são de má qualidade. Além de causarem ruídos, elas diminuem a vida útil
dos discos, provocando, assim, o desgaste prematuro do
conjunto. Nesses casos, Raulincom recomenda a troca
dos discos e das e pastilhas.
Fonte: cesvibrasil.com.br

Tecpar desenvolve metodologia voltada à
ﬁscalização de trânsito

O docente explica que a dark web é
uma camada mais profunda do que a
deep web, na qual seus sites e conteúdos não são acessíveis por navegadores comuns como, por exemplo, o Firefox e o Google Chrome.
“O anonimato é peça fundamental
nesse ambiente e é preciso criar uma
rede de conﬁança entre os usuários
para acessar alguns conteúdos. Inclusive, é usado um navegador especial,
conhecido como “Tor”. Na dark web,
as URLs se caracterizam por terem
um conjunto de números e letras seguidos do domínio “.onion”, o que diﬁculta mais ainda o acesso a informações especíﬁcas relacionadas a crimes
cibernéticos, como pornograﬁa infantil, comércio de armas, venda cartões clonados, sites de terroristas,
conteúdo pirata, venda de informações vazadas, dentre outros”, aﬁrma
Evandro Araujo.

o endereço IP real onde se originou o
crime”, complementa o especialista.

Para as autoridades
mundiais é uma
operação complexa e
demorada localizar os
criminosos, porque é
“Tanto na deep web como na dark
web os motores de busca não funcionam, pois os sites não são indexados
impossibilitando rastrear quem está
por trás deles. Para as autoridades
mundiais é uma operação complexa e
demorada localizar os criminosos,
porque é quase impossível identiﬁcar

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) desenvolveu uma metodologia para veriﬁcar a eﬁciência de
equipamentos e softwares que fazem o controle e o monitoramento na gestão de trânsito, como radares de velocidade. São avalições técnicas que podem ser replicadas em qualquer cidade. Elas melhoram a conﬁabilidade dos equipamentos utilizados na ﬁscalização eletrônica de trânsito nos municípios. O serviço é destinado,
principalmente, a prefeituras que estão modernizando
ou implantando sistemas de gestão de trânsito. E, também, que precisam comprovar a eﬁcácia das soluções
apresentadas pelas empresas do segmento. Segundo o
diretor de Tecnologia e Inovação do Tecpar, Carlos Gomes Pessoa, além de colaborar com a segurança viária
das cidades, a avaliação pode proporcionar maior economia e eﬁciência à administração pública.
Fonte: www.portaldotransito.com.br

Código de Trânsito Brasileiro(lei n.
9.503/97)

quase impossível

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

identificar o endereço IP

Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja
obediente às Leis do Trânsito.

real onde se originou o
crime

•
•
•
•

Facebook e Instagram:Campanha SOS VIDA
Twitter:@valorizacaovida
E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)
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TEMPO CHUVOSO

Comoaumentara
imunidadedospequenos
Alimentação variada e saudável é a principal forma
de proteger o sistema imunológico e garantir um desenvolvimento saudável
Febres, resfriados, infecções e alergias são preocupações constantes na vida dos pais de “plantão”. Aumentar
a imunidade das crianças se torna uma prioridade, principalmente em tempos de pandemia. O sistema imunológico é o responsável por barrar vírus, bactérias, fungos
e parasitas, e por isso precisa ser fortalecido para proteger o corpo dos pequenos.
Segundo a engenheira de alimentos Melissa Gomide
Carpi, os alimentos são os principais responsáveis pela
tarefa de fortalecer a imunidade. “Uma alimentação
saudável, rica em vitaminas e minerais, com macro e
micro nutrientes, é essencial para aumentar a imunidade. Quando apresentamos às crianças uma alimentação
saudável desde a infância, temos ainda mais chances de
torná-las adultos conscientes da importância de escolher alimentos ricos, variados e saudáveis nas refeições,
pensando em uma imunidade fortalecida a longo prazo”, explica a especialista.
Confira cinco dicas para aumentar a imunidade das
crianças por meio da alimentação:
Vegetais verde-escuros

Rúcula, espinafre, couve e brócolis são alguns exemplos de vegetais com grande quantidade de ácido fólico
e vitamina B9. “São substâncias que contribuem para
uma maior resistência a infecções, por meio da formação dos glóbulos brancos. Os vegetais também atuam
na defesa do intestino, um dos principais agentes patogênicos em crianças”, explica a engenheira de alimentos.
Castanhas

COMBUSTÍVEIS

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 Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

P

rovar materialmente fraudes
nas bombas de postos de
combustíveis é algo que envolve equipamentos e procedimentos complexos, além de apreensões in loco e análises laboratoriais.
Em breve, tudo isso poderá ser substituído por um clique de celular, dado
por qualquer consumidor.

levado em conta a complexidade para
se conseguir evidenciar esse tipo de
prática fraudulenta. “As bombas medidoras de combustíveis possuem
eletrônica bastante complexa, com
placas de circuitos e software (programa de computador) que são vulneráveis a modiﬁcações, sendo quase impossível, ao ﬁscal, veriﬁcá-las em
campo. Em muitos casos são necessárias análises laboratoriais para produzirmos provas materiais contra os infratores”, aﬁrmou o chefe da Divisão
de Metrologia em Tecnologia da Informação e Telecomunicações do Inmetro, Rodolfo Saboia. Citando levantamento divulgado pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis
e de Lubriﬁcantes (Fecombustíveis), o
chefe da Divisão de Gestão Técnica do
Inmetro, Bruno de Carvalho, disse
que “as fraudes em bombas movimentam mais de R$ 20 bilhões por
Basicamente, o equipamento a ser ano”.
instalado na bomba é composto por
Certificação digital
um hardware que faz a leitura de um Para resolver – ou, pelo menos, ametransdutor óptico capaz de contar a nizar – esse problema, o Inmetro está
quantidade de combustível que é adaptando e implementando uma
apresentada no display da bomba. A tecnologia que, há muito, já vinha
garantia de que a bomba de combus- sendo usada para dar segurança às
tível está correta é dada por uma assi- transações feitas pela internet: a certinatura digital que poderá ser checada ﬁcação digital. “Nas bombas de compor meio do bluetooth dos celulares. bustíveis, o componente que faz a
A violação dessa assinatura comprova transformação da informação de mea fraude.
dição, em sinal elétrico, é conhecido
Para se ter uma ideia de como são como transdutor [pulser]. Ele contém
praticadas fraudes nas bombas de um chip criptográﬁco com um certiﬁcombustíveis, a cada ano cerca de 20 cado digital. Desta forma, toda informil casos são autuados pelo Instituto mação de medição que sai do pulser é
Nacional de Metrologia, Qualidade e assinada digitalmente, ﬁcando imTecnologia (Inmetro) – número que possível sua adulteração, sem que esﬁca ainda mais impressionante se for sa assinatura seja invalidada”, detalha

Rodolfo Saboia.

Toda informação de
medição que sai do
pulser é assinada
digitalmente.
Para agregar ainda mais segurança
ao processo, os certiﬁcados digitais
estarão vinculados à Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), cadeia hierárquica de conﬁança
coordenada pelo Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação (ITI),
que viabiliza a emissão de certiﬁcados
digitais para identiﬁcação virtual do
cidadão em documentos como o eCPF (Cadastro de Pessoa Física). O pedido de credenciamento – que tornará o Inmetro autoridade certiﬁcadora
de primeiro nível na cadeia do ITI, para a adoção do equipamento – ainda
está sob análise do instituto. A expectativa é de que essa aprovação ocorra
ainda neste semestre. “Na prática, o
certiﬁcado digital ICP-Brasil funciona
como uma identidade na rede mundial de computadores, garantindo a
identiﬁcação inequívoca dos seus titulares e dando aos atos praticados
por meio dele a mesma validade jurídica daqueles que assinamos e reconhecemos ﬁrma em cartório”, detalhou o presidente-executivo da Associação das Autoridades de Registro do
Brasil (AARB), Edmar Araújo.

Identificação imediata das fraudes nos postos

A castanha-do-pará e a castanha-de-caju são ricas
em magnésio, zinco, selênio e vitamina E. “Elas atuam
no funcionamento das células, neutralizam radicais livres, são antioxidantes e melhoram a imunidade, além
de acelerar a cicatrização. Contudo, as castanhas não
são muito populares entre as crianças. Por isso, elas podem ser consumidas em receitas, como cookies integrais, granolas e pães sem glúten saudáveis”, aﬁrma Melissa.
Frutas cítricas
Frutas como limão, laranja, acerola e kiwi são exemplos ricos em vitamina C, que possuem forte ação antioxidante e evitam a ação de radicais livres, que deixam o
organismo mais suscetível à ação de agentes invasores.
“As frutas cítricas também auxiliam na absorção de ferro, o que contribui para prevenir o desenvolvimento da
anemia, além de serem ricas em ﬁbras, que facilitam a
digestão”, comenta a gerente de inovação de produto da
Jasmine Alimentos.
Aveia
Seja em formato de farelo, ﬂocos grandes ou ﬂocos ﬁnos, a aveia é um ingrediente de grande importância na
alimentação dos pequenos por ser completo. “É uma
fonte nutritiva de vitaminas, além de conter magnésio,
zinco e ﬁbra solúvel. Juntos, esses componentes auxiliam no bom funcionamento do organismo e do coração,
cuidando da imunidade e contribuindo para a manutenção de níveis normais de colesterol no sangue. A
aveia também pode ser encontradas em receitas de cookies, rosquinhas, bebidas vegetais orgânicas e smoothies, por exemplo.
Chia e Linhaça
Se forem consumidas separadamente, a chia tem
componentes que dão energia e saciedade, auxiliando
no controle de peso. Já a linhaça, seja ela marrom ou dourada, revitaliza a saúde cardiovascular e tem
ação antioxidante. Juntas, a chamada linchia reúne
ômega 3, magnésio, zinco, vitamina A e vitaminas do
complexo B, com uma alimentação completa para potencializar a imunidade.

Saboia disse, também, que o principal ganho com a assinatura digital
da informação de medição é a “rápida
identiﬁcação de uma eventual fraude”. “Atualmente, para identiﬁcar
uma fraude eletrônica em uma bomba de combustível é necessário apreender as placas eletrônicas das bombas e levar para análise em laboratório. Esta análise pode levar semanas.
Com a assinatura digital, em poucos
minutos, por meio de interface ou
aplicativo de smartfhone, será possível – a ﬁscais e consumidores – checar
se a assinatura é válida. Se a assinatura não for válida, signiﬁca que a bomba foi fraudada”, argumentou.
Com as medições analógicas dando lugar às digitais, sua utilidade poderá abranger fraudes envolvendo pesos e medidas que vão além das praticadas por postos de combustíveis mal
intencionados. Segundo o presidente
da AARB, “o certiﬁcado será destinado
exclusivamente a objetos metrológicos regulados pelo Inmetro, mas é
possível que seja também utilizado
para controle de outros equipamentos, como balanças e relógios medi-

dores de energia elétrica”.
Araújo estima que ainda no segundo semestre de 2021 tudo esteja operacionalizado para que as bombas de
combustíveis comecem a ser certiﬁcadas.
Protótipos
Segundo o Inmetro, as indústrias já
estão ﬁnalizando o desenvolvimento
de protótipos para que a tecnologia
seja colocada em prática. “Restam
ainda algumas dúvidas normais de
implementação, que estão sendo sanadas com auxílio da equipe do Inmetro”, disse Saboia.
Depois disso, os modelos de bomba serão enviados a laboratórios acreditados para a realização dos testes laboratoriais necessários para a aprovação de modelo dos instrumentos.
“Uma vez aprovado pelo Inmetro, as
indústrias já estarão autorizadas a comercializar seus instrumentos”, complementa Bruno de Carvalho.
Aplicativo
A ﬁscalização das bombas poderá ser
feita por meio de um aplicativo para
smartphones, a ser disponibilizado
pelo Inmetro. A ideia é fazer com que

eles se conectem com as bombas de
combustíveis por meio de bluetooth,
de forma a veriﬁcar se a assinatura digital da bomba foi violada. Caso tenha
sido violada, a informação é imediatamente encaminhada ao Inmetro via
internet. “As bombas de combustível
deverão ter informações sobre sua
identidade – como o endereço do posto, sua data de fabricação e se o certiﬁcado metrológico ICP-Brasil está instalado – disponíveis a qualquer pessoa”, detalhou Araújo.
Segundo o Inmetro, a ideia inicial
era a de que a tecnologia servisse apenas para os ﬁscais. No entanto, ao
identiﬁcarem como será simples o
processo, optou-se por estender a ferramenta aos usuários.
“Com o aplicativo, todos serão nossos olhos nos postos de combustíveis,
o que empoderará o consumidor. Basta ligar o bluetooth para captar os dados da bomba e saber se há alguma
inconsistência na assinatura digital.
Quanto à transmissão, ela pode ser
feita automaticamente, assim que se
tiver acesso à internet”, ﬁnalizou Saboia.
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A FILA ANDA!

Sampaio vai definir
substituto de Guanaes
Vários nomes surgiram na lista de especulações. Guanaes era uma aposta do
presidente Frota, mas os dois não conseguiram suportar as pressões da torcida
tórias, seis empates e cinco derrotas,
aproveitamento de 47%, mas vinha
em uma sequência de cinco jogos sem
vencer.

NERES PINTO

D

epois de anunciar oﬁcialmente a dispensa do técnico Rafael Guanaes, no início
da noite de quinta-feira, o
Sampaio Corrêa iniciou a procura do
substituto. Vários nomes surgiram na
lista de especulações, mas até ontem
à tarde não havia uma deﬁnição. Guanaes era uma aposta do presidente
Frota, mas os dois não conseguiram
suportar as pressões da torcida devido à sequência de maus resultados
da equipe. Procurado pela reportagem de O Imparcial, o presidente Sérgio Frota evitou maiores comentários,
mas divulgou uma nota por meio do
site oﬁcial. “Agradeço a dedicação e o
empenho do Rafael Guanaes e de toda
a sua comissão técnica, que demonstraram muito senso de proﬁssionalismo nessa passagem pelo Sampaio.
Conversamos e chegamos a um consenso que a mudança era o melhor caminho para ambas as partes”, disse
Frota.
Antes mesmo de ser oﬁcializada a
saída do treinador, na lista de especulações já se encontravam Fernando
Tonet, do Altos-PI e Roberto Cavalo,
do Oeste-SP.
Ontem, foram especulados novos
nomes, inclusive a possível volta de
João Brigatti, recentemente dispensado pelo Santa Cruz em função dos
maus resultados no Nordestão e no
Campeonato Pernambucano. Se as
negociações prosseguiram, é quase
certo que ainda hoje seja anunciado o
novo treinador.

Conversamos e
chegamos a um
consenso que a
mudança era o melhor
caminho para ambas as
Agradeço a dedicação e o partes
empenho do Rafael
Guanaes e de toda a sua
comissão técnica, que
demonstraram muito
senso de
profissionalismo nessa
passagem pelo Sampaio
O destino de Rafael Guanaes até
ontem era incerto. Em Maceió foi noticiado o interesse do CSA por sua
contratação. Tudo estaria na dependência de uma última reunião da diretoria. Guanaes comandou o Sampaio
Corrêa Rafael Guanaes comandou o
Sampaio em 17 partidas, tendo seis vi-

A última vitória de Guanaes foi no
dia 7 de abril, quando o Tricolor derrotou o Pinheiro por 1 a 0, pelo Maranhense, num jogo em que passou por
grande sufoco e por muito pouco o
quadro boliviano não cedeu o empate. Em seguida, empatou com ABC e
CSA, e perdeu para o Ceará, Moto
Club e Iape.

Sampaio com Guanaes:

Bacabal 0x4 Sampaio; Sampaio 4×0
São José; Juventude 0x0 Sampaio;
Sampaio 2×0 Imperatriz; Sampaio 1×0
Pinheiro; Moto 2×1 Sampaio; Sampaio 0x1 Iape; Sport 1×1 Sampaio;
Sampaio 0x2 Fortaleza; Botafogo-PB
1×1 Sampaio; Sampaio 1×1 Vitória; Altos 0x1 Sampaio; Sampaio 3×2 Salgueiro; ABC-RN 1×1 Sampaio; Sampaio 0x0 CSA-AL; Ceará 3×0 Sampaio;
Rio Branco-ES 2×1 Sampaio.

NAS AREIAS

MaranhensedeBeachSoccerserálançadonodomingo
tante projeto que tem deixado um belo legado para o desporte maranhense”, aﬁrmou o presidente da FMBS,
Eurico Pacíﬁco.

O beach soccer vai, mais vez, agitar
as areias do Maranhão. Neste domingo (25), a Federação Maranhense de
Beach Soccer (FMBS) realizará o lançamento oﬁcial da edição de 2021 do
Campeonato Maranhense de Seleções Municipais, principal competição da modalidade no Estado. A solenidade na Arena Domingos Leal ocorrerá a partir das 18h30 com transmissão ao vivo pelo YouTube (beachsoccerma).
A live de lançamento do Campeonato Maranhense de Beach Soccer
contará com a participação presencial do presidente da FMBS, Eurico Pacíﬁco, do Secretário Estadual de Esporte, Rogério Cafeteira, do executivo
de comunicação da Equatorial Maranhão, Carlos Hubert.

O campeão mundial Datinha, a jogadora da Seleção Brasileira, Adriele
Rocha, o técnico da Seleção Peruana,
Chicão Castelo Branco, e o ex-goleiro
da Seleção Brasileira e atual comentarista do canal SporTV, Robertinho,
também vão participar da solenidade,
que seguirá todas as recomendações
sanitárias para a realização de eventos
esportivos.

Campeonato Maranhense
2021

Um dos principais objetivos do
evento deste domingo é apresentar os
detalhes da edição de 2021 do Campeonato Maranhense, como fórmula de
disputa, calendário de jogos, as cidades-sede, além dos protocolos preventivos que serão adotados em combate ao novo coronavírus (covid19). “Nosso principal objetivo é continuar nosso trabalho de fortalecimento do beach soccer no Maranhão. É
dessa forma que, nos últimos anos,
conseguimos descobrir novos talentos da modalidade e fomentamos a
prática do esporte em todas as regiões
do Estado. Só temos a agradecer à
Equatorial Energia e ao governo do
Estado por acreditarem nesse impor-

O Campeonato Maranhense de Beach Soccer de Seleções Municipais
2021 conta com os patrocínios da
Equatorial Energia e do governo do
Estado, por meio da Lei de Incentivo
ao Esporte.
Neste ano, a competição será realizada em seis etapas, sendo a última
com as equipes classiﬁcadas nas fases
anteriores.
Cada etapa será realizada em uma
região diferente. Em 2021, as cidades
de Humberto de Campos, São Luís,
Santa Inês, Lima Campos e Pinheiro
receberão os jogos do estadual a partir
do dia 5 de maio.
De acordo com a organização do
torneio, a expectativa é que a fase ﬁnal
ocorra somente entre os dias 9 e 13 de
junho.
Além disso, todas as etapas seguirão todas as recomendações sanitárias para a realização de eventos esportivos, como distanciamento social,
uso obrigatório de máscaras nas arenas, disponibilização de álcool gel e
sem a presença de público.

Cidades-sede

• 1ª etapa: Região dos Lençóis e Munim
Sede: Humberto de Campos
• 2ª etapa: Região da Grande Ilha de
São Luís
Sede: São Luís
• 3ª etapa: Região do Pindaré
Sede: Santa Inês
• 4ª etapa: Região do Médio Mearim
Sede: Lima Campos
• 5ª etapa: Região da Baixada
Sede: Pinheiro
• 6ª etapa: Etapa Final
Sede: Humberto de Campos

Todo mundo erra
Muitos 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 esforço. “É assim
que as coisas são, é assim que a vida é”.
No futebol acontece muito esse tipo de coisa. O grande problema é que são poucos a assumir seus erros. Seja
dentro ou fora das quatro linhas. Erram técnicos, dirigentes de clubes, cronistas esportivos… mas, quando o
caldo está derramado, poucos têm a coragem de assumir o que fez e o que foi dito publicamente.
O momento que atravessa o Sampaio Corrêa é muito
bom para uma reﬂexão. Vindo de uma temporada em
que conquistou o Estadual e terminou na sexta colocação da Série B do Brasileiro, o Tricolor começou o ano
2021 cheio de muito otimismo. A diretoria sabia a importância ﬁnanceira da boa participação do clube nas
copas do Brasil e Nordeste. Correndo por fora, historicamente, repetir a dose e levantar mais uma vez o título do
Campeonato Maranhense era também uma parte importante do planejamento. Um projeto foi montado
nesse sentido, no entanto, falhou nas competições interestaduais e também começa a apresentar sinais de risco na disputa oﬁcial promovida pela FMF, onde num
primeiro momento foi considerado, quase por unanimidade, como o grande favorito.
Os erros são claríssimos e o presidente sabe muito
bem onde ocorreram com mais intensidade. Outra vez,
muitas contratações foram precipitadas, embora o dirigente justiﬁque o que todos já sabem. Não compensa
investir numa competição deﬁcitária, notadamente,
quando inexistem patrocinadores.
Apesar do time que foi reformulado não apresentar
nenhum grande destaque, esperava-se uma qualidade
técnica bem mais acima daquilo que se viu até aqui. Isso
é fato. Teve gente, porém, olhando por outro ângulo, ao
ponto de se empolgar quando o Tricolor se classiﬁcou
para a segunda fase do Nordestão como o último classiﬁcado do seu grupo Falaram muita asneira, principalmente, os “bajuladores de plantão”.
Quando se deram conta que o barco estava sem rumo
e ameaçando afundar, de repente encontraram como
culpado exatamente aquele em que vinham apostando
como o grande “mágico”, apesar de ainda inexperiente
na função. O principal argumento era que se Condé deu
certo, Guanaes também tinha que fazer sucesso. Agora,
se eles estavam certos, quem estava errado?
Como já se esperava, a corda arrebentou no lado mais
fraco, e no futebol já está manjado que, mesmo quando
não há elenco qualiﬁcado, os resultados negativos são
creditados no orientador. Os dirigentes ﬁngem não saber que tanto faz Sampaio, Moto ou qualquer outro clube, ninguém vai conseguir milagre à frente de um elenco
limitado tecnicamente.
Há diﬁculdades ﬁnanceiras para montar boa equipe,
claro que sim, mas jogar a responsabilidade só para cima de quem não joga, isso aí, também, não é justo.

Chegando mais

As deﬁciências do Sampaio Corrêa são tão claras que
o clube está anunciando novas contratações. Nesta semana foram divulgados alguns nomes, entre eles, Rodrigo Andrade, meia que fez sucesso no Tricolor quando da
campanha do acesso em 2019. Resta saber se ele ainda
joga aquele mesmo futebol. Também é aguardada para
este ﬁm de semana ou início da próxima, a divulgação
de uma lista de dispensa de vários jogadores.

Entendam

Pode estar chegando a São Luís nas próximas horas o
irrequieto treinador Celso Teixeira, para assumir a função de gerente de futebol do Sampaio Corrêa, onde ele
já esteve em 2008 e naquela ocasião foi dispensado após
a perda do 1º turno para o rival Moto Club. Experiente,
com passagens por vários clubes em todas as regiões do
país, Teixeira seria o novo coordenador de futebol tricolor. Ou seja, vão colocar a raposa para tomar conta do
“galinheiro”.

Desconﬁança

Outro técnico do futebol maranhense, que está sendo
observado atentamente pela torcida é o paraense Júnior
Amorim. Até aqui, ele ganhou dois jogos e também tem
duas derrotas. Sua maior façanha foi ganhar do decadente Sampaio Corrêa. Os resultados negativos mostraram que Amorim ainda não encontrou a equipe ideal.
Após o fracasso na Baixada ele aﬁrmou que o quadro titular, a partir de agora, será o que enfrentou o Tricolor,
tendo apenas duas alterações.

Mexida geral

Desde que chegou a São Luís para assumir o Moto, Junior Amorim já mexeu em quase todas as posições do time, com exceção do gol, onde Joanderson permanece
titular e só não cedeu o lugar a Matheus Lopes, em Pinheiro, porque o suplente sentiu uma lesão no ombro.
Na defesa, jogaram Alisson, Wanderson, Marquinhos,
Rodrigo, Antônio Lara, Diego Renan, Vinícius Paiva,
Matheuzinho, Everton Silva e Ronald Camarão. No
meio-campo já estiveram Recife, Vitão, Thayson, Flamel, Lenilson e Cleitinho. E no ataque, Andrezinho,
Maurinho, Feijão, Negueba, Jerinha e Felipe Cruz. Se
ainda não sabe quais são os melhores…vai saber quando?
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Melhor ﬁlme

Onde assistir os
filmes do Oscar 2021

A

entrega do Oscar, no próximo domingo (25), é o
ponto máximo da temporada de premiações cinematográﬁcas, já que a estatueta concedida
pela Academia de Artes e Ciências Cinematográﬁcas de Hollywood é a que tem mais impacto na carreira dos ﬁlmes e proﬁssionais premiados e, portanto, a
mais cobiçada.
No entanto, uma série de premiações anteriores não
apenas ajudam a consagrar os longas em disputa, como
podem dar pistas do resultado do próximo domingo. O
Sindicato dos Atores, por exemplo, que concede os prêmios SAG, é o que congrega o maior número de votantes
da Academia.
Num ano com indicações atípicas devido ao impacto
da pandemia do novo coronavírus na produção e exibição de ﬁlmes, entre os oito indicados ao prêmio principal do Oscar, cinco são elegíveis ao Spirit Awards: “Minari – Em busca da felicidade”, “O som do silêncio”, “Nomadland”, “Meu pai” e “Bela vingança”.
Completam a lista de indicados da Academia “Judas e
o Messias Negro” e duas produções originais da Netﬂix,
“Os 7 de Chicago” e “Mank”, que lidera em número de
nomeações, com 10.
Devido ao fechamento de cinemas e sets de ﬁlmagem
em todo o mundo, grandes produções antes previstas
para serem lançadas em 2020 foram postergadas. O resultado foi um ganho de visibilidade por parte de ﬁlmes
com baixo orçamento e ﬁlmes produzidos por plataformas de streaming.
A data de realização da cerimônia do Oscar também
mudou. Tradicionalmente realizada em fevereiro, foi
adiada para abril.
Conﬁra abaixo os principais prêmios já vencidos pelos longas que disputam o Oscar de melhor ﬁlme.

“Nomadland”

A história reﬂete a realidade de milhares de americanos que foram afetados pela crise econômica de 2008,
ao mesmo tempo que lida com assuntos como perda e
luto. Frances McDormand interpreta a protagonista
Fern, uma mulher que, após perder seu emprego e seu
marido, é convidada a visitar o encontro anual de uma
comunidade de nômades.
Baseado em um livro de mesmo nome e interpretado
por diversos nômades da vida real, incluindo o autor e
guru Bob Wells, “Nomadland” venceu como melhor ﬁlme em todas as principais premiações até o momento.
Principais prêmios: 12
Melhor ﬁlme: Leão de Ouro no Festival de Cinema de
Veneza / People’s Choice Awards no Festival de Cinema
de Toronto / Globo de Ouro – Drama / Bafta / Critic’s
Choice Awards
Melhor direção (Chloé Zhao): Globo de Ouro / Bafta /
Critic’s Choice Awards
Melhor atriz (Frances McDormand): Bafta
Melhor roteiro adaptado (Chloe Zhao): Critic’s Choice
Awards
Melhor fotograﬁa: Critic’s Choice Awards / Bafta
Total de indicações ao Oscar: 6
Total de vitórias: 223. Outras indicações: 133
Onde ver: estreia nos cinemas brasileiros em 29/4**

“Os 7 de Chicago”

O primeiro ﬁlme entre os indicados a ser lançado. “Os
7 de Chicago” conta a história real de um protesto pacíﬁco de grupos ativistas contra a guerra do Vietnã, que foge do controle e causa um grande conﬂito contra a polícia local.
O governo americano acusa um seleto grupo de incitação à violência e dá início a um julgamento que entrou
para a história dos Estados Unidos. O roteiro é de Aaron
Sorkin, e o elenco é recheado de astros: Sacha Baron

Cohen, Michael Keaton, Mark Rylance e Eddie
Redmayne entre eles.
Principais prêmios: 4
Melhor elenco: SAG Awards / Critic’s Choice Awards
Melhor roteiro (Aaron Sorkin): Globo de Ouro
Melhor edição: Critic’s Choice Awards
Total de indicações ao Oscar: 6
Total de vitórias: 55. Outras indicações: 178.
Onde ver: Disponível na Netﬂix

“Minari – Em busca da felicidade”

Surfando a onda de visibilidade a ﬁlmes estrangeiros
no Oscar originada pela vitória do sul-coreano “Parasita” em 2020, “Minari” ganha um reconhecimento que
talvez não teria recebido em anos passados. A história
acompanha uma família coreana que se muda da Califórnia para o Arkansas em busca do sonho americano.
As atuações do ator mirim Alan Kim e da veterana
Youn Yuh-jung são muito elogiadas pela crítica. Steven
Yeun, o Glen de “The walking dead”, também recebeu
indicações por sua atuação.
Principais prêmios: 4
Melhor ﬁlme estrangeiro: Globo de Ouro / Critic’s
Choice Awards
Melhor ator mirim (Alan Kim): Critic’s Choice Awards
Melhor atriz coadjuvante (Youn Yuh-jung): Bafta
Total de indicações ao Oscar: 6
Total de vitórias: 104. Outras indicações: 206.
Onde ver: estreia nesta quinta (22/4) nos cinemas
brasileiros**

“Bela Vingança”

Um trauma no passado faz com que Cassie passe suas
noites ﬁngindo estar bêbada em bares e boates, deixando-se levar para casa por homens e revelando estar sóbria quando tentam tirar vantagem da situação.
Quando ela descobre que o principal culpado pela situação vivida no passado está se casando, planeja sua
vingança contra todos que estiveram envolvidos ou de
alguma forma foram coniventes com sua experiência.
O ﬁlme marca a estreia de Emmerald Fennell na direção de longas. Ela concorre também a melhor roteiro
original, já tendo recebido dois prêmios nessa categoria.
Principais prêmios: 3
Melhor atriz (Carey Mulligan): Critic’s Choice Awards
Melhor roteiro original (Emmerald Fennell): Critic’s
Choice Awards / Bafta
Total de indicações ao Oscar: 5
Total de vitórias: 105 . Outras indicações: 165.
Onde ver: estreia prevista para 13 de maio nos cinemas brasileiros.

“Judas e o Messias Negro”

Assim como “Os 7 de Chicago”, “Judas e o Messias Negro” lida com os abuso de autoridade por parte do governo e da polícia estadunidenses nas décadas de 1960 e
1970.
Aqui, acompanhamos William O’Neal, homem negro
a quem é oferecido um acordo judicial pelo FBI para se
inﬁltrar no grupo ativista Panteras Negras e reunir informações sobre Fred Hampton, presidente do grupo.
Fred é interpretado por Daniel Kaluuya, ator britânico que incorporou os maneirismos, carisma e sotaque
do ativista. Ele ganhou todos os prêmios de melhor ator
coadjuvante até aqui.
Principais prêmios: 3
Melhor ator coadjuvante (Daniel Kaluuya): Globo de
Ouro / Bafta / Critic’s Choice Awards
Total de indicações ao Oscar: 6
Total de vitórias: 34 . Outras indicações: 46
Onde ver: estreou nos cinemas no último dia 25/2.

“O som do silêncio”

Conta a história de um baterista que lida com a perda
gradual de audição. O personagem principal, Ruben, interpretado pelo britânico de origem paquistanesa Riz
Ahmed, que concorre como melhor ator, é encorajado
pela namorada a buscar ajuda em um refúgio para pessoas que passam pela mesma situação.
A jornada que ele percorre passa por diversos estágios, do desespero e negação até o encontro da paz interior. Embora o prêmio de melhor ﬁlme pareça fora do alcance, “O Som do Silêncio” é o favorito na categoria de
melhor som.
Principais prêmios: 2
Melhor edição: Bafta
Melhor som: Bafta
Total de indicações ao Oscar: 6
Total de vitórias: 76. Outras indicações: 157.
Onde ver: Amazon Prime Video, Now, Vivo Play, Apple
e Google Play.

“Meu Pai”

Se em “O som do silêncio” vemos um jovem adulto lidando com a perda de audição, em “Meu Pai” é um homem de 83 anos que enfrenta o processo da demência.
O ﬁlme é uma imersão completa na mente do personagem Anthony (Anthony Hopkins).
Usando recursos como a troca de atores e cenários, a
história está em constante mudança, a ponto do telespectador, assim como Anthony, não conseguir distinguir o que é real do que é imaginação.
Em uma de suas melhores atuações, Anthony Hopkins foi o único que conseguiu, até agora, desbancar o
favorito ao prêmio de melhor ator, o falecido Chadwick
Boseman, em uma das premiações. Boseman venceu
postumamente o Globo de Ouro, o Critic’s Choice
Awards e o SAG Awards. Hopkins levou o Bafta
Principais prêmios: 2
Melhor ator (Anthony Hopkins): Bafta
Melhor roteiro adaptado (Christopher Hampton):
Bafta
Total de indicações ao Oscar: 6
Total de vitórias: 24. Outras indicações: 127.
Onde ver: disponível no Now, iTunes (Apple TV), Google Play, Sky Play, Vivo Play e Belas Artes à La Carte.

“Mank”

Paradoxal homenagem à Era de Ouro de Hollywood
produzida pela plataforma de streaming Netﬂix, “Mank”
conta a história de Herman J. Mankiewicz, roteirista de
“Cidadão Kane”, sua importância para o clássico de Orson Welles e sua relação com o diretor e o meio cinematográﬁco da época.
Dirigido por David Fincher, o ﬁlme tem uma estética
que emula a de “Cidadão Kane” e deve vencer na categoria direção de arte, o único prêmio que parece garantido,
embora o ﬁlme seja o líder em indicações neste ano,
com 10.
Principais prêmios: 2
Melhor direção de arte: Critic’s Choice Awards / Bafta
Total de indicações ao Oscar: 10
Total de vitórias: 50. Outras indicações: 252
Onde ver: disponível na Netﬂix
OSCAR 2021
A premiação ocorre neste domingo (25), com transmissão no Brasil pelo canal pago TNT, a partir das 20h
(tapete vermelho), e pela Globo, na TV aberta, e serviço
Globoplay. A entrega das estatuetas deve ocorrer a partir
das 22h. As redes sociais oﬁciais do Oscar também irão
transmitir a cerimônia ao vivo, via Youtube, Facebook e
Twitter.

PERFIL

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com
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Gil Leros
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

SAMARTONY MARTINS

U

m grande mural em homenagem ao Mestre Leonardo,
um dos fundadores do Tambor de Crioula e do Boi da Liberdade, 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, Poeta e Cantador: Murais da Memória pelo
Maranhão” que, neste ano de 2021, vai
homenagear 10 personalidades do Bumba meu Boi do Maranhão, como o cantador 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 construídos em São Luís e os demais (seis) em
Axixá, Cururupu, Barreirinhas, Guimarães, Viana e São José de Ribamar. Um
documentário intitulado “Amo, Poeta e
Cantador” também está sendo produzido 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 personalidades do Bumba meu Boi do Maranhão. O
projeto “Amo, Poeta e Cantador” é uma
realização do Bumba meu Boi da Floresta, 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 desenho e a pintura como suas principais
ferramentas de comunicação. Quando
criança, devido às dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento escolar (dislexia – desvio de atenção), viu no papel
e lápis para desenho uma válvula de escape, criando um jeito pessoal de lidar
com as situações de comunicação.
Com a mudança para o interior do Maranhão, 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, dando 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 tempo, 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 habilidades artísticas a outras áreas, sempre
envolvendo sua identidade plástica à outras vertentes como arquitetura, música,
fotografia e movimentos culturais de sua
cidade, já que acredita que a evolução
da arte contemporânea está na possibilidade de agregar valores artísticos e
pessoais às manifestações de outros artistas, criando uma pluralidade no que
diz respeito à produção e manifestação
artística cultural, possibilitando evoluções pessoais e coletivas.

ARTE ESPALHADA EM DIVERSOS
LOCAIS
Durante os anos de 1999 a 2017, promoveu encontros de arte de rua, palestras oficinas e pintou em vários locais
de forma espontânea, sem compromisso
profissional ou ligado a alguma organização sociocultural. Desta forma, pintou
em vários bairros de São Luís e outras

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 intervenções 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 viralizaram 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 Leros produziu usou a arte urbana para
homenagear os profissionais da saúde
do Maranhão. Em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secma), Gil
e sua equipe pintaram as escadarias do
Centro Social dos Servidores Públicos
do Maranhão (Ipem), na Avenida Litorânea, com imagens inspiradas em fotos
reais que retratam a luta dos agentes de
saúde contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o
artista responsável pela obra, os grafites 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 estampadas as imagens de uma equipe médica 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 Maranhão, Julyane Galvão, que acompanhou
o trabalho árduo de médicos, enfermeiros e técnicos em meio ao surto viral.
Por se tratar de uma estrutura irregular 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 solução 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.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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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

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

Um dos acontecimentos marcantes desta semana, sem dúvida, foi a inauguração do prédio que abriga a
Junta Comercial do Maranhão (Jucema), na Av. Dom Pedro II, no Centro Histórico, na quarta-feira, 21, Dia de
Tiradentes. Parabéns ao governador Flávio Dino e ao seu secretário de Estado de Governo (Segov), Diego
Galdino, que coordena o programa Nosso Centro, que viabilizou a obra do prédio, que, depois de reformado,
com nova estrutura e equipamentos, foi entregue preservando as características históricas do seus quase
200 anos, o prédio conta agora com elementos modernos e itens de acessibilidade. Lembrando que o local
foi moradia de Ana Jansen, personagem icônica da era da escravatura no Estado, será espaço de apoio ao
empreendedorismo e negócios. Preservando os elementos construtivos, arquitetônicos, estruturais e artísticos do casarão, a obra contemplou uma série de intervenções estruturais, como o restauro de esquadrias,
paredes, forros, pisos, coberturas, poço e banheira. A revitalização da área dos fundos contemplou a implantação de um estacionamento, restauro das pinturas históricas, implantação e modernização das instalações
prediais (sistema elétrico, iluminação, hidráulica, telefonia, sistema de prevenção e combate a incêndio e
drenagem) e serviços de paisagismo. A ampla reforma no casarão foi realizada pela Secretaria de Estado de
Governo (Segov), em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Esta é
uma das 44 obras do PAC Cidades Históricas, 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).

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.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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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 presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho, realizou nesta quinta-feira, 22,
uma visita a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (APAE-SLZ). Na ocasião, fez a entrega de cestas básicas que irão auxiliar neste momento delicado de vivem às famílias atendidas pelos programas da entidade.
Osmar Filho aproveitou para reforçar o seu compromisso com a APAE São Luís e anunciou o envio de mais
uma emenda parlamentar, pois assim, segundo ele, “podemos contribuir cada vez mais com os avanços e
trabalhos desenvolvidos por essa equipe”.
Mais uma vez, o vereador renovou seu compromisso para a aquisição de equipamentos ou para outras destinações que contribuam para o melhor funcionamento e ampliação do atendimento daquela organização
social. Osmar Filho aproveitou a oportunidade ainda para visitar novamente as dependências da APAE e interagir com funcionários e pacientes.

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 empresária Jacira Haickel reuniu parte da família e da equipe para
celebrar, de forma intimista, os três anos do Blue Tree São Luís. O momento dos parabéns a você e do brinde ocorreu logo após a live comemorativa com a fundadora e presidente da marca, Chieko Aoki. No encontro
virtual, as empresárias lembraram os caminhos percorrido até a completa reformulação do hotel maranhense, que, atualmente, ﬁgura entre os
principais da rede e do segmento hoteleiro nacional.

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
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DUPLO ANIVERSÁRIO!
CORAL SÃO JOÃO E O REGENTE FERNANDO MOUCHREK

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.

O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E REGENTE DO CORAL SÃO JOÃO, FERNANDO MOUCHREK É
UM DOS MAIORES ENTUSIASTAS DA CULTURA 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 descobrimento 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 shows de cânticos, ritmos e o doce balançar de
nossas tradições.
Em recente entrevista concedida ao Pro-

grama Mundo Passaporte, o sempre simpático 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 Pandemia do Coronavírus, todos os integrantes 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 vontade de reencontrar os palcos, seja para eventos,
festivais ou simplesmente, soltar a voz, que encanta e pulsa vibrações positivas. Vamos aguardar o retorno dos shows. Muito mais sucesso e
alegria ao regente e professor, Mouchrek.

MADALENA NOBRE É NOVAMENTE
HOMENAGEADA EM SÃO PAULO
A edição 2021 da tradicional festa “Noite das Personalidades”, que esse ano aconteceu em formato
virtual, reconheceu com o Diploma de Honra ao Mérito ¨Personalidade do Ano¨ o trabalho de uma das
mais destacadas colunistas sociais do país, a empresária 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 renomados 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 calendário 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.

NA FOTO, MADALENA NOBRE COM A COLUNISTA SOCIAL DE SÃO PAULO, ANNA DENZ,
NA EDIÇÃO 2019 DO PRÊMIO “PERSONALIDADES DO ANO”.

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.

MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O
INTERIOR DO MARANHÃO
O Diretor Regional do SENAC, Ahirton Lopes, recebeu na sede do órgão na Avenida dos holandeses, os vereadores da cidade de Amarante do Maranhão, Pablo da
Saúde, Wilson da Balança e Daniel Gonçalves, que vieram acompanhados do deputado 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 práticas empresariais e a geração de oportunidade e renda ao coletivo da sociedade.

BOEING 727 SERÁ ESPAÇO DE
EVENTOS EM SÃO LUIS
Indiscutivelmente, o evento mais aguardado para o início de 2022, será a inauguração do
Aviano Experience, na Avenida Eduardo Magalhães 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 Rangedor, 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 aviação. A ideia é trazer ao público, o saudosismo
dos voos de outrora, com todo o seu luxo e requinte, comuns em primeira classe das grandes
aeronaves da atualidade.
O local onde vai ser sustentado o trijato da
Boeing, vai abrir sua operação, inicialmente, somente 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 empresarial, o Secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior e o apresentador de TV, Marcos Davi
do Programa Mundo Passaporte, estiveram no
stand comercial da Aviano Experience no Golden 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 durante entrevista, que ficou feliz com a credibilidade da classe empresarial no estado e a vinda de
novos empreendimentos ao Maranhão. “Isso é
o resultado de importantes ações, que o Governo 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 ANIVERSARIANTE, O PAI HERBERT ALVES E A IRMÃ, HELOÁ.

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.

