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De acordo com o noticiário dos últimos dias, o imbróglio envolvendo o Alto Coman-
do do Exército e o ex-ministro da Saúde general Eduardo Pazuello ainda tem muita or-
dem unida para chegar ao fim. Ele feriu as normas do Regulamento Militar ao partici-
pou de ato político com Jair Bolsonaro, domingo passado no Rio, sem autorização do 
comandante da topa, general Paulo Sérgio. Agora Pazuello está numa sinuca de bico
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350 denúncias de transgressões  
na vacinação contra a covid-19 em 
quase 50 municípios do Maranhão

O Ministério Público do Maranhão, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, apreendeu, no último dia 27, vários frascos da 

vacina Coronavac, encontrados durante a Operação Citrus. Além disso, no estado, o MP está em processo de investigação de 350 denúncias de 

transgressões e fura-filas na vacinação da Covid-19 em quase 50 municípios do estado.  PÁGINA 9

SEM IMUNIDADE

 
A “caixinha de surpresas” continua cada vez mais evidente no 
futebol brasileiro. Dentro e fora de campo acontecem alguns 

fatos que o torcedor só acredita porque está vendo.
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Brasil tem várias 
epidemias  de 

covid em curso
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ENTREVISTA EXCLUSIVA
Yglésio admite voltar para o PDT
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e os 30 anos 
da estátua 

viva.

Veranico causa muito calor na Grande Ilha
Moradores da Grande Ilha tem sentido na pele o aumento da 

temperatura nos últimos dias na capital. Saiba o que fazer para 
suportar os dias mais quentes. PÁGINA 10

Comércio vai funcionar 
normalmente no feriado

A Fecomércio-MA esclarece, ainda, que a data não 
é considerada feriado, não consta nas legislações 
municipal, estadual, tampouco federal e, portan-
to, o trabalho nesse dia é considerado normal, não 
incidindo pagamento de horas extras e nem gratifi-
cações extraordinárias para os empregados.

Agência Espacial faz inaugurações em Alcântara
Agência Espacial Brasileira integra comitiva interministerial, que participa de entregas do governo federal na cidade de Alcântara, Baixada Maranhense. PÁGINA 11

Receita  
encontra 

contrabando
e drogas 

no aeroporto
PÁGINA 12

O deputado estadual revelou que retornará à legenda pedetista para 
se reeleger como deputado estadual e apoiar Weverton ao governo.

Surian prepara 
Sampaio Corrêa 

para estreia  
contra o Goiás

PÁGINA 13

A segurança do sistema 
eletrônico de votação

(*) Economista (UFMA), Mestre em Administração Pública (FGV) e Vice-Presidente do Conselho 
Regional de Economia do Maranhão. (**)Economista, Mestre em Desenvolvimento Socioeconômi-

co (UFMA) e Presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão
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Na última sexta-feira (28), o governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou novas
medidas para conter o avanço do coronavírus no estado e novos grupos para vacinar

Va ci na ção

No vas do ses

“Não so mos trou xas”

PANDEMIA

Dino anuncia vacinação
e mais fiscalização

N
ão há iden ti fi ca ção de
trans mis são lo cal da ce pa
in di a na no Ma ra nhão. A
con fir ma ção veio do go ver- 

na dor Flá vio Di no, em co le ti va à im- 
pren sa, nes ta sex ta-fei ra (28), no Pa lá- 
cio dos Leões. O go ver na dor in for mou
que o pa ci en te in di a no, de 54 anos,
se gue in ter na do em hos pi tal da re de
pri va da, em São Luís, e sen do mo ni to- 
ra do. Na oca sião, Flá vio Di no anun ci- 
ou ain da a va ci na ção de pro fis si o nais
da co mu ni ca ção, en tre ga de mais va- 
ci nas aos mu ni cí pi os e atu a li zou o ce- 
ná rio da Co vid-19 no Ma ra nhão.Um
to tal de 147 pes so as, que ti ve ram con- 
ta to com o pa ci en te, fo ram tes ta das –
seis ca sos de ram po si ti vo pa ra a va ri- 
an te P1 e não a ce pa in di a na. Di an te
do ce ná rio, o Go ver no do Ma ra nhão
de ter mi nou tes ta gem de to da a tri pu- 
la ção do na vio in di a no; e proi biu atra- 
ca men to da em bar ca ção em por to
ma ra nhen se. “Por tan to, não se tra ta
da ce pa in di a na. Não há iden ti fi ca ção
de trans mis são lo cal da ce pa in di a na
no Ma ra nhão, até o mo men to”, afir- 
mou o go ver na dor Flá vio Di no. A fis- 
ca li za ção ao de sem bar que de em bar- 
ca ções tam bém foi in ten si fi ca da. A
par tir de ago ra, de ve ser co mu ni ca do
pre vi a men te à SES os de sem bar ques
de na vi os e as es ta das em ho téis e si- 
mi la res. “Ho je en cer ra o pe río do de
qua ren te na do na vio, que per ma ne ce
an co ra do a de ze nas de quilô me tros
de São Luís e co lo ca mos que to da a
tri pu la ção se ja tes ta da, pa ra ter mos
cer te za de que es tão li vres do co ro na- 
ví rus”, des ta cou Di no.

A par tir de se gun da-fei ra (31), o Go- 
ver no dá con ti nui da de à va ci na ção na
in dús tria al can çan do as em pre sas
grá fi cas, in cluin do as de co mu ni ca- 
ção/jor na lis mo, abran gen do to dos os
se to res – te le vi são, rá dio, web, jor nais,
as ses so ri as de co mu ni ca ção; e tam- 
bém, to dos os pro fis si o nais – do jor- 
na lis ta/co mu ni ca dor até ati vi da des
au xi li a res co mo por tei ro, se cre tá rio,
grá fi cos, ser vi ços ge rais, den tre ou tros
tra ba lha do res. Nes ta pri mei ra eta pa,
a va ci na ção da ca te go ria ini cia pe las
em pre sas. Quan to aos autô no mos,
se rá tra ta do jun to às CIB – ór gãos vin- 
cu la dos às Se cre ta ri as Es ta du ais de
Saú de – e os pro ces sos de va ci na ção
ca be rão às pre fei tu ras. A par tir de ho- 
je (29), en tra em fun ci o na men to o dri- 
ve-th ru no Shop ping Pá tio Nor te, pa ra
va ci nar pú bli co de 59 anos, que se jam
mo ra do res de Pa ço do Lu mi ar ou São
Jo sé de Ri ba mar. Flá vio Di no anun ci- 
ou re du ção da fai xa etá ria pa ra va ci- 
na ção pa ra pes so as com me nos de 59
anos.

O go ver na dor anun ci ou no vas do- 
ses às ci da des que al can ça ram ou ul- 
tra pas sa ram os 85% de apli ca ção da
va ci na. Até dia 27, o es ta do re ce beu
3,6 mi lhões de do ses de va ci nas e
cons ta a apli ca ção de 1,69 do ses pe los
mu ni cí pi os. “Va mos con ti nu ar com o
au xí lio aos mu ni cí pi os pa ra que con- 
si gam dar rit mo à va ci na ção”, fri sou.
O Go ver no per ma ne ce apoi an do os
mu ni cí pi os na imu ni za ção e se des ta- 

ca na ci o nal men te na va ci na ção dos
pro fis si o nais da edu ca ção, com 115
mil pes so as da ca te go ria já imu ni za- 
das.

O Ma ra nhão apre sen tou au men to
nos ca sos ati vos de Co vid-19, po rém,
man tém a ta xa de con tá gio me nor
que 1%. O au men to de ca sos in fluiu
na ocu pa ção de lei tos, que es tá aci ma
de 98% pa ra UTI e em mais de 88% pa- 
ra os lei tos clí ni cos. O ce ná rio co lo cou
o es ta do en tre os qua tro do país na
po si ção de al ta nos ca sos da do en ça.
Pa ra con tro le da si tu a ção, o Go ver no
pros se gue com a am pli a ção de lei tos,
na ca pi tal e in te ri or. Es ta se ma na, se-
rão aber tos mais lei tos em Gra jaú (10
de UTI) e am pli a ção de lei tos em Cha-
pa di nha. Tam bém ha ve rá re for ço na
tes ta gem de pes so as. To ta li zam 600
mil tes tes re ce bi dos e os pon tos de
tes ta gem es tão nos por tos, ferryboat e
ae ro por to. A par tir da se gun da-fei ra
(31), ini ci am as tes ta gens na ro do viá-
ria da ca pi tal.

Flá vio Di no anun ci ou a pror ro ga-
ção das me di das res tri ti vas em vi gor,
que per ma ne cem até dia 7 de ju nho.
Por tan to, even tos com até 100 pes so- 
as são per mi ti dos até 23h; ad mi nis tra- 
ção pú bli ca es ta du al e igre jas, fun ci o- 
nan do com 50% da ca pa ci da de de
pes so as; gru pos de ris co imu ni za dos
po dem re tor nar ao tra ba lho, ex ce to
ges tan tes; co mér cio e in dús tria, das
9h às 21h; ba res e res tau ran tes, até as
23h; su per mer ca dos, das 6h às 0h. Os
es ta be le ci men tos, em ge ral, de vem
fun ci o nar com 50% da ca pa ci da de.

GUEDES

Governo estuda perdoar dívidas tributárias

MEDIDA FAZ PARTE DA REFORMA TRIBUTÁRIA E DEVE COMEÇAR A TRAMITAR NO SENADO NAS PRÓXIMAS SEMANA

O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, anun ci ou on tem, du ran te
even to on-li ne com em pre sá ri os do
se tor in dus tri al, a cri a ção do “pas sa- 
por te tri bu tá rio” — um pla no pa ra
per do ar dí vi das tri bu tá ri as de pe que- 
nas em pre sas — e ex pli cou que o go- 
ver no es tá tra ba lhan do pa ra des tra var
ca nais in ter na ci o nais de cré di to pa ra
ex por ta do res bra si lei ros. No ca so do
pas sa por te, dis se ele, a em pre sa te rá
“qua se um per dão fis cal”, de pen den- 
do da di men são da que da da re cei ta
que te ve em con sequên cia da pan de- 
mia. O pro je to do pas sa por te tri bu tá- 
rio fun ci o na ria co mo um bra ço da re- 
for ma tri bu tá ria, se gun do ex pli cou
Pau lo Gue des, e de ve co me çar a tra- 
mi tar no Se na do nas pró xi mas se ma- 
nas. Na aná li se do mi nis tro, tra ta-se
de “um con jun to de fa ci li da des a
quem caiu”. “O pe que no res tau ran te
que brou, fe chou, es tá de ven do R$ 50
mil. Que ro que ele re a bra, crie em pre- 
go. Não adi an ta fi car es pe ran do que
ele pa gue. As em pre sas que ti ve ram
que da aci ma de 20% do fa tu ra men to
têm um des con to na dí vi da. Se caiu
40%, tem um des con to mai or ain da.
Se caiu 80%, é qua se um per dão fis- 
cal”, de ta lhou.

O dis cur so do mi nis tro, em bo ra te- 
nha agra da do ao em pre sa ri a do, não
foi bem vis to por par te dos ana lis tas
de mer ca do. Pa ra Flá vio Ser ra no, eco- 
no mis ta-che fe da Greenbay In ves ti- 
men tos, o Bra sil vi ve uma si tu a ção fis- 
cal de li ca da e frá gil. “Não há es pa ço
pa ra qual quer con ces são. Cla ro que a
gen te vi ve um mo men to de cri se em
que o go ver no pre ci sa de ter mi nar al- 
gu mas pro te ções. Mas, sem cui da do,
aca ba com pro me ten do o fu tu ro da
na ção. E se quer sa be mos o im pac to fi- 
nan cei ro des se pas sa por te tri bu tá- 
rio”, dis se. Na aná li se de Pe dro Pau lo
Sil vei ra, eco no mis ta-che fe da No va
Fu tu ra In ves ti men tos, o go ver no es tá
em pe nha do em fa zer pre vi sões oti- 
mis tas e ca da vez mais dar es tí mu los
pa ra me lho rar a per cep ção da so ci e- 
da de. “Al guns vi vem cli ma de co me- 
mo ra ção, com as pers pec ti vas de
cres ci men to. Mas es se hu mor po de
mu dar se o go ver no não en tre gar o
que pro me te e não dei xar mui to cla ro
co mo se rá es se pas sa por te”, re for çou
Sil vei ra.

Du ran te o en con tro, Gue des afir- 
mou, ain da, que o go ver no não vai

abrir a eco no mia sem an tes re sol ver
os pro ble mas de com pe ti ti vi da de da
in dús tria. E de fen deu a Zo na Fran ca
de Ma naus, em bo ra te nha clas si fi ca- 
do o po lo co mo um mo de lo de de sen- 
vol vi men to equi vo ca do. “Que ro dei-
xar is so cla ro, por que tem sem pre a
ex plo ra ção da fra se fo ra de con tex to.
Não tem na da dis so de che gar e der- 
ru bar a Zo na Fran ca de Ma naus, ou a
in dús tria bra si lei ra. Es ta mos jus ta-
men te ten tan do abrir a eco no mia
sem aca bar com a in dús tria bra si lei- 
ra”, ex pli cou. “So mos li be rais, mas
não so mos trou xas”, de cla rou. O mi- 
nis tro tam bém cri ti cou o Im pos to so- 
bre Pro du tos In dus tri a li za dos (IPI),
que, se gun do ele, di mi nui a com pe ti- 
ti vi da de do se tor. “Que his tó ria é es sa
de im pos to so bre pro du ção in dus tri- 
al? Que re mos aca bar com a in dús tria?
Nós tí nha mos que aca bar com IPI.
(Mas é) evi den te que não po de mos fa-
zer is so por uma sé rie de ra zões.” E fa- 
lou que a agroin dús tria “bri lha” no co- 
mér cio in ter na ci o nal por não pa gar
um im pos to so bre pro du tos agrí co las,
um “IPA”. Ele ex pli cou que, quan do
fa lou do IPI, es ta va se re fe rin do ao fa- 
to de que não se po de tri bu tar um
pro du to só por que é in dus tri al.

CONGRESSO

“Reformas serão
legado do Senado”

A MELHORIA DA SITUAÇÃO DO PAÍS PASSA PELAS REFORMAS

Em ar ti cu la ção cons tan te pa ra pau tar pro je tos de in- 
te res se do go ver no na Câ ma ra, o pre si den te da Ca sa,
Arthur Li ra (PP-AL), de di cou a úl ti ma se ma na a de fen- 
der as re for mas e a se au to e lo gi ar — mes mo que im pli ci- 
ta men te — na con du ção dos tra ba lhos. Na úl ti ma de cla- 
ra ção, fei ta no Twit ter, nes ta sex ta-fei ra (28/5), Li ra afir- 
mou que o Con gres so é “re for ma dor e cons ci en te de sua
res pon sa bi li da de”.

“Con ta mos com um Con gres so re for ma dor e cons ci- 
en te de sua res pon sa bi li da de pa ra com o país, aci ma de
to das as tur bu lên ci as pon tu ais. O Bra sil é mai or do que
tu do e do que to dos”, dis se ele. “Por tu do is so, em res pei- 
to às ví ti mas, pe los bra si lei ros, pe lo fu tu ro do Bra sil, te- 
mos de mu dar o país pa ra me lhor, re for má-lo, de sobs- 
truir su as ar té ri as. Re for mar é a res pos ta do ho je pa ra o
ama nhã”, con ti nu ou.

Li ra tam bém es cre veu que o tem po jul ga rá a atu a ção
do Le gis la ti vo du ran te a cri se. “Se re mos me di dos pe lo
tem po, no fu tu ro, pe lo que ti ver mos fei to no pre sen te.
Pe la te na ci da de de não nos dei xar mos pa ra li sar. Pe la
cla re za de olhar pa ra além da tra gé dia e cons truir mos
um le ga do”, pon tu ou. Ele ain da co me mo rou o fa to de a
Câ ma ra ter apro va do cin co me di das pro vi só ri as na úl ti- 
ma quar ta-fei ra (26), o que, se gun do ele, des tra vou a
pau ta do Le gis la ti vo.

A atu a ção do pre si den te da Câ ma ra tem si do ali nha- 
da com os in te res ses do go ver no fe de ral. Com o apoio
do Cen trão, o go ver no tem con se gui do, por meio de Li- 
ra, pau tar pro je tos que fi ca ram pa ra dos por anos e vo tá-
los sem que eles pas sem ne ces sa ri a men te pe lo ri to
cons ti tu ci o nal, que en vol ve a dis cus são de pro pos tas
em co mis sões.

Com a mu dan ça re cen te do re gi men to in ter no, o po- 
der da opo si ção tam bém fi cou li mi ta do no que diz res- 
pei to à obs tru ção de pro je tos. Tex tos que tra mi tam em
re gi me de ur gên cia, por exem plo, não po dem mais ser
re ti ra dos de pau ta.

CÂMBIO

Dólar perde força
por fator técnico

O dó lar es tá vo lá til nes ta sex ta-fei ra, 28, en tre mar- 
gens es trei tas, após aber tu ra com le ve al ta no mer ca do à
vis ta. Pou co de pois das 9h30, vol ta va a cair no spot e tes- 
ta va mí ni mas no mer ca do fu tu ro. Os ne gó ci os são in flu- 
en ci a dos pe lo avan ço do dó lar no ex te ri or e in te res ses
téc ni cos li ga dos à for ma ção da Ptax de fim de maio.

Po dem es tar ocor ren do an te ci pa ção de ro la gens de
con tra tos cam bi ais em meio à pre vi são de fe ri a do na se- 
gun da-fei ra nos EUA, que po de re du zir a li qui dez nos
mer ca dos, se gun do um ope ra dor. No seg men to fu tu ro,
pre do mi na al ta em meio à ten dên cia de va lo ri za ção da
mo e da ame ri ca na no ex te ri or.

Os agen tes de câm bio olham ain da a al ta dos ju ros fu- 
tu ros, prin ci pal men te as ta xas lon gas, na es tei ra da ace- 
le ra ção do IGP-M de maio, a 4,10%, an te 1,51% em abril,
su pe ran do a me di a na da pes qui sa do Es ta dão/Bro ad- 
cast, de 4,00%, mas den tro do in ter va lo de 3,06% a
4,65%. No ano, o in di ca dor al can çou 14,39% e avan çou a
37,04% em 12 me ses, de 32,02% até abril. Es sa ta xa é a
mai or des de o Pla no Re al, su pe ran do o acu mu la do de
32,97% de abril de 2003. O Ín di ce de Pre ços ao Con su mi- 
dor (IPC-M) tam bém ace le rou no IGP-M, de 0,44% em
abril pa ra 0,61% nes te mês.

Há ain da ex pec ta ti va de pi o ra na ban dei ra ta ri fa ria de
ener gia elé tri ca pa ra ju nho por cau sa da cri se hí dri ca
atu al. 

Além dis so, os ju ros dos Tre a su ri es

so bem nes ta ma nhã.

Nos EUA, o ín di ce PCE, me di da de in fla ção usa da co- 
mo re fe rên cia pe lo Fe de ral Re ser ve, su biu 0,6% em abril
an te mar ço. O nú cleo do PCE su biu 0,7% em abril an te
mar ço, aci ma da pre vi são (+0,6%). Os gas tos com con- 
su mo avan ça ram 0,5% em abril an te mar ço, co mo pre- 
vis to, e a ren da pes so al caiu 13,1% em abril an te mar ço,
vin do me lhor que a pre vi são (-14%). Aten ções se vol tam
ago ra pa ra a di vul ga ção da pro pos ta de or ça men to dos
EUA pa ra 2022, que po de fi car em US$ 6 tri lhões, se gun- 
do o ING.

Às 9h41 des ta sex ta, o dó lar à vis ta ti nha viés de bai xa
de 0,19%, a R$ 5,2450. O dó lar pa ra ju nho su bia 0,09%, a
R$ 5,2435.

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em entrevista a O Imparcial, o deputado estadual revelou que retornará à legenda
pedetista para se reeleger como deputado estadual e apoiar Weverton ao governo 

SAMARTONY MAR TINS

Re cen te men te, vá ri os pro je tos seus fo -
ram apro va dos e es tão à es pe ra de
san ção, co mo o Dia Es ta du al de Com -
ba te ao Cân cer de Pê nis. Fa le so bre a
im por tân cia des ta cau sa.

O se nhor tam bém é o au tor da In di ca -
ção que re duz a po bre za mens tru al
nas ca ma das mais ca ren tes. Co mo
ana li sa es sa si tu a ção que ain da é uma
re a li da de nos di as de ho je?

O se nhor tem usa do mui to as re des
so ci ais pa ra se apro xi mar da po pu la -
ção ma ra nhen se. Co mo tem si do a re -
cep ti vi da de das pes so as no mun do
vir tu al de Yglésio Moysés?

Em 2020 o se nhor foi can di da to a pre -
fei to de São Luís. Qual a li ção que o
se nhor ti rou des sa ex pe ri ên cia?

Atu al men te o se nhor es tá fi li a do no
par ti do no PROS. Com apro xi ma ção
das elei ções de 2022 exis te a pos si bi li -
da de do se nhor mu dar de par ti do?

Já acon te ceu al gu ma apro xi ma ção por
par te dos pré-can di da tos ao go ver no
do es ta do pa ra as elei ções 2022?

O que o se nhor es pe ra do pró xi mo go -
ver na dor do Ma ra nhão?

ELEIÇÕES 2022

Yglésio admite
voltar para o PDT

O
mé di co Yglésio Moyses, que
em 2018 foi elei to de pu ta do
es ta du al pe lo PDT com um
to tal de 39.804, e que em

2020 dei xou a le gen da pa ra se fi li ar ao
PROS pa ra con cor rer à pre fei tu ra de
São Luís, re ve lou em en tre vis ta a O
Im par ci al que de ve re tor nar ao seu
par ti do de ori gem pa ra con cor rer à re- 
e lei ção de seu man da to nas elei ções
de 2022, além de apoi ar a can di da tu ra
do se na dor We ver ton Ro cha (PDT) ao
car go de go ver na dor. Pa ra vi a bi li zar o
seu pro je to po lí ti co ele tem in ves ti do
em di ver sas leis vol ta das, prin ci pal- 
men te, pa ra a área da saú de e ou tros
seg men tos so ci ais me nos fa vo re ci dos.
O par la men tar é au tor de leis co mo o
Dia Es ta du al de Com ba te ao Cân cer
de Pê nis e uma in di ca ção pa ra que o
go ver no do Ma ra nhão ado te e fa ça a
in clu são da Po lí ti ca de Saú de da Mu- 
lher nas es co las pú bli cas es ta du ais,
com o ob je ti vo de re du zir a po bre za
mens tru al nas ca ma das mais ca ren- 
tes. 

Nor mal men te nós par la men ta res
te mos até uma cer ta re sis tên cia em
ape sen tar pro je tos des ti na dos a ho- 
me na ge ar o dia de de ter mi na da pro- 
fis são, si tu a ção so ci al ou al go pa re ci- 
do. Mas, ana li san do os nú me ros e os
re sul ta dos de pes so as que che gam

até  nós, mui tas ve zes em con sul tó rio,
e que a gen te pre ci sa en ca mi nhar pa- 
ra o es pe ci a lis ta, que no ca so é on co- 
lo gis ta, che ga mos ao da do trá gi co de
que o Ma ra nhão é o cam peão na ci o- 
nal em ca sos de cân cer de pê nis. Um
cân cer emi nen te men te li ga do à hi gi e- 
ne. Mui tas ve zes o sim ples fa to de la- 
var o pê nis re duz bas tan te a pos si bi li- 
da de de cân cer. Ou tras coi sas, co mo a
cons ci en ti za ção de pos tec to mia, que
é a re ti ra da do pre pú cio do pê nis tam- 
bém. En tão, um Dia de Com ba te ao
Cân cer de Pê nis é um mo men to de fa- 
zer ações de di vul ga ção de ca rá ter
pre ven ti vo pa ra que a gen te con si ga
no mé dio pra zo re ver ter es se sta tus
tão ruim de ser o cam peão na ci o nal
de cân cer de pê nis.

Nós te mos me ta de da po pu la ção
do Ma ra nhão vi ven do na ex tre ma po- 
bre za. E a po bre za mens tru al é uma
das fa ce tas des sa po bre za em me ni- 
nas que tem di fi cul da de de ad qui rir
ab sor ven tes. Elas che gam a per der 45
di as de au la por ano, ou se ja, ser mu- 
lher e ser ado les cen te po bre te co lo ca
ain da mais em um pa ta mar de in fe ri- 
o ri da de em re la ção a quem é ho mem
e  po bre. A mu lher tem uma di fi cul da- 
de adi ci o nal por não ter aces so ao
pró prio ab sor ven te, al gu mas che gam
a usar até mi o lo de pão. E, den tro do
que a gen te po de fa zer de es cu ta em
re la ção a po bre za mens tru al, mui tas
or ga ni za ções tem tra ba lha do is so, co- 

mo a Plan In ter na ci o nal, téc ni cos da
Se cre tá ria Mu ni ci pal de Saú de tam- 
bém, que fo ram pes so as que con ver- 
sa ram bas tan te com a gen te e nos le- 
va ram em abril a fa zer a in di ca ção
par la men tar. E, re cen te men te, o se- 
cre tá rio de Edu ca ção do Es ta do do
Ma ra nhão, Fe li pe Ca ma rão, se in tei- 
rou um pou co mais do as sun to e le- 
vou ao go ver na dor, que hou ve a de ci- 
são po lí ti ca de fa zer aqui si ção de ab- 
sor ven te pa ra es tu dan tes de es co las
pú bli cas. Cla ro que is so é mui to mai or
do que dis tri buir ab sor ven te. Is so é
um pe da ço da po lí ti ca pú bli ca que
pre ci sa ser cui da da em re la ção ao en- 
fren ta men to da po bre za mens tru al e
edu ca ção se xu al de to do o con jun to
de pro te ção so ci al que o es ta do de ve
ter.

Ho je a gen te tem um gru po de se- 
gui do res nas re des so ci ais bem en ga- 
ja do, de pes so as que com par ti lham,
não de to das as idei as, mas pe la li nha
de man da to que a gen te bus ca ter e da
for ma de fa zer po lí ti ca. Uma po lí ti ca
ide o ló gi ca com as pes so as. Uma po lí- 
ti ca que di a lo ga. Uma po lí ti ca que
con se gue se co lo car no lu gar das pes- 
so as que nos ele geu. En ten der os pro- 
ble mas da so ci e da de. E o prin ci pal:
não fi car omis so, não fi car pa ra do. Fa-
zer mes mo es ta li nha de tra ba lho sé- 
rio, cons tan te em di re ção aos di as me-
lho res pa ra o Ma ra nhão, que é is so
que a gen te es pe ra.

“Eu espero que ele não quebre o estado”

O DEPUTADO ESTADUAL YGLESIO MOISÉS CONCEDEU ENTREVISTA EXCLUSIVA A O IMPARCIAL FALANDO SOBRE SEU MANDATO

A cam pa nha nos deu opor tu ni da de
de co nhe cer  mui to mais dos pro ble- 
mas da ci da de. De co nhe cer pes so as e
his tó ri as que nos for ta le ce ram tan to
co mo pes soa co mo po lí ti co. E eu acre- 
di to que é uma cons tru ção. Nós de- 
sen vol ve mos um pla no de go ver no
com as me lho res das idei as den tre as
que fo ram apre sen ta das, mas cla ro
que ti ve mos um gran de ini mi go que
foi a fal ta do tem po de TV e a fal ta de
apoio po lí ti co que fi cou mui to cla ro
nes sa elei ção. Pes so as ten dem a apoi- 
ar can di da tos que se po si ci o nam em
de tri men to de in te res ses de gru pos
po lí ti cos. E o gru po po lí ti co ho je, não
tem in te res se na po pu la ção. Es sas du- 
as es tru tu ras: a po lí ti ca e o in te res se
pú bli co pa re cem ho je não con ver sar,
pa re cem não con ver gir. Co mo a gen te
ten de pa ra o la do do in te res se pú bli- 
co, a gen te te ve um pou qui nho de di fi- 
cul da de de agre gar ato res tra di ci o nais
da po lí ti ca e a gen te es pe ra que nas
pró xi mas elei ções, on de cer ta men te
nós par ti ci pa re mos, a gen te pos sa ter
uma agre ga ção mai or e mais tem po

de TV pa ra apre sen tar pa ra a po pu la- 
ção as idei as que a gen te con si de ra
im por tan te pa ra a ci da de.

A gen te de ve mi grar es te ano pa ra o
PDT, par ti do que a gen te es ta va ini ci- 
al men te. É um par ti do que a gen te
tem um gran de ca ri nho e vai fa zer
uma cha pa com pe ti ti va, que ho je tem
um can di da to ao go ver no do Es ta do, 
o se na dor We ver ton Ro cha, e a gen te 
es pe ra se guir es te ano a nos sa can di- 
da tu ra à re e lei ção ao man da to de de- 
pu ta do es ta du al.

A gen te tem um diá lo go mui to
cons tan te com o se na dor We ver ton.
Não te mos na da con tra os ou tros pos- 
tu lan tes, co mo o Bran dão, o pró prio
Jo si mar, que tem se co lo ca do co mo
can di da to, o Lahé sio Bon fim, pre fei to
de São Pe dro dos Cren tes. To dos que
tem se co lo ca do co mo pré-can di da- 

tos a gen te tem uma re la ção boa, mas
é ób vio que até pe la ques tão par ti dá- 
ria, o nos so pro je to es tá  atre la do à
can di da tu ra do se na dor We ver ton no
ano que vem tam bém.

Eu es pe ro que ele não que bre o es- 
ta do. O Ma ra nhão vem pas san do por
um mo men to di fí cil do pon to de vis ta
econô mi co, fi nan cei ro. As po lí ti cas
pú bli cas pre ci sam avan çar mui to.
Nós te mos ai uma si tu a ção da saú de
on de o es ta do pre ci sa par ti ci par bas- 
tan te. Hou ve avan ços, a gen te re co- 
nhe ce, mas pre ci sa ha ver mais, in clu- 
si ve na ques tão da or ga ni za ção jun to
aos mu ni cí pi os, que ter mi nam fa zen- 
do aten di men to de saú de, na mai o ria
das ve zes, ain da mui to aquém do que
a po pu la ção me re ce. Acre di to que a
gen te tem que avan çar na ques tão dos
con sór ci os de saú de in ter mu ni ci pais
pa ra que a gen te di vi da me lhor es sas
des pe sas aten den do o cri té rio de re gi-
o na li za ção, que é mui to pe cu li ar ao
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS), e is so é
uma coi sa den tro da saú de que pre ci- 
sa ser fei ta.
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Ca dê as do ses?

Fo ra do pa drão

Que bra-pau

“Fi co ima gi nan do o que di rão os fas cis tas a par tir de
ago ra”

Pa zu el lo: ame-o 
ou dei xe-o

De acor do com o no ti ciá rio dos úl ti mos di as, o im bró- 
glio en vol ven do o Al to Co man do do Exér ci to e o ex-mi- 
nis tro da Saú de, ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, ain da tem
mui ta or dem uni da pa ra che gar ao fim. Ele fe riu as nor- 
mas do Re gu la men to Mi li tar ao par ti ci par de ato po lí ti- 
co com Jair Bol so na ro, do min go pas sa do, no Rio, sem
au to ri za ção do co man dan te da tro pa, ge ne ral Pau lo Sér- 
gio. Ago ra, Pa zu el lo es tá nu ma si nu ca de bi co. Foi re con- 
vo ca do a de por pe la 3ª vez na CPI da Co vid, no Se na do;
pre ci sa se acer tar com o che fe no Exér ci to; pe dir apo- 
sen ta do ria; fi car, apoi a do por Bol so na ro. Aí ele dei xa o
che fe hi e rár qui co em maus len çóis. Pa zu el lo es tá na ati- 
va no cen tro do jo go po lí ti co, co man da do pe lo pre si- 
den te da Re pú bli ca, ape ga do ao di ta me da Cons ti tui ção
que tor na o ti tu lar do Pla nal to, che fe su pre mo das For- 
ças Ar ma das. 

Não sem mo ti vo, Bol so na ro saiu de Bra sí lia quin ta-
fei ra pa ra inau gu rar uma pon te de ma dei ra, de 20 me- 
tros, den tro da sel va amazô ni ca, cons truí da pe lo Exér ci- 
to, dan do ace so à ter ra In dí ge na Ba laio. Pa zu el lo não foi
con vi da do, mas lá es ta va o mi nis tro da De fe sa, ge ne ral
Wal ter Bra ga Net to. Bol so na ro quis pas sar a ima gem, ao
dis tin to pú bli co, que sua re la ção com a tro pa ver de-oli- 
va es tá tu do co mo dan tes no quar tel de d’Abran tes.  Se ja
co mo for, a si tu a ção do ge ne ral Pa zu el lo é des con for tá- 
vel pa ra ele, pa ra o co man dan te do Exér ci to e pa ra Jair
Bol so na ro. Um im bró glio tão inu si ta do na his tó ria re- 
cen te do Bra sil, que che ga a trans fe rir a ten são pa ra o
ple ná rio da CPI da Pan de mia, que fo ca exa ta men te a
ges tão de Pa zu el lo e Bol so na ro no com ba te à mor tan da- 
de da co vid-19. Na quin ta-fei ra, du ran te o de poi men to
do di re tor do Ins ti tu to Bu tan tan Di mas Co vas, o pre si- 
den te da Co mis são Omar Aziz se ir ri tou mais uma vez
com o co le ga bol so na ris ta Mar cos Ro gé rio. Ele pe diu a
Aziz que con ti ves se a “sa nha” con tra o go ver no fe de ral.
Aziz pe diu res pei to, afas tou o mi cro fo ne e sa pe cou o de- 
sa fo ro: “Sa nha é sua mãe”. 

Na opi nião da jor na lis ta Eli a ne Can ta nhe de, o ge ne- 
ral Pau lo Sér gio “es tá no pi or dos mun dos: ou pu ne Pa- 
zu el lo, cor ren do o ris co de ser de sau to ri za do por Bol so- 
na ro e obri ga do a se de mi tir; ou não pu ne e per de o res- 
pei to e a au to ri da de”. Mas, em Bra sí lia, o no ti ciá rio so- 
bre Pa zu el lo es pe cu la tam bém que o mais pro vá vel é
que ele so fra uma pu ni ção bem bran da: ad ver tên cia
com bi na da com a ida pa ra a re ser va. Afi nal, no quar tel
to dos sa bem que é proi bi do mi li tar da ati va par ti ci par
de ma ni fes ta ções po lí ti cas de qual quer ti po. Po rém, no
ca so de Pa zu el lo, o en re do po de ser re su mi do as sim: Fa- 
zer tu do co mo se na da es ti ves se sen do fei to. Se ria co mo
cu rar as fe ri das da guer ra sem pre ci sar le var o fe ri do ao
hos pi tal de cam pa nha.

Pa ra o se na dor We ver ton Ro cha, as me di das ado ta das
pe lo go ver no do Ma ra nhão e pre fei tos têm mos tra do
im por tân cia no com ba te à co vid de ma nei ra res pon sá- 
vel, pri o ri zan do a ci ên cia. Ele de fen de a va ci na ção em
mas sa da po pu la ção. Mas ca dê as do ses su fi ci en tes?

A Jus ti ça Fe de ral do Ma ra nhão man dou a Po lí cia Fe- 
de ral su pri mir tre chos de re la tó rio que cri mi na li za e tra- 
ta co mo fru to de “es te li o na to”, os Akroá-Ga mel la. O
inqué ri to apon tam os ín di os Ga mel la co mo cri mi na li- 
za do res, ra cis tas e ques ti o nam a iden ti da de do po vo.

Em abril de 2017, os Akroá-Ga mel la fo ram ata ca dos
en quan to se re ti ra vam de uma re to ma da re a li za da dois
di as an tes, no Po vo a do das Baías, em Vi a na. Uma mul ti- 
dão in ci ta da por po lí ti cos se di ri giu ao lo cal com ar ma
de fo go, pe dras, fa cões e fi ze ram um que bra-que bra, fe- 
rin do 22 Ga mel la, in cluin do cri an ças e ado les cen tes.

Do ju ris ta Mar ce lo Uchôa, sur pre en di do com a de fe sa
do vo to im pres so, fei ta pe lo pre si den te na ci o nal do PDT,
Car los Lu pi.

O go ver na dor Flá vio Di no (PC doB) clas si fi cou
de ban di dos os que es pa lham fa ke news so bre
o con tá gio de pes so as no Ma ra nhão pe la va ri- 
an te in di a na. Des de quin ta-fei ra, Di no tem

afir ma do que não há ne nhum ca so em trans mis são lo- 
cal no es ta do.

Na en tre vis ta co le ti va de on tem, Di no ma ni fes- 
tou a gran de pre o cu pa ção com os avan ços do
co ro na ví rus no Es ta do nas úl ti mas 72h. Dos
lei tos de UTI na re de pú bli ca, on tem só ha via

cin co dis po ní veis na Gran de Ilha. Já são 8.025 óbi- 
tos no Ma ra nhão.

Os po lí ti cos en vol vi dos na pré-cam pa nha elei- 
to ral no Ma ra nhão an dam ma tan do a ca be ça
pa ra ten tar des co brir o que pen sa o pre fei to de
São Luís, Edu ar do Brai de so bre 2022. Mas ele,

des de o pri mei ro dia no car go, mer gu lhou de cor- 
po in tei ro no com ba te à co vid-19. Vai co man dan do as
ações de sal var vi da, usan do o co le te do SUS e dei xan do
pa ra de pois o de ba te so bre as elei ções e o que vai fa zer
ne las.

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

FLÁ VIO BRA GA
Ad va ga do

MAR CEL LO APOLÔ NIO DU AI LI BE BAR -
ROS(*) JOÃO CAR LOS SOU ZA MAR -
QUES(**)
(*) Eco no mis ta (UF MA), Mes tre em Ad -
mi nis tra ção Pú bli ca (FGV) e Vi ce-Pre si -
den te do Con se lho Re gi o nal de Eco no -
mia do Ma ra nhão. (**)Eco no mis ta, Mes -
tre em De sen vol vi men to So ci o e conô mi -
co (UF MA) e Pre si den te do Con se lho Re -
gi o nal de Eco no mia do Ma ra nhão

A segurança do sistema eletrônico de votação

Des de 1996, o Bra sil

pos sui o mais avan ça do

mo de lo de vo ta ção

uti li za do no mun do

mo der no, que en vol ve a

cap ta ção, o

ar ma ze na men to e a

apu ra ção de vo tos por

meio do sis te ma

ele trô ni co de vo ta ção do

TSE, me ca nis mo que

ga ran te se gu ran ça,

agi li da de e

trans pa rên cia ao

re sul ta do da elei ção.

To tal men te de sen vol vi do pe la Jus- 
ti ça Elei to ral bra si lei ra, o sis te ma uti- 
li za mei os pró pri os e crip to gra fa dos

de co mu ni ca ção e trans mis são de da- 
dos, dis tin guin do o nos so País co mo
um dos pou cos que anun ci am os re- 
sul ta dos das elei ções pou cas ho ras
após o en cer ra men to da vo ta ção.

São 25 anos de uti li za ção da ur na
ele trô ni ca, que já se tor nou sím bo lo
de li su ra e con fi a bi li da de. O sis te ma é
rei te ra da men te tes ta do e, ape sar de
inú me ras fa ke news, nun ca foi com- 
pro va da ne nhu ma fa lha, ma ni pu la- 
ção ou frau de.

Em 14 de maio, o pre si den te do
TSE, mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so,
lan çou a no va cam pa nha do Tri bu nal
so bre a se gu ran ça, trans pa rên cia e
au di ta bi li da de do pro ces so ele trô ni co
elei to ral.

O ví deo ins ti tu ci o nal do TSE re fu ta
a pos si bi li da de de a ur na ele trô ni ca
com ple tar au to ma ti ca men te o vo to
do elei tor e des ta ca que a Jus ti ça Elei- 
to ral re a li za, ro ti nei ra men te, tes tes e
au di to ri as pú bli cas que com pro vam e
as se gu ram a trans pa rên cia e ab so lu ta
hi gi dez do vo to ele trô ni co (au di to ria
de vo ta ção ele trô ni ca, tes te pú bli co
de se gu ran ça, au di to ria em tem po re- 
al em se ções elei to rais, as si na tu ra di- 
gi tal de la cra ção dos sis te mas etc).

A cam pa nha re a fir ma a to tal in te- 
gri da de e con fi a bi li da de das ur nas
ele trô ni cas e do mo de lo bra si lei ro de
vo ta ção e apu ra ção das elei ções. Mal- 
gra do as fre quen tes te o ri as cons pi ra- 

tó ri as, o TSE en fa ti za a com pro va da
se gu ran ça da ur na ele trô ni ca, bem
co mo res sal ta que o pro ces so de vo ta-
ção é per fei ta men te au di tá vel do pri- 
mei ro ao úl ti mo pas so.

Com efei to, a au di to ria do vo to ele- 
trô ni co po de ocor rer de di ver sas ma- 
nei ras, co mo a reim pres são do bo le-
tim de ur na; a com pa ra ção en tre o bo-
le tim im pres so e o bo le tim re ce bi do
pe lo sis te ma de to ta li za ção; ve ri fi ca-
ção de as si na tu ra di gi tal; com pa ra ção
dos re la tó ri os e das atas das se ções
elei to rais com os ar qui vos di gi tais da
ur na etc.

O sis te ma ele trô ni co de vo ta ção é
to tal men te se gu ro. São oi to bar rei ras
fí si cas e mais de trin ta bar rei ras di gi- 
tais e ca ma das de se gu ran ça que in vi- 
a bi li zam ata ques ci ber né ti cos, mes- 
mo por que em ne nhum mo men to a
ur na e o sis te ma são co nec ta dos à re- 
de mun di al de com pu ta do res, me di- 
da de pro te ção que obs ta o aces so de
hac kers.

Após a con clu são dos tra ba lhos de
to ta li za ção e trans mis são dos ar qui-
vos das ur nas, os par ti dos po lí ti cos e
co li ga ções po de rão so li ci tar aos Tri- 
bu nais Elei to rais có pi as des ses ar qui- 
vos, dos es pe lhos de bo le tins de ur na,
dos ar qui vos de log re fe ren tes ao sis- 
te ma de to ta li za ção e dos re gis tros di- 
gi tais dos vo tos, o que faz o Bra sil pos-
sui o me lhor e mais se gu ro sis te ma de
vo ta ção e apu ra ção do mun do.

Aspectos da terceira onda da economia

Quan do o mar re cua e pre nun cia um tsu- 
na mi há pou co tem po pa ra se pre pa rar pa ra
o im pac to. A ter cei ra on da da pan de mia, que
já afe tou mui tos paí ses, par te em di re ção ao
Bra sil e os pre pa ros emer gen ci ais pou co
avan ça ram. Não há mui to tem po. A pro pa- 
ga ção e o efei to do de sas tre de pen dem de
inú me ros fa to res, das es tru tu ras exis ten tes,
da ca pa ci da de de con ten ção e de co mo au xi- 
li ar na re cu pe ra ção e es ta bi li za ção dos agen- 
tes afe ta dos.

As on das an te ri o res dei xa ram li ções im- 
por tan tes, den tre as quais, pa ra a eco no mia,
con for me des ta cou re cen te men te Sa mu el
Pes soa, não há tra de-off, a ati vi da de econô- 
mi ca se rá im pac ta da de um jei to ou de ou tro
e as po lí ti cas an ti cí cli cas, me di das res tri ti- 
vas, uso de más ca ra e dis tan ci a men to são
es sen ci ais pa ra mi ti gar os im pac tos so ci o e- 
conô mi cos. Eco no mia só fun ci o na se hou- 
ver for ça de tra ba lho, que é com pos ta de
pes so as.

A de pen der da for ça e da ca pa ci da de de
re a ção dos agen tes em mi ti gar seus efei tos, a
ter cei ra on da po de rá ser mais des tru ti va do
que as an te ri o res. As es tru tu ras e os re cur sos
es tão mais es cas sos, a ca pa ci da de ins ta la da
po ten ci al da in dús tria da saú de já es tá no li- 

mi te – qua se não há mais es pa ço fí si co e mão
de obra dis po ní vel pa ra am pli ar a es tru tu ra
exis ten te; os re cur sos pú bli cos dis po ní veis,
de to das as es fe ras, es tão se es go tan do, im- 
pos si bi li tan do a ex pan são, e, em al guns ca- 
sos, sua ma nu ten ção.

Des ta for ma, a ex pec ta ti va de im pac to
econô mi co de uma ter cei ra on da, mai or e
mais po de ro sa, po de rá cau sar um cho que
mais for te, vis to que a mar gem pa ra ado ção
de me di das an ti cí cli cas es trei tou. Nos ci clos
an te ri o res, os au xí li os do go ver no fe de ral
aos es ta dos, mu ni cí pi os e à po pu la ção, aju- 
da ram os en tes fe de ra ti vos a ex pan di rem as
po lí ti cas de con ten ção da pan de mia. De um
la do, re pas ses di re tos aos en tes sub na ci o- 
nais per mi ti ram a ma nu ten ção da má qui na
pú bli ca e o fi nan ci a men to da saú de e, de ou- 
tro, os re pas ses aos mais vul ne rá veis re du zi- 
ram os efei tos na ren da da po pu la ção.

Con tu do, ain da em 2020, os au xí li os a es- 
ta dos e mu ni cí pi os fo ram in ter rom pi dos e
as trans fe rên ci as no âm bi to do au xí lio emer- 
gen ci al es tão me no res e com pra zo de va li- 
da de. As sim, a in je ção de re cur sos go ver na- 
men tais na eco no mia não de ve rá ser man ti- 
da.

A ta xa de de so cu pa ção na ci o nal no pri- 
mei ro tri mes tre des se ano so ma 14,7% –
con ti nua cres cen te des de 2019 e o ren di- 
men to mé dio vol tou a cair, -0,9% no úl ti mo
re gis tro, mes mo con si de ran do o ce ná rio de
re cu pe ra ção econô mi ca do pe río do. Ago ra,
ca mi nha-se pa ra um no vo cho que, que sig- 
ni fi ca, na me lhor das hi pó te ses, a ma nu ten- 
ção des tes in di ca do res – o que se rá de sa fi a- 
dor, con si de ran do que du ran te a re cu pe ra- 
ção econô mi ca a de te ri o ra ção con ti nu ou.
Sem a ca pa ci da de de mi ti gar – ao me nos na

mes ma es ca la, os im pac tos econô mi cos
com re cur sos pú bli cos, a ex pec ta ti va é de
mai or des gas te do pa no ra ma na ci o nal.

A ne ces si da de de ali nha men to das po lí ti- 
cas de con ten ção da pan de mia no Bra sil é
gri tan te. A au sên cia de li de ran ça na con du- 
ção fe de ral de po lí ti cas pú bli cas pa ra en- 
fren tar a cri se sa ni tá ria per mi tiu sua con ti-
nui da de no país em pa ta ma res ina cei tá veis,
não dan do alí vio – se não por cur tos pe río-
dos, aos agen tes. A do en ça con ti nu ou se
alas tran do na po pu la ção bra si lei ra e sen do
le ve men te ate nu a da pe lo len to, con tur ba do
e atra sa do pro ces so de va ci na ção na ci o nal.

A de te ri o ra ção ma cro e conô mi ca pa re ce
ine vi tá vel ca so a pan de mia não se ja con tro- 
la da. Se ja atra vés da am pli a ção de ma si a da
da de te ri o ra ção fis cal dos en tes fe de ra ti vos e
da União pa ra con se guir re cur sos ex tras, se- 
ja atra vés do co lap so de inú me ras ati vi da des
econô mi cas, do au men to do de sem pre go,
con se quen te re du ção da ren da, dos in ves ti- 
men tos no país, do gap es tru tu ral, do au- 
men to da in se gu ran ça ali men tar, da ex tre- 
ma po bre za e da fo me. In fe liz men te ain da
não vis lum bra mos si nais de me lho ra es tru- 
tu ral.

Nes se mo men to de ca os a so li da ri e da de é
cru ci al, so li da ri e da de que de ve vir de to dos
os agen tes, das em pre sas, da po pu la ção e da
es fe ra pú bli ca. A ne ces si da de de res pei tar o
dis tan ci a men to so ci al, o uso de más ca ras,
me di das pre ven ti vas e a co la bo ra ção in te-
res ta du al de re cur sos e da ca pa ci da de ins ta- 
la da são ne ces sá ri os pa ra re du zir o con tá gio,
o nú me ro de óbi tos e, mais im por tan te, ace-
le rar o pro ces so de va ci na ção em mas sa ga- 
ran ti do a imu ni za ção.

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN DÃO
Eco no mis ta

Jus ti ça se ja fei ta

De di ca do a Jo sé Ma ria Ca bral Mar ques
 
“Nas li ga ções do co ra ção, co mo nas es ta ções, os pri mei ro fri os

são os mais sen sí veis.” Ber nard de Fon te nel le (1657-1757), es cri- 
tor fran cês.

 
Os fru tos co lhi dos pe lo Cur so de Ad mi nis tra ção da Uni ver si da- 

de Es ta du al do Ma ra nhão – UE MA, uma tra di ção no ce ná rio do
en si no su pe ri or ma ra nhen se, pro vam que a se men te foi plan ta da
em ter re no fér til.

O tem po pas sou rá pi do, mas as lem bran ças des sa cons tru ção
per ma ne ce ram de fi ni ti va men te gra va das na men te des te pro fes- 
sor. Tu do co me çou a ser con ta do nos idos de 1967, quan do fo ram
da dos os pri mei ros pas sos à cons tru ção de uma es tru tu ra de en si- 
no su pe ri or li ga da ao Es ta do.

Na que la vi são de fu tu ro a exa ta com pre en são do que nos so de- 
sen vol vi men to econô mi co-so ci al es ta ria con di ci o na do prin ci- 
pal men te à for ma ção de re cur sos hu ma nos, por que ca pa zes de
ge ren ci ar a eta pa que ha ve ria de vir.

A gê ne se do pro ces so foi a de sig na ção, pe lo Go ver na dor Jo sé
Sarney, do en tão Se cre tá rio de Ad mi nis tra ção, Jo sé Ma ria Ca bral
Mar ques, pa ra co or de nar e su per vi si o nar um gru po de tra ba lho
com a mis são de ‘im plan tar pro gres si va men te a Es co la de Ad mi- 
nis tra ção Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão – EA PEM, até a pos se
do pri mei ro Di re tor.’

Es se gru po era for ma do por Miryan Mag da la de Mou ra Tei xei- 
ra, Antô nio Au gus to Ri bei ro Bran dão, Nel son Al ma da Li ma, Zi ta
Sil ves tre Fer nan des, João Ge ral do Bu ga rin, Nil za Ma ria Bar ros
Car va lho e Ro sa So a res Bu ga rin. Es ses téc ni cos es ta gi a ram, na
Uni ver si da de Fe de ral da Bahia, pre pa ran do-se pa ra se rem de fa to
pro fes so res de ad mi nis tra ção.

In de pen den te da for ma ção pro fis si o nal de ca da um fi ze ram
es pe ci a li za ção pa ra o ma gis té rio; apren de ram so bre mé to dos e
téc ni cas de pes qui sa, exer cí cio da li de ran ça, ela bo ra ção de pla nos
de en si no, di nâ mi ca de gru po e sen si bi li da de so ci al, com mes tres
da es tir pe de João Eu ri co Mat ta, Rô mu lo Gal vão Car va lho e Jor ge
Ha ge So bri nho, den tre ou tros não me nos ilus tres.

O ano 1967 foi de mui ta mo vi men ta ção pa ra os en vol vi dos na
hon ro sa mis são. En quan to tra ba lha vam na for ma ta ção dos do cu- 
men tos le gais à ins ti tu ci o na li za ção da fu tu ra Es co la, na gra de cur- 
ri cu lar do Cur so e no seu con teú do pro gra má ti co, o qua dro do- 
cen te ia sen do de fi ni do prin ci pal men te pa ra os pri mei ros anos de
fun ci o na men to; os fu tu ros pro fes so res par ti ci pa vam tam bém dos
tra ba lhos da Re for ma Ad mi nis tra ti va, en tão em cur so, que pro cu- 
ra va equa ci o nar a re a li da de do Es ta do e pre pa rá-lo pa ra os de sa fi- 
os a se rem en fren ta dos pe lo no vo go ver no.

Em 1968, de vi da men te au to ri za da pe lo Con se lho Es ta du al de
Edu ca ção, a EA PEM co me çou a fun ci o nar e seu pri mei ro Di re tor
foi o pro fes sor João Ge ral do Bu ga rin; su ce de ram-no, na di re ção
do cur so de Ad mi nis tra ção, Re na to Ba ce lar, Ro ber to Ma ci ei ra,
Car los Ma dei ra, en tre ou tros pro fes so res im por tan tes.

Ini ci al men te, a EA PEM ins ta lou-se no pré dio da an ti ga Cir- 
cuns cri ção de Re cru ta men to – CR, de fron te da Es co la Mo de lo, na
Pra ça de San to Antô nio; em se gui da trans fe riu-se pa ra o bair ro da
Ale ma nha, na ave ni da dos Fran ce ses.

Des de o iní cio le ci o nei a dis ci pli na Te o ria Econô mi ca; de pois,
a par tir de 1973, com mais de qua ren ta ou tros co le gas, tor na mo-
nos Pro fes so res Ti tu la res, em pro ces so tra mi ta do no Mi nis té rio
de Edu ca ção e Cul tu ra – MEC, que re co nhe ceu o Cur so de Ad mi- 
nis tra ção.

Fi ze ram par te da pri mei ra tur ma – e das ou tras que se se gui- 
ram – alu nos e alu nas con ver ti dos em ami gos des de en tão, que
sou be ram cons truir as su as res pec ti vas car rei ras de su ces so; lem- 
bro de to dos es ses pi o nei ros ho me na ge an do os que es ti ve ram sob
a mi nha do cên cia.

Em 1972, a Fe de ra ção das Es co las Su pe ri o res do Ma ra nhão –
FESM in te grou os es ta be le ci men tos iso la dos do sis te ma edu ca ci- 
o nal su pe ri or do Ma ra nhão. Foi cons ti tuí da ini ci al men te por qua- 
tro uni da des: a pi o nei ra Es co la de Ad mi nis tra ção, de pois a Es co la
de En ge nha ria, a Es co la de Agro no mia e a Fa cul da de de Ca xi as, li- 
de ra das por Ha rol do Ta va res, Ma ri a no San tos e Rai mun do No na- 
to Me dei ros, res pec ti va men te; em 1975, in cor po rou a Es co la de
Me di ci na Ve te ri ná ria, e, em 1979, a Fa cul da de de Edu ca ção de Im- 
pe ra triz.

A FESM foi trans for ma da em Uni ver si da de, em 1981, por ato
do en tão go ver na dor João Cas te lo Ri bei ro Gon çal ves, e au to ri za- 
da a fun ci o nar, em 1987.

Por uma ques tão de jus ti ça, ci to os pro fes so res Fran cis co de
Sal les Ba tis ta Fer rei ra e Ar tur Al ma da Li ma Fi lho, Fran cis co Frei- 
tas e Jac ques Me dei ros, pri mei ros Pre si den tes da FESM e Rei to res
da UE MA, res pec ti va men te, em no me dos quais saú do os ou tros
es ti ma dos mes tres que de ram se gui men to a es ta gran de obra em
prol da edu ca ção ma ra nhen se.

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da Aca de mia Ma ra nhen se de
Le tras

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

Anotações sobre a fábrica Santa Amélia I

Vou fu gir ao ha bi tu al, nes ta se ma- 
na, pa ra en ve re dar um pou co pe la
his tó ria, ou par te de la, des ta nos sa
São Luís e, cla ro, do Ma ra nhão. Há
mui to que de se ja va pu bli car al gu mas
ano ta ções guar da das co mi go, so bre a
Fá bri ca San ta Amé lia. En tre tan to, ou- 
tros te mas fo ram se so bre pon do e ter- 
mi nei me dei xan do le var pe la em pol- 
ga ção do mo men to. Por ou tro la do,
tal vez até eu te nha ne ces si da de de re- 
vi sar, com aten ção, as tais ano ta ções a
que me re fe ri, acres cen tan do no vas
in for ma ções ou até mes mo con tra di- 
tan do ou tras. Vou as sim pro ce den do,
na me di da em que avan ço com o re la- 
to que vai se se guin do.

Em fins do sé cu lo XIX, a abo li ção da
es cra va tu ra tor nou-se uma re a li da de,
ao me nos for mal men te, no Ma ra- 
nhão. A 13 de maio de 1988, a vi tó ria
dos gru pos abo li ci o nis tas, em de tri- 
men to da ma nu ten ção do re gi me es- 
cra vo cra ta, se deu por meio da lei im- 
pe ri al n° 3.353, co nhe ci da co mo Lei
Áu rea. O que is so sig ni fi cou pa ra a
eco no mia ma ra nhen se, fun da men- 
tal men te es cra vo cra ta, po de ser di- 
men si o na do por al gu mas ex pres sões
que fi ca ram con sa gra das na his to ri o- 
gra fia lo cal, pe la pe na de his to ri a do- 
res tra di ci o nais co mo Jerô ni mo de Vi- 
vei ros, ao re fe rir-se a es se mo men to
his tó ri co.

Des sa ma nei ra, “ca tás tro fe agrí co- 
la” e “he ca tom be” são ter mos uti li za- 
dos por Vi vei ros pa ra ava li ar o ce ná rio
econô mi co do Ma ra nhão após a li ber- 

ta ção dos es cra vos, em uma eco no- 
mia ba se a da na mo no cul tu ra de pro- 
du tos pa ra ex por ta ção, até en tão le va- 
da a efei to pe la mão-de-obra es cra va.
O men ci o na do his to ri a dor afir ma
que, em pou co tem po, cer ca de 70%
dos en ge nhos de ca na e 30% das fa- 
zen das de al go dão fe cha ram as por- 
tas, e em 1888, a des va lo ri za ção das
fa zen das pro du to ras atin giu a ca sa
dos 90%. Nes se ce ná rio econô mi co,
“[…] Das fa zen das afas ta vam-se os
se nho res com a mes ma an si e da de
com que os ex-es cra vos dei xa vam os
ran chos do seu ca ti vei ro. Es tes ti- 
nham hor ror do pas sa do; aque les,
me do do pre sen te (VI VEI ROS, 1992, p.
558).

Foi nes se con tex to que ocor reu a
cha ma da “lou cu ra in dus tri al”, ou se- 
ja, a ten ta ti va dos fa zen dei ros de em- 
pre gar o di nhei ro apu ra do com a ven- 
da das fa zen das no ra mo in dus tri al
que, em bo ra in ci pi en te no Ma ra nhão,
era a al ter na ti va que se apre sen ta va
na que le fim de sé cu lo pa ra ge ra ção de
ren da. Sur giu de qua se tu do pa ra
aten der as ne ces si da des do mer ca do
lo cal, ou pa ra aven tu rar-se a con cor- 
rer com o mer ca do in ter na ci o nal,
qua se to das vol ta das pa ra o se tor le ve
da in dús tria: fá bri cas de fi ar de te ci do
de al go dão e lã, fá bri cas de fós fo ro,
chum bo, pre gos, cal ça dos, pro du tos
ce râ mi cos, fá bri cas de pi lar ar roz, de
fa zer sa bão, açú car e aguar den te (VI- 
VEI ROS, 1992).

Se guin do a on da in dus tri a li zan te
que var ria o país, prin ci pal men te os
cen tros ur ba nos mais des ta ca dos co- 
mo Rio de Ja nei ro, São Pau lo, Per nam- 
bu co, Mi nas Ge rais e Bahia, o Ma ra- 

nhão, re gião tra di ci o nal de pro du ção
al go do ei ra, des ta cou-se pe la quan ti- 
da de de fir mas do ra mo têx til sen do,
oi to na ca pi tal ma ra nhen se e cin co no
in te ri or.

As fá bri cas têx teis em São Luís em- 
pre ga vam cer ca de 1.550 ope rá ri os e
ti ve ram um im por tan te pa pel, tan to
no as pec to econô mi co-so ci al, quan to
pa ra o alar ga men to do tra ça do ur ba- 
no da ci da de, co mo nos in for ma Go- 
mes (1981), pois al gu mas de las ins ta-
la ram-se fo ra do nú cleo ur ba no cen- 
tral da ca pi tal, o que en se jou a for ma-
ção de no vos bair ros de vi do atra ção
que do ope ra ri a do pa ra es sas re giões
(REI NAL DO JÚ NI OR, 1999).

Nes se ce ná rio, em 1902 foi ins ta la- 
da a Fá bri ca San ta Amé lia, lo ca li za da
na Rua das Cri ou las, nº 250, an tes de-
no mi na da Rua da Ma dre de Deus, in- 
te gran do o par que fa bril têx til da ca pi-
tal ma ra nhen se no iní cio do sé cu lo XX
e que fun ci o nou cer ca de 64 anos.
Aqui, uma li ção de Do min gos Vi ei ra
Fi lho, em sua Bre ve His tó ria das Ru as
e Pra ças de São Luís, 3ª, edi ção, pá gi-
na 72, que va le a pe na acres cen tar, re- 
fe rin do-se à mes ma Rua das Cri ou las:
“[…] e aí te ve se de tam bém a Com pa- 
nhia La ni fí ci os Ma ra nhen ses, fá bri ca
que se des ti na va a be ne fi ci ar lã, se da e
al go dão, ad qui ri da de pois pe lo abas-
ta do la vra dor Cân di do Ri bei ro, que a
de no mi nou de Fá bri ca San ta Amé lia”.

A se guir va mos co nhe cer me lhor a
fi gu ra des se gran de ho mem, o Se nhor
Cân di do Ri bei ro, que mui ta im por-
tân cia te ve na for ma ção do par que
têx til de São Luís.

Covardia

Em Con sul tó rio

Eti mo ló gi co, “co var de” é

um vo cá bu lo que se

ori gi na do La tim, CO DA,

“cau da”. No Fran cês,

ha via a pa la vra

COU ARD, “de cau da

abai xa da”.

 A ima gem é mui to cla ra: o ani mal
(ou, me ta fo ri ca men te, a pes soa) que
tem o ra bo en tre as per nas si na li za
que es tá de sis tin do da lu ta, es tá com
me do, que não tem co ra gem pa ra en- 
fren tar a si tu a ção. Na He rál di ca, um
leão com a cau da en tre as per nas é
cha ma do COUÉ, “com cau da abai xa- 
da”, em Fran cês e em in glês,
COWARD, sig ni fi ca “pes soa sem co ra- 
gem” (co var de).

A co var dia, po de se re ve lar tam bém
en tre ou tros ani mais e não só em hu- 
ma nos e quem nos en si na is so é a Eto- 
lo gia que é uma das áre as da Bi o lo gia
que es tu da o com por ta men to dos
ani mais em seu ha bi tat na tu ral. Co mo
um dos tra ços hu ma nos é um dos
quais me nos se fa la, em bo ra se ja um
dos mais im por tan tes pe lo seu sig ni fi- 
ca do psi co ló gi co, com por ta men tal e
so ci o cul tu ral. 

Es tá mui to pre sen te em nos so co ti- 
di a no e se me lhan te men te aos ou tros
tra ços, a co var dia, po de se re ve lar de
dis tin tas ma nei ras. Tal de sig na ção, ao
ser apli ca da a al guém, pas sa a se tra- 
tar de uma pe cha abo mi ná vel po den- 
do le var até a exe cra ção des sas pes so- 
as no seu am bi en te so ci al. Em, Wi ki- 
pé dia, co var dia, é con si de ra do ví cio,
ou a cor rup ção da pru dên cia, al go
opos to à co ra gem ou bra vu ra. Tra ta-
se de um com por ta men to que re fle te
fal ta de co ra gem; me do, ti mi dez; fra- 
que za de ca rá ter; pu si la ni mi da de ou
ain da, des le al da de e com por ta men to
trai ço ei ro. A co var dia, te for ça a não
ten tar, a não lu tar, a ter me do de en- 
fren tar al go por me do, por in de ci são,
por fra que za. É dei xar de fa zer al go,
de sis tir, aban do nar pe la me ta de o que

em pre en de, pe lo ní vel acen tu a do de
in se gu ran ça ou pe la fal ta de con fi an- 
ça em si pró prio”.

 No Au ré lio, de fi ne-se co var dia, co- 
mo al go sem co ra gem, me dro so, ti mi- 
dez, fra que za de ca rá ter, pu si la ni mi- 
da de e trai ço ei ro. É uma con di ção que
es tá no ín ti mo da pes soa, de seu “en- 
dos”. Em am bas as de fi ni ções, des ta- 
ca-se, a ti mi dez, a fra que za de ca rá ter,
a fal ta de co ra gem e a trai ção, ve ja,
que são as pec tos ca rac te ro ló gi cos
ads tri to a per so na li da de e que po de
nos re me ter a al go re la ti vo a es tru tu ra
psi co pa to ló gi ca. Re me te-nos, tam- 
bém, a al go do ca rá ter e da per so na li- 
da de, que se me lhan te men te a ou tras
con di ções, po de se cons ti tuir co mo
um tra ço des sas pes so as.

A co var dia, é uma das pi o res des- 
vir tu des hu ma nas. A ima gem so ci al
do co var de é pés si ma. É sem dú vi da o
pi or dos le ga dos so ci ais que al guém
pos sa ter, pois, em ge ral os co var des,
são con si de ra dos, fra cos, frou xos e
trai ço ei ros. Pa ra mui tos, do pon to de
vis ta so ci al, o co var de é quem cor- 
rom pe a pru dên cia, uma das mais im- 
por tan tes vir tu des hu ma nas, por es- 
tar li ga da à sa be do ria, à in tros pec ção
e ao co nhe ci men to. O co var de não
tem fir me za no que pen sa, no que
quer, no que faz ou no que diz. É um
me dro so des pre zí vel.

Por não se rem acei tos e mar gi na li- 
za dos, são des con si de ra dos so ci al- 
men te. É exe cra do do con ví vio. Os co- 
var des são mal vis tos. Ob ser va-se,
exa ta men te o con trá rio, quan do se
tra ta de al guém co ra jo so, que con tra- 
ri a men te ao co var de, des fru ta da fé
pú bli ca, dos mé ri tos, dos aplau sos,
dos elo gi os, do apoio e da enor me
acei ta ção so ci al. Es ses, são pru den tes,
ar ro ja dos, sin ce ros e dis põe da ver da- 
de.

Só a gui sa de co nhe ci men to, não
de ve mos con fun dir, o co var de com
al guém que re co nhe ci da men te não
en fren ta qual quer si tu a ção, de ame a- 
ça e pe ri go, por re co nhe cer sua in ca- 
pa ci da de, in su fi ci ên cia e fra gi li da de
em fa zê-lo, es ses são os pru den tes, os
quais en fren tam a re a li da de dos fa tos
e não fo gem de les e lu tam pe lo que
que rem, en quan to que o co var de, fo- 
ge, se es con de, e é ca paz de por al- 
guém em seu lu gar.

Do pon to de vis ta com por ta men- 
tal, não con tam con si go mes mo, sem- 
pre se apoi am nos ou tros ou em al- 
guém pa ra se li vrar de si tu a ção pa ra o
qual é con vo ca do. Por não acre di ta- 
rem em si mes mos, os co var des, ex tra- 

em dos ou tros pro vei tos e van ta gens e
se exi mem de com pro mis sos e res- 
pon sa bi li da des.

São per so na li da des re traí das, es- 
cor re ga di as, ter gi ver sam e são dis si- 
mu la das, des con fi a das e men ti ro sas.
Es sa con di ção os con duz a se re ti ra- 
rem, fi ca rem por trás de su as pró pri as
ex pec ta ti vas, es pe ran do pe los ou tros.

Os pro ble mas e os de sa fi os, con di-
ções pre sen tes na vi da de ca da um,
em ge ral, são en ca ra das pe los co var- 
des no su per la ti vo. En ten dem que es- 
sas tais di fi cul da des são enor mes. São
che ga dos a fun ci o na rem ar ti cu la dos,
di fi cil men te so zi nhos, es pe ci al men te
se des con fi a rem que não con se gui rão
en ca rar os de sa fi os. Mui tos des ses são
cri mi no sos, ban di dos, que co me tem
cri mes hor ren dos o fa zem ins pi ra dos
em tre men da co var dia e me do das
ame a ças.

Há vá ri as for mas de se re ve lar a co-
var dia. A prá ti ca de cor rup ção, por
exem plo, é uma de las. Os va len tões,
os fa las trões, os in tré pi dos, os “fo mi- 
nha por po der”, os in sa ciá veis, (que
que rem sem pre mui to e mais), os pos- 
ses si vos exa ge ra dos, os men ti ro sos
com pul si vos e “os agra dá veis e bon zi- 
nhos”, são al guns tra ços, que si na li-
zam pa ra per so na li da des aco var da- 
das. Os des con fi a dos e os trai ço ei ros,
são ou tros tra ços pre sen tes nes sas
per so na li da de. Po rém, quem vai se lar
es sa con di ção de fa to na vi da des sas
pes so as, são su as con du tas, su as ati- 
tu des e su as prá ti cas vi ven ci ais. São
nes sas oca siões e con di ções que vo cê
irá iden ti fi car e des mas ca rar o co var-
de, pois es sas ca rac te rís ti cas aci ma
des cri tas, se ins cre vem em prá ti cas
exis ten ci ais.

Es sas per so na li da des, vão des de
ce do, apre sen tan do, al gu mas des sas
ca rac te rís ti cas, is to é, nin guém se tor-
na um co var de, de um dia pa ra o ou- 
tro. Es ses tra ços já são no ta dos com
an te ri o ri da de no de sen vol vi men to
des sas pes so as, de tal for ma, que ao se
en con tra rem em cir cuns tân ci as fa vo- 
rá veis, es sas ca rac te rís ti cas apa re cem
co mo uma mar ca re gis tra da de su as
per so na li da des.

Co mo não era de se es tra nhar, tem
mui tos pes so as, que ao exer ce rem
fun ções ou car gos de no to ri e da de, so- 
bre tu do na vi da pú bli ca, se per ce be
que an tes de exer cê-los, agi am des sa
ou da que la for ma e de pois que es tão
nes ses car gos ou fun ções no po der,
seus com por ta men tos mu dam in tei-
ra men te. Sen do as sim, é acon se lhá vel
sa ber mui to bem, com quem es ta mos
li dan do.

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

O pós-pan de mia

É pró prio da na tu re za da Eco no mia uma for te re cu- 
pe ra ção após pan de mi as e guer ras. A His tó ria da hu ma- 
ni da de es tá cheia de evi dên ci as des sa re a li da de, po den- 
do-se ci tar os ca sos da Gri pe Es pa nho la, no co me ço do
sé cu lo XX, e a II Guer ra Mun di al, tra va da en tre os anos
de 1939 e 1945. Após a cri se sa ni tá ria e aque le con fli to,
hou ve ex tra or di ná ri os ci clos de cres ci men to e pro gres so
mun di ais.

 Tais re to ma das cons ti tu em, por tan to, OPOR TU NI- 
DA DES. Em bo ra a Pan de mia do No vo Co ro na ví rus não
apre sen te ain da si nais ro bus tos de des pa re ci men to ou
mes mo de um re cuo con sis ten te em sua si tu a ção atu al,
já apa re cem in di ca ções su ges ti vas de re pe ti ção de tal
cir cuns tân cia nos Es ta dos Uni dos, Eu ro pa e Chi na. E
co mo fi ca o Bra sil nes se ce ná rio??

O Pós- Pan de mia, no Bra sil, se ca rac te ri za rá por uma
sé rie de de sa fi os pa ra os quais as saí das evi den te men te
não se rão uni for mes. O SUS, ob je to de dis cus sões aca lo- 
ra das e nem sem pre con clu si vas ou con sen su ais, por
exem plo, sai rá for ta le ci do do epi só dio, pe la de mons tra- 
ção que deu quan to a sua ca pa ci da de de aten di men to e
ca pi la ri da de no país, mes mo que sub fi nan ci a do ou sub- 
me ti do a cer tas ges tões te me rá ri as. No cam po das po lí- 
ti cas so ci ais tam bém ten de a ocor rer re for ços e re for mas
de seus me ca nis mos, ten do em vis ta o es ta do de re gres- 
são so ci o e conô mi ca de gran de par te da po pu la ção bra- 
si lei ra, co mo a con ces são do au xí lio emer gen ci al de fe ri- 
do aos in for mais e su bem pre ga dos de mons trou.

E nes se sen ti do, o mai or de sa fio que se apre sen ta pa- 
re ce ser o de rein ser ção pro du ti va des tes tra ba lha do res,
tam bém cha ma dos “con ta pró pria” ou “autô no mos”,
que de al gum mo do vi nham, até a emer gên cia da pan- 
de mia, pro ven do o sus ten to pró prio e o das su as fa mí li- 
as com o seu tra ba lho e, de re pen te, de le se vi ram pri va- 
dos. Atu an do nas fran jas da eco no mia, fo ram atin gi dos
em cheio pe la dis se mi na ção da prá ti ca de mui tas ati vi- 
da des em re gi me re mo to, co mo au las, ser vi ços de es cri- 
tó ri os, mui tas pres ta ções de ser vi ços pes so ais, que re- 
du zi ram a cir cu la ção de pes so as nas ci da des, di mi nuin- 
do a “cli en te la” do ba lei ro e do sor ve tei ro das por tas de
es co las, do ven de dor de ali men tos na rua, do co mer ci- 
an te am bu lan te, do ca be le rei ro, do pres ta dor de ser vi- 
ços a do mi cí lio, in clu si ve a pró pria do més ti ca.

A con ces são per ma nen te do Au xí lio Emer gen ci al não
tem sus ten ta bi li da de por ra zões fis cais, ape sar de seu
mé ri to e da im por tân cia que te ve tan to pa ra ga ran tir o
mí ni mo de con di ções de so bre vi vên cia pa ra as fa mí li as
mais du ra men te atin gi das pe la pan de mia, quan to pa ra
man ter a eco no mia em fun ci o na men to via de man da de
mer ca do. Fa la-se nes te mo men to na am pli a ção de pro- 
gra mas já bem tes ta dos co mo o Bol sa Fa mí lia e na me- 
lho ria de ou tros com re sul ta dos me nos sig ni fi ca ti vos
que es te, que te ri am um re di re ci o na men to no seu fo co
pa ra con tem plar de fa to os mais ne ces si ta dos.

 A gran de ame a ça pa ra a cor re ta

ado ção de tal es tra té gia vem da

pro xi mi da de das elei ções de 2022,

que po de in tro du zir vi e ses po lí ti cos

nas de ci sões ati nen tes a es ta

ques tão.

No âm bi to da pro du ção, me di das de re or ga ni za ção
das di ver sas ca dei as pro du ti vas se fa zem ne ces sá ri as, já
que se deu um for te pro ces so de de sor ga ni za ção da eco- 
no mia com a cri se sa ni tá ria, cri an do-se gar ga los pro du- 
ti vos em vá ri os se to res por fal ta de pro du ção de ma té ri- 
as pri mas e de ou tros in su mos. 

A in dús tria de be bi das por exem plo, ain da ho je en- 
fren ta a es cas sez de em ba la gens de vi dro, en quan to o
im por tan te se tor da cons tru ção ci vil se de fron ta com
pro ble mas de su pri men to de ci men to, fer ro, ma te ri al
elé tri co e sa ni tá rio, além de ha ver so fri do im por tan te
cho que de pre ços. 

As sim é que o Ín di ce Na ci o nal da Cons tru ção Ci vil
(SI NA PI) au men tou 1,45% em mar ço des te ano e des de
se tem bro de 2020 mos tra al tas su pe ri o res a 1%. Nos úl ti- 
mos se te me ses o SI NA PI re gis trou as su as mai o res ele- 
va ções des de 2013. No pri mei ro tri mes tre des te ano ele
au men tou 4,84% e nos úl ti mos 12 me ses, 14,46%. 

Mas ne nhum se tor so freu mais os efei tos da pan de- 
mia que o de ser vi ços, da do mes mo su as ca rac te rís ti cas
ope ra ci o nais, em que sua re a li za ção tem co mo pres su- 
pos to a in te ra ção di re ta en tre o “pro du tor” e o con su mi- 
dor, is to é, pre sen ça fí si ca dos dois po los da re la ção de
com pra e ven da.

Di an te de tal com ple xi da de, ca be rá ao Es ta do im por- 
tan te pa pel de in du ção do pro ces so de re cu pe ra ção, re- 
or ga ni za ção e rein ser ção das pe ças do que bra-ca be ça
econô mi co nos seus de vi dos lu ga res, co mo já vem acon- 
te cen do em vá ri as par tes do Mun do. Es ta ria o es ta do
bra si lei ro ha bi li ta do pa ra tal, já que se de fron ta com li- 
mi ta ções fis cais, pa ra da dos pro ces sos de re for mas es- 
tru tu rais no Con gres so e uma imi nen te elei ção, em que
en fren ta rá for te opo si ção? São ce nas a con fe rir nos pró- 
xi mos ca pí tu los.

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria. O presente 
laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 26/04/2021 a 24/05/2021, integrando 
a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão. 
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000. Importante 
destacar que a ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das praias, 
considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas 
para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, recomenda-se 
evitar a recreação nas 24h que as sucederem.  Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do 
monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 26 DE MAIO DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

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

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos 

interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 

preço por item, em regime de empreitada por preço unitário, tendo por objeto a Formação De 
registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades das 
secretarias municipais de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para 
o dia 14 de junho de 2021, às 14 h00min (Quatorze horas) – horário local de Bom 
Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 

por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.com.br. O edital completo está à disposição 

dos interessados nos sites: www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais 

poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. 

Bom Jardim/ MA, 26 de maio de 2021.

Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PARA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA Nº 001/2021 – 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Concessão    Administra-
tiva    para    Gestão   do Serviço de Iluminação Pública Municipal. DATA DA ABERTURA: 
05.07.2021.HORÁRIO: 09 HORAS 00 MINUTOS. ENDEREÇO:  Avenida 11 de Março, S/N – 
CENTRO – CEP 65.780 – 000 – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, na Sala de Sessões 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser 
consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min às 12:00 hs, de 
Segunda à Sexta Feira, na Sede da CPL, na Avenida 11 de Março, S/N – Centro – com a 
Presidente da CPL ou Membros da CPL, somente por endereço eletrônico. pmgeb.lici-
tacoes@hotmail.com. DATA: 27 de maio de 2021.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 030/2021 através 
de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú/MA, 
através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento de todos os interessados, que 
o PP 030/2021, tendo por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços 
gráficos, conforme Termo de Referência, em atendimento as necessidades do município 
de Itaipava do Grajaú/MA, com Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e 
Habilitação prevista para às 09h00min do dia 28 de maio de 2021, fica ADIADO “Sine Die”, 
motivado à problemas de conexão de internet. Para mais esclarecimentos, entrar em 
contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 
98515-1121. Itaipava do Grajaú – MA, 28 de maio de 2021. Auricélia de Sousa da Silva – 
Pregoeira.

PAÇO DO LUMIAR/MA
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01

Gustavo Martins Rocha, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado d o Maranhão, sob o 
nº 17/06-JUCEMA, devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança e Empréstimo 
- POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU, 
Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações contratuais, garantidas pela 
alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados e consolidada a posse dos mesmos ao credor 
fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto no art. 27 da mesma 
lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o seguinte bem imóvel:
IMÓVEL: Um terreno próprio remanescente, sob o nº 17, da Quadra 37, do loteamento 
denominado “Morada do Sol”, situado no lugar Araçagy, neste município, com as seguintes 
dimensões, limites e área: A - localiza-se na Avenida N segue em linha reta margeando a mesma 
a distância de 7,50m até atingir o marco B,  perfazendo assim a frente do terreno; B - deflete-se a 
direita e segue em linha reta limitando-se com o lote 16, margeando a distância de 30,00m até atingir 
o marco C, perfazendo assim a lateral direita do terreno; C - Deflete-se a direita e segue em linha 
reta limitando-se com o lote 07, margeando a distância de 7,50m até atingir o marco D, perfazendo 
assim o fundo do terreno; D - Deflete-se a direita e segue em linha reta limitando-se com o lote 17-
A, margeando a distância de 30,00m até atingir o marco A, perfazendo assim a frente do terreno. 
Concluído fechamento do polígono. O imóvel descrito e portador de uma topografia plana, sendo que 
o mesmo possui formato regular, formando um perímetro 75,00m abrangido uma área de  225,00m² 
(duzentos e vinte e cinco metros quadrado); onde se encontra edificada uma casa residencial,  
construída de alvenaria, com as seguintes dependências: garagem, sala de estar/ jantar, cozinha, 
(02) dois quartos, hall, banheiro social e (01) uma suíte; com uma área construída de 69,00m² 
(sessenta e nove metros quadrados). Tudo conforme Matrícula nº 42.878 do Cartório de 1º Ofício 
Extrajudicial de Paço do Lumiar - Comarca da Ilha de São Luís /MA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuária): MANOELA SODRÉ DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
maior, gerente administrativa, portadora da CNH nº 05778284464 - DETRAN/MA, e da CI nº 
0294759320055-SSP/MA, expedida em 25.07.2008, inscrita no CPF nº 029.283.233-84, residente 
e domiciliada na Avenida M, Quadra 37, nº 17, Residencial M. do Sol, na cidade de São José de 
Ribamar/MA.
Datas dos leilões: 1º leilão em 09/06/2021, valor mínimo de venda: R$ 233.000,00 (duzentos e 
trinta e três mil reais), 2º leilão em 16/06/2021, valor mínimo de venda: R$ 350.579,70 (trezentos e 
cinquenta mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos).
Local: on-line - Home page: www.grleiloes.com. Ambos os leilões serão realizados as 
11h00min.
Condições do leilão: a) o arrematante pagará no ato (À VISTA) o valor do arremate acrescido da 
comissão do leiloeiro (5%); b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, 
manutenção, conservação, e ocupação; c) cabem ao arrematante às providências e despesas de 
transferência de propriedade e registro em Cartório, assim como de quaisquer débitos inclusive junto 
a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Condomínio. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da 
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/97.
Informações com o Leiloeiro, fone (98) 4141-2441. Home page: www.grleiloes.com ou com a N&N 
Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com a POUPEX 
61-3314-7753.

Paço do Lumiar/MA, 20 de maio de 2021
Gustavo Martins Rocha

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos 

interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 

preço por item, em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação De registro de 
preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para 
fornecimento de pneus e baterias para suprir as necessidades do município de Bom 
Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 14 de junho de 2021, às 
13h00min (treze horas) – horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, 

abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 

www.licitanet.com.br. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: 

www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 

e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. 
Bom Jardim/ MA, 26 de maio de 2021.

Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro

Vice-governador Carlos Brandão inaugura obra e
garante construção do IEMA em Alcântara

M
elhorias na área de infraestrutura estão 
mudando o cenário da educação no muni-
cípio de Alcântara. Nesta sexta-feira (28), 
o vice-governador Carlos Brandão este-

ve na cidade, inaugurando a quadra esportiva do Cen-
tro Educa Mais Professor Aquiles Batista Vieira, escola 
de tempo integral. Ainda na ocasião, Brandão assinou 
ordem de serviço para construção de uma unidade vo-
cacional do Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IEMA).

“Estamos inaugurando uma quadra nesta escola de 
tempo integral e assinamos também a ordem de servi-
ço para construção do IEMA vocacional, voltado para a 
base de Alcântara e quilombolas, para que os jovens se-
jam inseridos no mercado de trabalho. Estamos prepa-
rando nossos jovens para o futuro, garantindo que eles 
tenham um trabalho e possam honrar a cidade”, pontuou 
o vice-governador Carlos Brandão. 

Brandão enfatizou ainda que “Alcântara deve ser o 
melhor lugar do mundo para lançar foguetes, mas tam-
bém, para morar e viver. Por isso, estamos investindo 
fortemente na cidade”. A agenda contou, ainda, com vi-
sita a espaços de cultura na cidade, entre estes a Casa 
de Cultura Mordomo Régio; e encontro com lideranças 
quilombolas.

O Centro Educa Mais Professor Aquiles Batista Vieira 
foi reconstruído e entregue em julho de 2016, integran-

do as ações do programa Escola Digna. A unidade de en-
sino agora irá beneficiar cerca de 360 alunos da região. 
A quadra esportiva foi toda reformada e agrega projetos 
sociais que atendem crianças de 4 a 13 anos. Para refor-
ma foram investidos R$ 300 mil.

A estudante Elenilce Silva, 17 anos, que cursa o 3º 
ano do Ensino Médio, parabenizou a iniciativa. “É uma 
coisa nova, não era chique assim, quando iniciei o En-
sino Médio. É sempre bom algo novo para ser utilizados 
por todos os alunos e que nos acolha bem. Todos os alu-
nos, da nossa escola e de fora também, gostaram muito 
da novidade. Estamos muito felizes pela renovação da 
quadra”, disse.

Já a construção do IEMA Alcântara representa um es-
paço para modernização da educação no estado. Será um 
centro vocacional com estrutura para formações nos ní-
veis técnico e médio; cursos de formação inicial e conti-
nuada, além de oficinas; e requalificar trabalhadores lo-
cais e pessoas já inseridas na Base Espacial de Alcântara.

O reitor da rede IEMA, Alex Oliveira, destacou a im-
portância das obras. “É de grande importância esse even-
to hoje, com o melhoramento de uma quadra e outras 
obras, que atendem uma população que precisa muito. 
Da mesma forma, a unidade vocacional do IEMA, vai 
oferecer cursos profissionalizantes, colocando a juven-
tude no caminho do trabalho, da profissão e que possa 
melhorar a vida”, reiterou.

O secretário de Estado de Articulação Política (Secap), 
Rubens Júnior, frisou a iniciativa de Governo. “Estamos 
em mais uma inauguração na educação, com esta escola, 
que antes não existia na cidade e a construção do IEMA 
vocacional, que vai ofertar cursos para capacitar a ju-
ventude, inclusive preparando para trabalhar no Centro 
de Lançamento de Alcântara. Ou seja, unir futuro com o 
presente, garantindo direitos. Essa é a determinação do 
governador Flávio Dino”, reforçou.

O prefeito de Alcântara, Willian Silva, enfatizou “a ale-
gria em ver a população vibrando com a obra e fortale-
cendo a convicção de que o governador Flávio Dino e o 
vice-governador Carlos Brandão trarão esperança de dias 
melhores para o nosso município”.  

Brandão visitou, ainda, espaços de cultura na cidade. 
O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secma), reabriu 19 museus e casas de 
cultura, mantidas pelo Estado. Dentre estes, a Casa do 
Divino de Alcântara, a Casa do Mordomo Régio e o Mu-
seu de Alcântara. A reabertura dos espaços é uma for-
ma de manter viva a promoção dos museus, enquanto 
espaço de memória, conhecimento e geração de saber. 

Estiveram presentes na agenda em Alcântara, o chefe 
da Casa da Civil, Marcelo Tavares; os secretários de Esta-
do de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedih-
pop), Francisco Gonçalves, e da Cultura (Secma), Ander-
son Lindoso; além de autoridades locais.
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Imu ni za ção ain da é bai xa

• es ti mar o per cen tu al de bra si lei ros in fec ta dos com o
SARS-CoV-2 por ida de, gê ne ro, con di ção econô mi ca,
mu ni cí pio e re gião ge o grá fi ca;
• de ter mi nar o per cen tu al de as sin to má ti cos;
• ava li ar sin to mas e mor bi le ta li da de;
• ofe re cer sub sí dio pa ra po lí ti cas pú bli cas e ava li a ção
do al can ce e im pac to das me di das de iso la men to so ci al
(lock down ou dis tan ci a men to so ci al com me di das de
pro te ção, co mo o uso de más ca ras).

Es tu dos com ple men ta res

Covid-19

Brasil tem várias
epidemias em curso

N
o pri mei ro ano de pan de mia de CO VID-19, o
co ro na ví rus se es pa lhou de for ma di fe ren te
en tre as di ver sas re giões do país, efe ti va men te
cau san do epi de mi as re gi o nais, com ín di ces

va ri a dos en tre es ta dos e mu ni cí pi os.
Es sa foi a con clu são de um le van ta men to foi co or de- 

na do pe la Uni ver si da de Fe de ral de São Pau lo (Uni fesp)
com o apoio da Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa do Es- 
ta do de São Pau lo (Fa pesp).

No Su des te, por exem plo, 19,57% da po pu la ção do
Rio de Ja nei ro ti nha an ti cor pos con tra o co ro na ví rus,
per cen tu al se me lhan te aos 18,73% re gis tra dos no Es pí- 
ri to San to, mas su pe ri or à ta xa mé dia dos pau lis tas, de
13%.

Fo ram re gis tra das, ain da, va ri a ções en tre mu ni cí pi os
do mes mo es ta do. Em São Pau lo, a mé dia em So ro ca ba e
Bau ru foi de 9%; a de Ma rí lia, 20% e a de ci da des co mo
São Jo sé do Rio Pre to, Ara ça tu ba, Ri bei rão Pre to e São Jo- 
sé dos Cam pos, va ri ou en tre 13% e 15%.

“Es ses re sul ta dos mos tram que há

mui ta va ri a ção es pa ci al na

epi de mia. Te mos vá ri as epi de mi as e

não ape nas uma no Bra sil. Es sa

va ri a ção se es ten de por to do o país

e se rá um dos ob je tos de es tu do

mais de ta lha do des te pro je to”,

adi an ta Bu rat ti ni.

Em Ara ra qua ra, por exem plo, 258 pes so as fo ram tes- 
ta das en tre ja nei ro e me a dos de fe ve rei ro e o ín di ce de
re sul ta dos po si ti vos foi bai xo, de 4%. Al guns di as de pois,
en tre 21 de fe ve rei ro e 2 de mar ço, a ci da de de cre tou
lock down pa ra con ter uma ex plo são de ca sos e re du zir a
su per lo ta ção de uni da des de te ra pia in ten si va (UTIs).

“O inqué ri to re gis trou um ren di men to amos tral mui- 
to bai xo. Po de ria ex pli car par ci al men te a ex plo são de
ca sos ve ri fi ca da pos te ri or men te, mas ain da não po de- 
mos afir mar ca te go ri ca men te.”

No fi nal de abril de 2021, com a cur va de con tá gio em
as cen são, na mé dia, 15% dos bra si lei ros tes ta dos pa ra
re a li za ção do inqué ri to EPI CO VID-19 BR 2 ti nham an ti- 
cor pos con tra o SARS-CoV-2.

Os ín di ces de so ro po si ti vi da de, no en tan to, va ri a ram

de 9,89% no Ce a rá a 31,4% no Ama zo nas, es ta do com a
mai or ta xa do Bra sil. O inqué ri to tes tou 120 mil pes so as
em 133 mu ni cí pi os de to do o país en tre os di as 25 de ja- 
nei ro e 24 de abril de 2021.

“A mai o ria das pes so as da amos tra ain da não ha via si- 
do va ci na da, já que os tes tes se con cen tra ram en tre ja- 
nei ro e me a dos de fe ve rei ro, quan do o Pro gra ma Na ci o- 
nal de Imu ni za ção (PNI) es ta va ini ci an do. Me nos de 1%
das pes so as tes ta das afir mou ter re ce bi do va ci nas e pra- 
ti ca men te ne nhu ma de las ha via re ce bi do as du as do- 
ses”, ex pli ca Mar ce lo Bu rat ti ni, pes qui sa dor da Uni fesp
e co or de na dor do inqué ri to.

Por tan to, o le van ta men to não fez

dis tin ção en tre va ci na dos e não

va ci na dos.

Os re sul ta dos pre li mi na res do inqué ri to, se gun do Bu- 
rat ti ni, su ge rem que a so ro pre va lên cia re gis tra da é mui- 
to me nor do que as pre vi sões até en tão di vul ga das so bre
a pro por ção de ca sos as sin to má ti cos fa ria su por. A so ro- 
pre va lên cia acon te ce quan do uma pes soa apre sen ta an- 
ti cor pos con tra uma do en ça.

“Quan do ti ver mos con cluí do a aná li se das 133 ci da- 
des, com pa ran do os da dos des se inqué ri to com a ocor- 
rên cia no ti fi ca da de CO VID-19, te re mos im por tan tes
sub sí di os pa ra di re ci o nar me di das pú bli cas. Is so pro va- 
vel men te vai le var a uma no va com pre en são da di nâ mi- 
ca da do en ça e sua ocor rên cia em nos so meio”, afir ma o
pes qui sa dor da Uni fesp.

O inqué ri to te ve co mo ob je ti vo:

Além da so ro pre va lên cia, as de mais va riá veis do
inqué ri to ain da es tão sob aná li se, em ra zão do nú me ro
de pa ci en tes en vol vi dos na amos tra, afir ma o co or de na- 
dor do inqué ri to.

O es tu do EPI CO VID 19-BR-2 com ple men ta as in for- 
ma ções co le ta das em ou tro inqué ri to, o EPI CO VID-19
BR, re a li za do em qua tro fa ses pe la equi pe do pro gra ma
de Pós-Gra du a ção em Epi de mi o lo gia da Uni ver si da de

Fe de ral de Pe lo tas (UF PEL), co or de na da por Pe dro Hal- 
lal. As três pri mei ras fa ses ti ve ram o apoio do Mi nis té rio
da Saú de e, a quar ta, da ini ci a ti va To dos pe la Saú de, do
Itaú Uni ban co.

Na pri mei ra fa se, fei ta en tre 14 e 21 de maio de 2020, a
so ro pre va lên cia no Bra sil era de 2,9%. Na se gun da, en tre
4 e 7 de ju nho de 2020, a mé dia cres ceu pa ra 4,6% e se
man te ve es tá vel na ter cei ra, re a li za da en tre 21 e 24 de
ju nho. Já no quar to inqué ri to, fei to en tre 27 e 30 de agos- 
to de 2020, a pre va lên cia foi de ape nas 1,2%.

“A dis cre pân cia da fa se 4 em re la ção às de mais ain da
es tá sen do in ves ti ga da”, ex pli ca Bu rat ti ni, que tam bém
par ti ci pou dos pri mei ros inqué ri tos.

“O EPI CO VID 19-BR-2 é um es tu do in de pen den te,
que se re la ci o na com o inqué ri to an te ri or por ter uti li za- 
do a mes ma ba se ge o grá fi ca e me to do lo gia amos tral se- 
me lhan te”, ex pli ca o pes qui sa dor.

Nas qua tro fa ses da pes qui sa, os

da dos fo ram co le ta dos em 133

mu ni cí pi os, 25 se to res cen si tá ri os,

com dez do mi cí li os sor te a dos por

se tor e um mo ra dor sor te a do por

do mi cí lio, to ta li zan do 33.250

par ti ci pan tes em ca da inqué ri to.

“Em to das es sas fa ses, pa ra de tec ção de an ti cor pos
pa ra o SARS-CoV-2, foi uti li za do o tes te so ro ló gi co rá pi- 
do de flu xo la te ral, ba se a do em amos tra de san gue ob ti- 
da por pun ção di gi tal”, res sal ta Bu rat ti ni.

No pro je to EPI CO VID-19-BR-2, o es tu do foi fei to nos
mes mos mu ni cí pi os e se to res cen si tá ri os, ten do si do
sor te a dos oi to re si dên ci as por se tor por res tri ções or ça- 
men tá ri as, com pla ne ja men to de 1.000 pa ci en tes amos- 
tra dos por mu ni cí pio.

“Di fe ren te men te dos pri mei ros qua tro inqué ri tos, to- 
dos os mo ra do res dos do mi cí li os sor te a dos par ti ci pa- 
ram do es tu do, o que mul ti pli cou o nú me ro de pes so as
tes ta das, de cer ca de 33 mil pa ra mais de 133 mil.”

Ou tra di fe ren ça fun da men tal é que, nes ta úl ti ma fa se,
“o tes te rá pi do foi subs ti tuí do por pun ção ve no sa pa ra a
co le ta de san gue ana li sa da em exa mes so ro ló gi cos pa ra
pes qui sa de an ti cor pos to tais por ele tro qui mi o lu mi nes- 
cên cia (EQ MIA).”

“Os pró xi mos pas sos en vol vem a aná li se com ple ta do
ma te ri al ob ti do e a pu bli ca ção dos re sul ta dos, o que de- 
ve ocor rer ao lon go dos pró xi mos me ses”, con clui.

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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PA TRÍ CIA CU NHA

Em Ro sá rio te ve au tu a ção

Mu ni cí pi os e de nún ci as

Vacinação no Maranhão

350 denúncias são
investigadas

O
que a mai o ria da po pu la ção do mun do, e cla- 
ro, dos ma ra nhen ses que rem, é ter aces so à
va ci na ção con tra a Co vid-19, mas, o que acon- 
te ce por de trás des sa von ta de, vai além do de- 

se jo de qual quer ci da dão. Em to do o Bra sil, ca sos de
pes so as que fu ra ram a fi la da va ci na ção em con tra pon to
ao pú bli co pri o ri tá rio pre vis to no Pla no Na ci o nal de
Imu ni za ção, ou que des vi a ram imu ni zan tes em be ne fí- 
cio pró prio ou de ou tros, in fe liz men te, tor na ram-se co- 
muns.

No Ma ra nhão, o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, por
meio da Pro mo to ria de Jus ti ça da Co mar ca de Ba cu ri,
apre en deu, no úl ti mo dia 27, vá ri os fras cos da va ci na
Co ro na vac, en con tra dos du ran te a Ope ra ção Ci trus.
Além dis so, no es ta do, o MP es tá em pro ces so de in ves ti- 
ga ção de 350 de nún ci as de trans gres sões e fu ra-fi las na
va ci na ção da Co vid-19 em qua se 50 mu ni cí pi os do es ta- 
do.

Quan to aos fras cos de va ci na apre en di dos, o MP dis se
a O Im par ci al, que “se rá re que ri da ao juiz da Co mar ca
au to ri za ção pa ra que a Pro mo to ria te nha aces so ao ma- 
te ri al. Em se gui da, se rá re qui si ta da a aber tu ra de inqué- 
ri to po li ci al pe la Su pe rin ten dên cia Es ta du al de Pre ven- 
ção e Com ba te à Cor rup ção (Sec cor) da Po lí cia Ci vil. Se- 
rá de vi da men te apu ra do o lo te pos si vel men te des vi a do,
bem co mo os res pon sá veis pe lo des vio e os mo ti vos pe- 

los quais o ma te ri al en con tra va-se na re si dên cia do fi lho
do ex-pre fei to de Api cum-Açu, na Ave ni da dos Ho lan de- 
ses, em São Luís”.

Se rá de vi da men te apu ra do o lo te

pos si vel men te des vi a do, bem co mo

os res pon sá veis pe lo des vio e os

mo ti vos pe los quais o ma te ri al

en con tra va-se na re si dên cia do fi lho

do ex-pre fei to de Api cum-Açu, na

Ave ni da dos Ho lan de ses, em São

Luís

O MP in for mou que, por meio das Pro mo to ri as de
Jus ti ça nas co mar cas do es ta do, tem acom pa nha do o
pro ces so de va ci na ção, apu ran do pos sí veis ir re gu la ri da- 
des, prin ci pal men te por meio de de nún ci as que são re- 
gis tra das na Ou vi do ria do ór gão.

Se gun do da dos do por tal da trans pa rên cia, em In ves- 
ti ga ções do MP MA na Ca te go ria “Trans gres sões a Pro- 
gra ma Ofi ci al de Imu ni za ção”, em 2020/2021, até o dia
28 de maio des te ano, ha vi am 171 de nún ci as de su pos- 
tas trans gres sões ao pro gra ma ofi ci al de imu ni za ção e
179 de fu ra-fi las.

São Luís li de ra o ran king com 43 de nún ci as, sen do 24
de su pos tas trans gres sões ao pro gra ma ofi ci al de imu ni- 
za ção e 19 de su pos tos fu ra-fi las.

Des de que ini ci ou a va ci na ção, o MP afir ma ter co bra- 
do dos ges to res a ela bo ra ção dos Pla nos de Imu ni za ção,
e, nos mu ni cí pi os, os pro mo to res ins tau ra ram pro ce di- 
men tos ad mi nis tra ti vos pa ra acom pa nhar o seu cum- 
pri men to.

Se gun do o MP, em fe ve rei ro fo ram re a li za dos 113
aten di men tos re fe ren tes à va ci na ção con tra a Co vid-19,
sen do 66 de nún ci as re gis tra das, 4 de nún ci as im pro ce- 
den tes, 19 con sul tas ju rí di cas e 25 aguar dan do mais in- 
for ma ções do ma ni fes tan te pa ra se rem re gis tra das.

“Após a de nún cia, ca so se ja apu ra do que é ver da dei- 
ra, são ado ta das as me di das ne ces sá ri as pa ra pu nir os
in fra to res. Ca so a de nún cia não se ja com pro va da, o ca so
é ar qui va do”, dis se o Mi nis té rio Pú bli co.

 

Um exem plo dis so foi a atu a ção da 1ª Pro mo to ria de
Jus ti ça de Ro sá rio, em 9 de mar ço úl ti mo. A au tu a ção foi
pro vo ca da por de nún cia anô ni ma fei ta à Ou vi do ria da
ins ti tui ção, acom pa nha da de fo to gra fia, re la tan do que
um o ci da dão Jo sé Ri ba mar Car do so Araú jo, mais co- 
nhe ci do co mo Pas tor Araú jo, te ria re ce bi do in de vi da- 
men te as do ses ini ci ais da va ci na con tra Co vid-19. A de- 
nún cia in for ma va que ele não era ser vi dor do mu ni cí- 
pio.

A pro mo to ra de jus ti ça Ma ria Cris ti na Lo ba to Mu ril lo
ques ti o nou co mo o re que ri do foi es co lhi do me re ce dor
da va ci na em um mu ni cí pio que, com po pu la ção de

pou co mais de 17 mil ha bi tan tes, ha via re ce bi do até
aque le mo men to 642 do ses, con for me por tal da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de. Con si de ran do a ne ces si da de
de du as do ses, ape nas 321 pes so as se ri am be ne fi ci a das.

“Fu rar a fi la, no mo men to atu al de pan de mia, dá a en- 
ten der pas sar à fren te dos de mais de for ma in jus ta e
ines pe ra da; co lo car os pró pri os in te res ses em pri mei ro
lu gar em de tri men to do ou tro; vi o lar a or dem de pri o ri- 
da de; usur par um bem ou ser vi ço pe lo qual ou tros es pe- 
ra vam des de an tes. No atu al con tex to de do ses es cas sas
da va ci na, o ato po de ser ilus tra do pe la ideia re su mi da
no di to po pu lar de ‘fa ri nha pou ca, meu pi rão pri mei ro’”,
dis se na oca sião, a pro mo to ra de jus ti ça.

Na ação, a re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co res sal- 
tou, ain da, que, na da ta de 19/01/2021, foi en ca mi nha da
à se cre tá ria de Saú de de Ba ca bei ra uma Re co men da ção
que vi sa va aler tar pa ra a ne ces si da de de ob ser vân cia
dos gru pos pri o ri tá ri os de va ci na ção. “Mas, pe lo que se
viu, a se cre tá ria sim ples men te ig no rou a Re co men da- 
ção ou agiu de for ma ex tre ma men te aço da da ao co lo car
Pas tor Araú jo co mo uma das pri mei ras pes so as a se rem
va ci na das no pri mei ro dia de va ci na ção”, co men tou a
pro mo to ra.

O MP res sal ta que a dis pen sa ção das va ci nas é atri- 
bui ção do Go ver no Fe de ral, por meio do Mi nis té rio da
Saú de, e que o MP MA vem acom pa nhan do o cum pri- 
men to das obri ga ções do es ta do e mu ni cí pi os, co mo a
cor re ta atu a li za ção dos da dos jun to aos sis te mas de
con tro le de va ci na ção, por exem plo.

Os mu ni cí pi os que con tem de nún ci as a se rem in ves- 
ti ga das são Ama ran te do Ma ra nhão, Ana ja tu ba, Arai o- 
ses, Ara me, Ba ca bal, Bal sas, Bar ra do Cor da, Be qui mão,
Bom Jar dim, Bu ri ti cu pu, Can ta nhe de, Ca ro li na, Ca xi as,
Co dó, Co li nas, Es pe ran ti nó po lis, Im pe ra triz, João Lis- 
boa, Ma ra ca çu mé, Ma ti nha, Mi ra dor, Mor ros, No va
Olin da do Ma ra nhão, Olho D’água das Cu nhãs, Pa ço do
Lu mi ar, Pa rai ba no, Par na ra ma, Pas sa gem Fran ca, Pau lo
Ra mos, Pe drei ras, Por to Fran co, Pre si den te Du tra, Ro sá- 
rio, San ta He le na, San ta Inês, San ta Lu zia, San ta Qui té- 
ria, San ta Ri ta, São Jo sé de Ri ba mar, São Luís, São Pe dro
da Água Bran ca, São Rai mun do das Man ga bei ras, Se na- 
dor La Roc que, Tim bi ras, Ur ba no San tos, Var gem Gran- 
de, Vi a na, Vi tó ria do Me a rim, Vi to ri no Frei re.

Fu rar a fi la, no mo men to atu al de

pan de mia, dá a en ten der pas sar à

fren te dos de mais de for ma in jus ta e

ines pe ra da; co lo car os pró pri os

in te res ses em pri mei ro lu gar em

de tri men to do ou tro; vi o lar a or dem

de pri o ri da de; usur par um bem ou

ser vi ço pe lo qual ou tros es pe ra vam

des de an tes

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Moradores da Grande Ilha tem sentido na pele o aumento da temperatura nos últimos
dias na capital. Saiba o que fazer para suportar os dias mais quentes

PA TRÍ CIA CU NHA

Cor po hi dra ta do!

CLIMA

Veranico causa muito
calor na Grande Ilha

N
ão ra ro, a po pu la ção de São
Luís tem re cla ma do das al- 
tas tem pe ra tu ras na ca pi tal
nos úl ti mos di as.

 Em bo ra nu bla do, o cli ma quen te
tem cha ma do a aten ção pa ra a mu- 
dan ça cli má ti ca, mes mo com chu vas
es par sas, o ca lor não di mi nui. Nos úl- 
ti mos di as, a tem pe ra tu ra al can çou os
38º graus na ca pi tal, com sen sa ção
tér mi ca bem mai or. 

Se gun do os me te o ro lo gis tas, tan to
ca lor e tem po se co são con sequên ci as
do fenô me no co nhe ci do co mo ‘ve ra- 
ni co’ cau sa do pe la al ta in ci dên cia de
ra di a ção so lar, que é o pe río do de es ti- 
a gem du ran te a es ta ção chu vo sa.

De acor do com a pre vi são cli má ti ca
tri mes tral pa ra maio, ju nho e ju lho,
fei ta pe lo La bo ra tó rio de Me te o ro lo- 
gia (Lab met), equi pa men to que in te- 
gra o Nú cleo Ge o am bi en tal da Uni- 
ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (Ue- 
ma), o Ma ra nhão co me ça a apre sen- 
tar uma drás ti ca re du ção nos vo lu mes
plu vi o mé tri cos no pe río do de maio,
ju nho e ju nho nor mal men te, fi can do
os vo lu mes mais sig ni fi ca ti vos con- 
cen tra dos mais no se tor nor te e on de
já se co me ça os pri mei ros in dí ci os do
pe río do tran si tó rio en tre a épo ca chu- 
vo sa e a se ca, prin ci pal men te no mês
de ju nho. 

Se gun do o Nu geo, o se tor cen tro
nor te do Es ta do apre sen ta rá chu vas
en tre abai xo e nor mal e a fai xa lo ca li- 
za da o ex tre mo sul do Es ta do fi ca fo ra
do pe río do chu vo so. “Um sol pa ra ca- 
da um em São Luís”; “São Luís, ilha do
ca lor”; “Di fí cil ser uma pes soa chei ro- 
sa e ar ru ma da em São Luís com tan to
ca lor”; “O ca lor de São Luís ‘tá’ uma

coi sa fo ra do nor mal”. Es ses fo ram al- 
guns dos co men tá ri os pu bli ca dos em
re des so ci ais nos úl ti mos di as.

Mas fo ra das re des so ci ais, a sen sa- 
ção é a mes ma. 

Ven de dor am bu lan te, Jo sé Car los
San tos dis se que vi ver em São Luís é se
acos tu mar com o cli ma. “Uma ho ra
cho ve, ou tra ‘tá’ sol, mas de to do jei to
te mos ca lor. O jei to é se acos tu mar”,
dis se.  A ven de do ra de lan ches Yara
San tos dis se que já acor da sen tin do
ca lor. “A água do chu vei ro é quen te, a
gen te ter mi na de se ar ru mar já es tá
su a da. O jei to é an dar com um len ço
‘pra’ fi car se en xu gan do”, dis se.

Com tan to ca lor, o cor po hu ma no
sen te as con sequên ci as e a aten ção
com a hi dra ta ção pre ci sa ser re do bra- 
da. “Co mo 70% do nos so cor po é com- 
pos to por água, man ter-se hi dra ta do
é es sen ci al pa ra o fun ci o na men to cor- 
re to das fun ções de to do o nos so or ga- 
nis mo”, ex pli ca a mé di ca clí ni ca ge ral
do Sis te ma Hap vi da, Apa re ci da Quin- 
ta ni lha. A es pe ci a lis ta des ta ca que a
tem pe ra tu ra mé dia do cor po é de 36.5
graus e, to da vez que o ca lor no am bi- 
en te fi ca pró xi mo dis so ou aci ma, há
so fri men to. Se a tem pe ra tu ra es ti ver
mui to al ta, de ter mi na das cé lu las po- 
dem mor rer, en quan to as pro teí nas
co me çam a ser mo di fi ca das.

E se seu hu mor nos úl ti mos di as
não tem si do dos me lho res, a cau sa
po de es tar re la ci o na da ao ca lor. Is so
por que ele in ter fe re no ní vel de ex ci- 
ta ção. “Ele po de mu dar o hu mor, dei- 
xa as pes so as mais ir ri ta das e tam bém
atra pa lha o so no, já que em di as
quen tes o or ga nis mo fi ca agi ta do, a
frequên cia car día ca não di mi nui, as
cé lu las não des can sam e fi ca mais di- 
fí cil con se guir dor mir”, aler ta a mé di- 
ca.

Ele po de mu dar o

hu mor, dei xa as pes so as

mais ir ri ta das e tam bém

atra pa lha o so no, já que

em di as quen tes o

or ga nis mo fi ca agi ta do

Manter hidratação é importante para a saúde

Se gun do o Guia Ali men tar pa ra a
Po pu la ção Bra si lei ra, de sen vol vi do
pe lo Mi nis té rio da Saú de, a quan ti da- 
de ide al de água a ser con su mi da va ria
con for me a ida de e o pe so da pes soa,
mas, em mé dia, o va lor se man tém em
apro xi ma da men te dois li tros diá ri os
pa ra adul tos.

A saí da pa ra di mi nuir o so fri men to
com tan to ca lor é se man ter hi dra ta- 
do, be ber mui ta água e ade rir al guns
ali men tos. 

A nu tri ci o nis ta e pro fes so ra uni ver- 
si tá ria Mo ni que Car va lho, dá al gu mas
di cas de fru tas e le gu mes que aju dam
nes se pro ces so. “A me lan cia, por
exem plo, apre sen ta em tor no de 92%
de água em sua com po si ção, com
ape nas 31 ca lo ri as. Além de aju dar na
hi dra ta ção, a fru ta tam bém for ne ce
vi ta mi nas do com ple xo B, vi ta mi na C
e be ta ca ro te no”, de ta lha.

Já o mo ran go pos sui apro xi ma da- 
men te 90% de água e é ri co em nu tri- 
en tes e fi to a ti vos co mo o áci do elá gi- 
co, im por tan te an ti o xi dan te, e a fi se ti- 
na, um po li fe nol que aju da na me mó- 
ria. 

“En tre os le gu mes po de mos en con- 
trar a abo bri nha e o pe pi no; aque les
que mais pos su em água”, in di ca.

A nu tri ci o nis ta re co men da ain da a
água de co co co mo uma ex ce len te op- 
ção. “Com al to te or hí dri co, a água de
co co é ri ca em sais mi ne rais e tem
fun ções que vão além da água mi ne- 
ral. Ela ser ve co mo um im por tan te re- 
po si tor hi dro e le tro lí ti co (só dio e po- 
tás sio), ca paz de aju dar na ma nu ten- 
ção ce lu lar e re for çar a hi dra ta ção
cor po ral”, su ge re.

Com al to te or hí dri co, a

água de co co é ri ca em

sais mi ne rais e tem

fun ções que vão além da

água mi ne ral. Ela ser ve

co mo um im por tan te

re po si tor

hi dro e le tro lí ti co

Le gis la ção

• Sex ta-fei ra San ta (da ta mó vel)
• 29 de ju nho (São Pe dro)
• 8 de Se tem bro (Na ti vi da de de Nos sa Se nho ra / Ani ver -
sá rio da ci da de)
• 8 de De zem bro (Nos sa Se nho ra da Con cei ção)

COMUNICAÇÃO

Profissionais serão
vacinados no Maranhão

A VACINAÇÃO DEVE OCORRER NAS SEDES DAS EMPRESAS

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, anun ci ou
on tem em co le ti va, que au to ri zou a apli ca ção de va ci na
pa ra pro fis si o nais de co mu ni ca ção, aten den do a um
ape lo da ca te go ria. Um es tu do da Fe de ra ção Na ci o nal
dos Jor na lis tas (FE NAJ) mos tra que o Bra sil é o país com
mai or nú me ro de mor tes de jor na lis tas em de cor rên cia
da Co vid-19. Na ca pi tal, de acor do com o Sin di ca to dos
Jor na lis tas Pro fis si o nais São Luís (Sind jor), no mes da
im pren sa ma ra nhen se, co mo Ro ber to Fer nan des, Al fre- 
do Me ne zes, Ro se ni ra Al ves, Ba tis ta Ma tos, Maycon
Ran gel, Doryvan Lo pes, Ju a rez Sou sa, Car los Hen ri que,
são al guns dos que per de ram a vi da pa ra a Co vid-19.

De acor do com o go ver na dor, a va ci na ção de ve ini ci- 
ar na se gun da-fei ra (31), após a pu bli ca ção do de cre to
es ta du al, por ter in cluí do o gru po no se tor de in dús tria.
Ain da se gun do Di no, a va ci na ção dos pro fis si o nais da
co mu ni ca ção vai ocor rer nas pró pri as em pre sas atra vés
do en vio de equi pes de saú de do Go ver no do Ma ra nhão.
To das as em pre sas de co mu ni ca ção en vol ven do jor nais
im pres sos, te le vi são, rá dio e de mais es tão in clu sas no
gru po. Aqui no Ma ra nhão, o Sin di ca to dos Jor na lis tas
Pro fis si o nais São Luís (Sind jor) so li ci tou em ja nei ro, por
meio de car tas en vi a das ao go ver na dor Flá vio Di no e ao
pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de que os pro fis si o- 
nais da im pren sa te nham pri o ri da des pa ra se rem va ci- 
na dos con tra a Co vid-19.

No Bra sil, se gun do a FE NAJ, en tre abril de 2020 e mar- 
ço de 2021, 169 jor na lis tas mor re ram em con sequên cia
do co ro na ví rus. Es te ano, são 86 ví ti mas, per cen tu al
8,6% mai or que no to tal de 2020.

Con for me es tu do do Di e e se, os tra ba lha do res em co- 
mu ni ca ção e in for ma ção, in cluin do jor na lis tas, fo ram o
ter cei ro se tor com mai or nú me ro de des li ga men to do
em pre go (124%) por cau sa de mor te em 2021 em com- 
pa ra ção com 2020, abai xo ape nas de mé di cos (204%) e
tra ba lha do res no se tor de ele tri ci da de e gás
(142%).  (P.C)

CORPUS CHRISTI

Comércio vai funcionar
normal no feriado

O COMÉRCIO NA ILHA PODERÁ FUNCIONAR NORMALMENTE

A Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo
do Es ta do do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA) in for ma que,
no dia 03 de ju nho de 2021, o co mér cio na Ilha de São
Luís po de rá fun ci o nar nor mal men te, ape sar da da ta re- 
li gi o sa de Cor pus Ch ris ti.

A Fe co mér cio-MA es cla re ce, ain da, que a da ta não é
con si de ra da fe ri a do, não cons ta nas le gis la ções mu ni ci- 
pal, es ta du al, tam pou co fe de ral e, por tan to, o tra ba lho
nes se dia é con si de ra do nor mal, não in ci din do pa ga- 
men to de ho ras ex tras e nem gra ti fi ca ções ex tra or di ná- 
ri as pa ra os em pre ga dos.

A da ta de Cor pus Ch ris ti dei xou de ser fe ri a do na ca- 
pi tal ma ra nhen se em 1996, quan do a Pre fei tu ra san ci o- 
nou a Lei Mu ni ci pal nº. 3.432/96, ex tin guin do o fe ri a do
mu ni ci pal de Cor pus Ch ris ti do ca len dá rio lo cal.

Es se fe ri a do deu lu gar ao dia 8 de se tem bro (ani ver sá- 
rio da ci da de), já que con for me Lei Fe de ral, ca da mu ni- 
cí pio tem di rei to a ape nas 4 (qua tro) fe ri a dos por ano.

Atu al men te, os qua tro fe ri a dos mu ni ci pais de São
Luís são:

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Agência Espacial Brasileira integra comitiva interministerial, que participa de entregas
do governo federal na cidade de Alcântara, Baixada Maranhense

Par ce ri as

Os even tos

So bre a AEB

CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

Agência Espacial
faz inaugurações 

O
pre si den te da Agên cia Es pa- 
ci al Bra si lei ra, Car los Mou- 
ra, é um dos in te gran tes da
co mi ti va in ter mi nis te ri al,

que es te ve no mu ni cí pio de Al cân ta ra,
no Ma ra nhão, pa ra par ti ci par de en- 
tre gas do go ver no fe de ral à po pu la ção
al can ta ren se.

O gru po é for ma do pe los mi nis tros
da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções,
as tro nau ta Mar cos Pon tes; da Edu ca- 
ção, Mil ton Ri bei ro; e da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to, Te re za
Cris ti na. 

A ação con tou, ain da, com o apoio
de ins ti tui ções lo cais do es ta do, co mo
a Fe de ra ção das In dús tri as do Ma ra- 
nhão (FI E MA), Ser vi ço So ci al da In- 
dús tria (SE SI), Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem In dus tri al (SE NAI),
Ser vi ço Bra si lei ro de Apoio às Mi cro e
Pe que nas Em pre sas (SE BRAE), além
do apoio da pre fei tu ra mu ni ci pal de
Al cân ta ra.

Tra ta-se de uma sé rie de even tos,
co mo a inau gu ra ção de uma fá bri ca
de ino va ções cri a da pe lo Ins ti tu to Fe- 
de ral do Ma ra nhão (IF MA) à ins ta la- 
ção de in ter net gra tui ta pa ra os po vo- 
a dos, lo ca li za dos pró xi mos ao Es pa- 
ço por to de Al cân ta ra.

Car los Mou ra des ta cou a im por- 
tân cia da ação em con jun to pa ra a po- 
pu la ção de Al cân ta ra e pa ra o Pro gra- 
ma Es pa ci al Bra si lei ro. 

“É de ex tre ma im por tân cia que
ações co mo es tas se jam fei tas com ca- 
da vez mais frequên cia. 

Não adi an ta de sen vol ver ati vi da- 
des es pa ci ais e não le var os be ne fí ci os
ge ra dos por es tas ati vi da des pa ra as
pes so as que vi vem na re gião”, des ta- 
ca.

As ações são fru to da atu a ção da
Co mis são de De sen vol vi men to In te- 
gra do pa ra o Cen tro Es pa ci al de Al- 
cân ta ra (CDI-CEA). 

Vá ri os mi nis té ri os par ti ci pam das
reu niões da CDI-CEA, com o ob je ti vo
de de sen vol ver a re gião de Al cân ta ra.
De acor do com Mar cos Pon tes, es ta é
uma im por tan te opor tu ni da de pa ra
que os mi nis tros pos sam co nhe cer de
per to o lo cal que re ce be rá os be ne fí ci- 
os ge ra dos pe lo de sen vol vi men to do
Pro gra ma Es pa ci al Bra si lei ro. “Es ta- 
mos de sen vol ven do a re gião, mas
sem pre com a pre o cu pa ção de en vol- 
ver em pre sas e mão de obra lo cal sen- 
do em pre ga da nes sa mo vi men ta ção”,
des ta cou.

Es ta mos de sen vol ven do

a re gião, mas sem pre

com a pre o cu pa ção de

en vol ver em pre sas e mão

de obra lo cal sen do

em pre ga da nes sa

mo vi men ta ção

A Fá bri ca de Ino va ções do Ins ti tu to

Fe de ral do Ma ra nhão (IF MA), co or de-
na da pe lo Mi nis té rio da Edu ca ção
(MEC), foi inau gu ra da no cam pus Al- 
cân ta ra do ins ti tu to, cri a do há anos
pa ra tra ba lhar a qua li fi ca ção de mão
de obra lo cal, que pos sa tra ba lhar em
ati vi da des de cor ren tes do de sen vol vi- 
men to de ati vi da des es pa ci ais. O lo cal
tem co mo prin ci pal ob je ti vo pres tar
ser vi ços ino va do res pa ra a co mu ni da-
de. 

Após o le van ta men to de pro ble mas
re ais, a fá bri ca apli ca téc ni cas ci en tí fi-
cas pa ra a so lu ção tec no ló gi ca des tes
pro ble mas. 

A pro pos ta é in te grar en si no, pes- 
qui sa e ex ten são no dia a dia dos es tu- 
dan tes, fa zen do com que eles se es for- 
cem pa ra de sen vol ver a ver ten te em- 
pre en de do ra e de ino va ção, a par tir
dos co nhe ci men tos ad qui ri dos no IF- 
MA.

As au to ri da des par ti ci pam tam bém
da inau gu ra ção da Ba se Ins ti tu ci o nal
de Al cân ta ra (BIA), cri a da pe la Uni-
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF- 
MA). 

As ações pro pos tas pa ra a BIA pre-
ve em a ela bo ra ção de cur sos de gra- 
du a ção à dis tân cia, es pe ci a li za ção e
aper fei ço a men to pa ra for mar e ca pa- 
ci tar re cur sos hu ma nos. A me ta é
aten der ao de sen vol vi men to da re- 
gião e ca pa ci tar mão de obra pa ra
aten der de man das do Cen tro Es pa ci al
de Al cân ta ra. 

A BIA é fru to da par ce ria fir ma da
en tre a UF MA, o Ins ti tu to Tec no ló gi co
de Ae ro náu ti ca (ITA) e o Cen tro de
Lan ça men to de Al cân ta ra (CLA). As
ações são co or de na das pe lo Mi nis té-
rio da Edu ca ção (MEC).

Comissão de Desenvolvimento Integrado

A co mu ni da de do Ca ju ei ro foi ou- 
tro lo cal vi si ta do pe la co mi ti va. A co- 
mu ni da de re pre sen ta as se te agro vi las
be ne fi ci a das com a ins ta la ção de in- 
ter net de ban da lar ga pro mo vi da pe lo
pro gra ma Go ver no Ele trô ni co – Ser vi- 
ço de Aten di men to ao Ci da dão (Ge- 
sac), de sen vol vi do pe la Te le brás, em- 
pre sa vin cu la da ao Mi nis té rio das Co- 
mu ni ca ções.

A ação do go ver no fe de ral, fi nan ci- 
a da pe lo Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to (MA PA),
ofe re ce co ne xão gra tui ta à in ter net
por meio do Sa té li te Ge o es ta ci o ná rio
de De fe sa e Co mu ni ca ções. 

A pro mo ção da in clu são di gi tal em
to do o ter ri tó rio bra si lei ro é um dos
ob je ti vos do pro gra ma. No mes mo lo- 
cal, o SE NAI e o SE SI Iti ne ran te es ta- 
rão re a li zan do ati vi da des so ci ais, de
saú de e de po pu la ri za ção da ci ên cia
pa ra a po pu la ção dos po vo a dos da re- 
gião.

Uma vi si ta à Tor re de Lan ça men to
do Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra (CEA)
tam bém fez par te da agen da da co mi- 
ti va in ter mi nis te ri al. Foi apre sen ta da

a in fra es tru tu ra atu al men te dis po ní- 
vel pa ra a re a li za ção de lan ça men tos
de ar te fa tos es pa ci ais, além do for ne- 
ci men to de in for ma ções so bre os pla- 
nos, pro je tos e pro gra mas re la ci o na- 
dos à ope ra ci o na li za ção co mer ci al do
Es pa ço por to de Al cân ta ra.

A 8ª Reu nião Or di ná ria do Ple ná rio
da Co mis são de De sen vol vi men to In- 
te gra do pa ra o Cen tro Es pa ci al de Al- 
cân ta ra (CDI-CEA) fe chou o dia de
ati vi da des. A co mis são in ter mi nis te ri- 
al, pre si di da pe lo mi nis tro do MC TI,
Mar cos Pon tes, e co or de na da pe lo di- 
re tor de Go ver nan ça do Se tor Es pa ci al
da AEB, Cris ti a no Trein, foi ins ti tuí da
pe lo De cre to nº 10.458. Tem o ob je ti vo
de for mu lar o Pro gra ma de De sen vol- 
vi men to In te gra do pa ra o Cen tro Es- 
pa ci al de Al cân ta ra (PDI-CEA), pro- 
por me ca nis mos ins ti tu ci o nais e tec- 
no ló gi cos, que pos si bi li tem sua im- 
ple men ta ção, mo ni to rar a exe cu ção
do PDI-CEA e ge rar sub sí di os pa ra a
sua con so li da ção, além de co or de nar
as ini ci a ti vas do go ver no re la ci o na das
ao de sen vol vi men to do cen tro es pa ci- 
al.

Par ti ci pam co mo mem bros da Co-
mis são, o Mi nis té rio da Ci ên cia, Tec- 
no lo gia e Ino va ções (MC TI), a Agên-
cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB); os mi nis-
té ri os da De fe sa, da In fra es tru tu ra e
do De sen vol vi men to Re gi o nal; o Ga- 
bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal da
Pre si dên cia da Re pú bli ca; a Ad vo ca- 
cia-Ge ral da União (AGU); a Se cre ta- 
ria Es pe ci al de As sun tos Es tra té gi cos
da Pre si dên cia da Re pú bli ca; e o Co- 
man do da Ae ro náu ti ca.

A Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra, ór gão
cen tral do Sis te ma Na ci o nal de De- 
sen vol vi men to das Ati vi da des Es pa ci- 
ais (SIN DAE), é uma au tar quia pú bli-
ca vin cu la da ao Mi nis té rio da Ci ên cia,
Tec no lo gia e Ino va ções (MC TI), res- 
pon sá vel por for mu lar, co or de nar e
exe cu tar a Po lí ti ca Es pa ci al Bra si lei ra.
Des de a sua cri a ção, em 10 de fe ve rei- 
ro de 1994, a Agên cia tra ba lha pa ra vi- 
a bi li zar os es for ços do Es ta do Bra si lei-
ro na pro mo ção do bem-es tar da so ci- 
e da de, por meio do em pre go so be ra-
no do se tor es pa ci al.

Cu ri o si da des so bre ban dei ras

RE PRE SEN TA TI VI DA DE

Dia das Ban dei ras
é co me mo ra do no
dia 30 de maio

No dia 30 de maio se co me mo ra o Dia das Ban dei ras.
Elas são uma ex pres são for te da re pre sen ta ti vi da de de
ca da lu gar e, por is so, car re gam gran de sim bo lis mo em
su as co res e de se nhos. No Bra sil, o ver de, ama re lo, azul e
bran co fa zem alu são à to da a nos sa na tu re za exu be ran- 
te. E as sim é em ca da lu gar ou or ga ni za ção que tem a sua
pró pria ban dei ra.

Di fe ren te men te do que mui ta gen te pen sa, as ban- 
dei ras não re pre sen tam so men te ter ri tó ri os ou po vos.
Elas tam bém exis tem em ins ti tui ções, co mo por exem- 
plo, ti mes de fu te bol ou hos pi tais.

Sem pre que uma en ti da de é con si de ra da im por tan te
pa ra seus ide a li za do res é de sen vol vi da uma ban dei ra
pa ra re pre sen tá-la.

É im por tan te des ta car que o Dia da Ban dei ra é co me- 
mo ra do anu al men te no dia 19 de no vem bro, pa ra ho- 
me na ge ar a ban dei ra bra si lei ra, já o dia 30 de maio é pa- 
ra co me mo rar to das as Ban dei ras.

Co nhe ça ago ra al gu mas cu ri o si da des das ban dei ras
de al guns lu ga res do mun do:

1. Tan to a ban dei ra da Ar gen ti na, co mo a do Uru guai
car re gam um sol bem pa re ci do. E es sa não é a úni ca coi- 
sa que os paí ses vi zi nhos dis pu tam: eles tam bém bri- 
gam pe lo tí tu lo de ter ra do tan go e so bre quem tem o
me lhor do ce de lei te da re gião;

2. Ver me lho é a cor pre di le ta pa ra fa zer ban dei ras de
paí ses, es ta dos, ci da des ou ter ri tó ri os. Is so se de ve, pois
o en car na do re pre sen ta o san gue que ge ral men te foi
der ra ma do pe los seus he róis na con quis ta da in de pen- 
dên cia dos lu ga res;

3. A re li gião tam bém cos tu ma fi gu rar en tre as ban dei- 
ras es pa lha das mun do afo ra. Quan do a na ção é is lâ mi- 
ca, ge ral men te se en con tra uma lua cres cen te. Já se é
cris tã, a cruz é a ilus tra ção pre fe ri da. O me nor país do
mun do, o Va ti ca no tam bém tem a sua ban dei ra, po rém
ele uti li za du as cha ves pa ra ex pli car que ali é o ter ri tó rio
de São Pe dro (1º pa pa) que tem as cha ves do céu;

4. Não só exis tem ban dei ras re tan gu la res, acre di ta?
Em bo ra, pou cas ve zes ve mos re fe rên cia a is so, a Suí ça e
o Ne pal não pos su em ban dei ras nes se for ma to. Elas são
mais qua dra das do que re tan gu la res;

5. As es tre las são as pre fe ri das nas ban dei ras de gran- 
de par te do mun do. Ge ral men te, elas fa zem alu são à es- 
pe ran ça ou a re par ti ções me no res do ter ri tó rio. Por
exem plo, na ban dei ra do Bra sil, o nú me ro de es tre las re- 
pre sen ta os es ta dos bra si lei ros. En tão, sem pre que uma
ban dei ra con tar com de ter mi na dos nú me ros de es tre- 
las, sai ba que elas re pre sen tam al gu ma sub di vi são do
ter ri tó rio;

6. Al gu mas ban dei ras não só têm sím bo los e co res,
co mo tam bém tex tos es cri tos. O Bra sil é um exem plo
dis so. Mas tam bém há ou tros; a ban dei ra da Ará bia Sau- 
di ta faz men ção à gran de za de Deus na sua ban dei ra;

7. A Áus tria, que fi ca na Eu ro pa, os ten ta uma das ban- 
dei ras mais an ti gas de to do o mun do. Al guns es tu di o sos
acre di tam que ela exis ta des de o sé cu lo 7. Pe que nas mo- 
di fi ca ções fo ram fei tas, mas a es sên cia se man te ve até os
di as atu ais;

8. A ban dei ra dos Es ta dos Uni dos é en con tra da em to- 
da par te do ter ri tó rio ame ri ca no. Ela po de ser vis ta em
mui tas ca sas de ci vis co muns. Além dis so, a ban dei ra é
ven di da em di ver sos su per mer ca dos e lo jas, co mo um
item de con su mo ha bi tu al. O pa tri o tis mo é um for te ali- 
a do do es ti lo de vi da nor te-ame ri ca no que tam bém faz
bas tan te uso da ban dei ra no ci ne ma e nos even tos pa ra
es ti mu lar o seu con su mo.

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio
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A operação visa combater o tráfico de pessoas e a redução a condição análoga à de
escravo, com o cumprimento de mandado de prisão em Centro Novo do Maranhão

Dro gas

MARANHÃO

PF combate tráfico de
pessoas e escravidão

1ª fa se

A
Po lí cia Fe de ral no Es ta do do 
Ma ra nhão de fla grou, na úl ti- 
ma quin ta-fei ra (27), a se gun- 
da fa se da Ope ra ção “Fi ni ta 

Ser vus”, a qual vi sa com ba ter o trá fi co 
de pes so as e a re du ção a con di ção 
aná lo ga à de es cra vo, com o cum pri- 
men to de man da do de pri são pre ven- 
ti va e bus ca e apre en são na ci da de de 
Cen tro No vo do Ma ra nhão.

A in ves ti ga ção apu ra o trá fi co de 
pes so as em que tra ba lha do res ma ra- 
nhen ses são ali ci a dos, me di an te frau- 
de e abu so da con di ção de vul ne ra bi- 
li da de so ci o e conô mi ca das ví ti mas, 
com a pro mes sa de tra ba lho, alo ja- 
men to e ali men ta ção pa gos pe la em- 
pre sa con tra tan te, sen do as sim con- 
ven ci dos a acei tar a pro pos ta de em- 
pre go no Es ta do de San ta Ca ta ri na.

Ao che ga rem no des ti no, des co- 
brem que fo ram en ga na dos, obri ga- 
dos a re si dir em alo ja men tos abar ro- 
ta dos, sem con di ções mí ni mas de vi- 
ver com dig ni da de, bem co mo par te 
de seu sa lá rio e do cu men tos re ti dos 
pe los em pre ga do res com a jus ti fi ca ti- 
va de pa ga men to pe las des pe sas do 
pe río do, ca rac te ri zan do, as sim, a trá- 
fi co de pes so as com a ele men tar de 
re du ção a con di ção aná lo ga à de es- 
cra vo.

Na pri mei ra fa se fo ram cum pri dos 
cin co man da dos de bus ca e apre en- 
são, tam bém ex pe di dos pe la Jus ti ça 
Fe de ral, após re pre sen ta ção da au to- 
ri da de po li ci al, sen do dois em San ta 
Inês, um em Cen tro No vo do Ma ra- 
nhão e dois em São Jo a quim-SC.

A par tir da aná li se pre li mi nar das

16 res ga ta dos em RS

OS 16 MARANHENSES ESTAVAM TRABALHANDO EM OBRAS EM DUAS CIDADES DO RS

pro vas co lhi das na pri mei ra fa se da 
Ope ra ção, ob ti ve ram-se in dí ci os ve e- 
men tes de que um dos in ves ti ga dos 
con ti nu a ria tra fi can do pes so as, des sa 
for ma não ha ve ria ou tra ma nei ra de 
im pe dir a rei te ra ção de li ti va se não 
por meio de sua pri são por tem po in- 
de ter mi na do.

Os in ves ti ga dos po de rão res pon der 
pe los se guin tes cri mes: re du zir al- 
guém a con di ção aná lo ga à de es cra vo 
(Art. 149 do CPB) e de trá fi co de pes- 
so as (Art. 149-A, in ci so II, do CPB), 
den tre ou tros. A ope ra ção foi de no mi- 

na da Fi ni ta Ser vus, ter mo oriun do do 
La tim, uti li za do no Im pé rio Ro ma no, 
in di can do o fim da es cra vi dão.

Na se ma na pas sa da 16 tra ba lha do-
res ma ra nhen ses fo ram res ga ta dos de 
obras no Rio Gran de do Sul.

Uma em pre sa cons tru to ra con tra- 
tou uma em pre sa pa ra tra zer tra ba- 
lha do res, mas es sa ter cei ri za da es ta va 
ali ci an do tra ba lha do res ma ra nhen ses 
e os obri gan do a mo rar em alo ja men-
tos e ain da pa gar pe los ser vi ços.

SÃO LUÍS

Receita encontra contrabando e drogas no aeroporto

DURANTE A AÇÃO, FORAM ENCONTRADOS 2KG COCAÍNA ENVASADA EM COMPRIMIDOS QUE IRIAM PARA AÇAILÂNDIA, NO MARANHÃO

A Di vi são de Vi gi lân cia e Re pres são
ao Con tra ban do e Des ca mi nho da Re- 
cei ta Fe de ral na 3ª Re gião Fis cal (Ma- 
ra nhão, Pi auí e Ce a rá), em con jun to
com ser vi do res da Ins pe to ria da Re- 
cei ta Fe de ral em São Luís, re a li zou
uma ope ra ção, de 24 a 27 de maio, de
se gun da a úl ti ma quin ta-fei ra, no
Cen tro de Dis tri bui ção dos Cor rei os e
no Ae ro por to Ma re chal Cu nha Ma- 
cha do.

A ação faz par te do tra ba lho cons- 
tan te de fis ca li za ção que é re a li za do
pe lo ór gão fe de ral. En tre os itens que
fo ram apre en di dos du ran te os tra ba- 
lhos, des ta que pa ra: smartpho nes de
mar cas di ver sas, vi nhos por tu gue ses
e es pa nhóis, de ze nas de ana bo li zan- 
tes, de ze nas de per fu mes im por ta dos,
de ze nas de ci gar ros ele trô ni cos, cen- 
te nas de an ti gri pais de ori gem chi ne- 
sa, to dos es ses pro du tos sem do cu- 
men ta ção de ori gem e sem re co lhi- 
men to de im pos tos.

Fo ram apre en di dos tam bém en tor- 
pe cen tes, na ação que con tou com o
agen te ca ni no Ithor. Uma en co men da
com 200 em ba la gens, par tin do de
Cam po Gran de-MS com des ti no à
Açai lân dia – MA, cha mou aten ção do
cão da ra ça pas tor ale mão, on de os
ser vi do res pos te ri or men te en con tra- 
ram 2kg co caí na en va sa da em com- 
pri mi dos. Du ran te os qua tro di as de
ope ra ção, fo ram apre en di dos um
mon tan te de apro xi ma da men te R$
400 mil. A Re cei ta Fe de ral exe cu ta o
pa pel es sen ci al de re pres são, atra vés
de su as re par ti ções adu a nei ras, dis tri- 
buí das por to do o ter ri tó rio na ci o nal,
abran gen do uma área de 8,5 mi lhões
de quilô me tros qua dra dos, com a fi- 
na li da de de pro te ger a so ci e da de ao
exe cu tar a vi gi lân cia ter res tre, aé rea e
na val, o com ba te ao con tra ban do, ao
des ca mi nho, à pi ra ta ria, ao trá fi co ilí- 
ci to de dro gas, ao trá fi co in ter na ci o- 

nal de ar ma de fo go, ao trá fi co de ani- 
mais e a ou tros atos ilí ci tos re la ci o na- 
dos ao co mér cio in ter na ci o nal, ob ser-
va das, no que cou ber, as com pe tên ci- 
as es pe cí fi cas de ou tros ór gãos.

 Qual é a di fe ren ça en tre au tu a ção, mul ta,
pe na li da de e in fra ção de trân si to?

Au tu a ção

Mul ta

Pe na li da de

In fra ção

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

Le ma do Maio Ama re lo em 2021

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

SOS Vi da faz li ve
com par cei ros do
Sis te ma Na ci o nal de
Trân si to en cer ran do
Maio Ama re lo

Co mo en cer ra men to de su as ati vi da des no MAIO
AMA RE LO/21 a SOS VI DA pe la paz no trân si to re a li za rá
uma LI VE so bre a re a li da de do trân si to bra si lei ro e as re- 
cen tes al te ra ções no Có di go de Trân si to. O Pre si den te da
SOS VI DA,

Lou ri val Sou za, fa rá ini ci al men te uma pa les tra  so bre
o te ma e os con fe ren cis tas con vi da dos fa rão em se gui da
su as ex po si ções so bre a ma té ria. Par ti ci pe.

No vo ca bu lá rio usa do no seg men to de trân si to é bem
co mum ou vir mos fa lar em au tu a ção, mul ta, pe na li da de
e in fra ção de trân si to. Mas, vo cê sa be o que quer di zer e
a di fe ren ça en tre ca da uma de las no dia a dia dos con du- 
to res de veí cu los no Bra sil?

Pa ra es cla re cer to das es sas dú vi das, con ver sa mos
com ex clu si vi da de com o ad vo ga do es pe ci a li za do em
Di rei to de Trân si to, Ro ber to de Fa ria, pre si den te da Co- 
mis são de Di rei to de Trân si to da OAB/San tos e mem bro
da Co mis são Mu ni ci pal de Trans por te Pú bli co de San- 
tos.

De acor do com o es pe ci a lis ta, po de mos en ten der au- 
tu a ção co mo o mar co ini ci al do pro ces so ad mi nis tra ti vo
pa ra apli ca ção da pe na li da de em vir tu de de uma in fra- 
ção de trân si to. “To da e qual quer in fra ção que dê iní cio
ao pro ces so ad mi nis tra ti vo de in fra ção de trân si to, co- 
me ça sem pre com a au tu a ção pe lo agen te de trân si to ou
equi pa men to ele trô ni co. De acor do com o ad vo ga do, o
pro pri e tá rio e o con du tor po dem apre sen tar no pra zo
es ti pu la do a de fe sa da au tu a ção, que de ve rá ser di ri gi da
ao pró prio ór gão res pon sá vel pe la au tu a ção.

Mul ta de trân si to é uma pe na li da de de na tu re za pe- 
cu niá ria im pos ta pe los ór gãos de trân si to aos pro pri e tá- 
ri os, con du to res, em bar ca do res e trans por ta do res que
des cum pri rem as re gras es ta be le ci das na nor ma
de trân si to.

Exis tem as pe na li da des oriun das di re ta men te das in- 
fra ções de trân si to que são os va lo res co bra dos – pe na li- 
da de pri má ria, e pon tu a ções – pe na li da de se cun dá ria,
de bi ta das nos pron tuá ri os dos pro pri e tá ri os ou con du- 
to res, e exis tem as pe na li da des apli ca das nos pro ces sos
ad mi nis tra ti vos de sus pen são do di rei to de di ri gir ou
cas sa ção da Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH).

No seg men to de trân si to, sua fi na li da de é pu nir atra- 
vés de uma san ção ad mi nis tra ti va o pro pri e tá rio ou
con du tor que co me ta uma ou mais in fra ções de trân si- 
to. 

Em ou tras pa la vras, o prin ci pal pa pel de ve ser a re e- 
du ca ção dos in fra to res, com o ob je ti vo de di mi nuir a vi- 
o lên cia do trân si to.

São as au to ri da des de trân si to que apli cam tais pe na- 
li da des, con for me o ar ti go 256, in ci so II do Có di go de
Trân si to Bra si lei ro.

 

Se gun do o es pe ci a lis ta, cons ti tui in fra ção de trân si to
a inob ser vân cia de qual quer pre cei to do Có di go de
Trân si to Bra si lei ro.

Nes se sen ti do, o in fra tor es tá su jei to às pe na li da des e
me di das ad mi nis tra ti vas in di ca das em ca da ar ti go.
Além dis so, às pu ni ções pre vis tas no Ca pí tu lo XIX que
tra ta so bre cri mes de trân si to.

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

Art. 1º O trân si to de qual quer na tu re za nas vi as ter res- 
tres do ter ri tó rio na ci o nal, aber tas à cir cu la ção, re ge-se
por es te Có di go.

§ 2º O trân si to, em con di ções se gu ras, é um di rei to de
to dos e de ver dos ór gãos e en ti da des com po nen tes do
Sis te ma Na ci o nal de Trân si to, a es tes ca ben do, no âm bi- 
to das res pec ti vas com pe tên ci as, ado tar as me di das
des ti na das a as se gu rar es se di rei to.

“Res pei to e Res pon sa bi li da de: pra ti que no trân si- 
to”  

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

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sampaio corre contra o tempo após contratação de treinador, que tem apenas dois dias
para encontrar a melhor formação e plano tático para enfrentar os goianos

NE RES PIN TO

Tei xei ra

Dis pu tas nas tri lhas

Clas si fi ca ção 

BRASILEIRO SÉRIE B

Surian prepara time
para enfrentar Goiás

F
al tan do ape nas três di as pa ra
es treia na Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro, o Sam paio
Cor rêa so men te ho je co me ça

a fi car de fi ni do com vis tas ao com pro- 
mis so di an te do Goiás,  mar ca do pa ra
as 20h da pró xi ma se gun da-fei ra. O
pre pa ra dor Fe li pe Su ri an, de pos se
das in for ma ções ob ti das pe los in te- 
gran tes da co mis são téc ni ca, tem
pou co tem po pa ra or ga ni zar o pla no
tá ti co e co man dar trei na men to co le ti- 
vo. Por is so, de ve rá man ter a ba se do
ti me que re cen te men te con quis tou o
Es ta du al,  mes mo ten do à sua dis po si- 
ção os atle tas re cém con tra ta dos pe la
di re to ria.

Al guns jo ga do res do atu al gru po
tri co lor já são co nhe ci dos do no vo
téc ni co tri co lor. As sim, não se rá ne- 
nhu ma sur pre sa se a no va for ma ção
con tar com pe lo me nos du as no vi da- 
des: o la te ral-di rei to Wat son e o meio-
cam po Mau ro Sil va. Eles es ta vam em
ple na ati vi da de no Cam pe o na to Ca ri- 
o ca, on de ves ti ram a ca mi sa da Por tu- 
gue sa, clu be que fi cou  em ter cei ro lu- 
gar na com pe ti ção. Ca so is so se con- 
fir me,  a pri mei ra for ma ção a ser tes- 
ta da se rá es ta: Mo ta; Wat son, Joé cio,
Vic tor Oli vei ra e Erick Dal tro; An dré
Luís,  Mau ro Sil va , Fer rei ra e  Eloir; Pi- 
men ti nha e Ci el.  Ou tras al te ra ções
po de rão acon te cer, de pen den do do
es que ma tá ti co que Su ri an de ve- 
rá  ado tar, no ta da men te no se tor de
ata que e na de fe sa. O pe río do de trei- 
na men tos pa ra o jo go di an te dos goi a- 
nos de ve rá pros se guir até a ma nhã de

do min go.

Fe li pe Su ri an tem um for te ali a do
pa ra pas sar in for ma ções so bre o atu al
ti me. O téc ni co Cel so Tei xei ra, que
atu al men te exer ce a fun ção de co or- 
de na dor de fu te bol se mos trou dis- 
pos to a co la bo rar com o tra ba lho do
trei na dor, que já o co nhe ce, em bo ra
te nha di to re pe ti das ve zes ser im pos- 
sí vel pen sar em  dar pal pi tes na for- 
ma ção da equi pe. On tem, Tei xei ra
dis se du ran te en tre vis ta,  que a saí da
de Da ni el Ne ri não te ve qual quer in- 
ter fe rên cia de sua par te, sen do des ca- 
bi das as es pe cu la ções pu bli ca das por
al guns tor ce do res de que te ria si do  o
prin ci pal cau sa dor da saí da do téc ni- 
co por tu guês. Por meio das re des so ci- 
ais, to da via, as crí ti cas au men ta ram e
mui tos bo li vi a nos che ga ram a pe dir a
saí da do co or de na dor de fu te bol, acu- 
sa do de au to ri tá rio e de ter afas ta do o
pre pa ra dor fí si co Ar lin do Jú ni or da
fun ção de che fe da pre pa ra ção fí si ca e
co lo car seu fi lho Ga bri el.    Ele, no en- 
tan to, dei xou cla ro que não te ve qual- 
quer  par ti ci pa ção nes sa mu dan ça,
que é  de res pon sa bi li da de da di re to- 
ria. Nem vai pe dir de mis são, mes mo
en ten den do o sen ti men to dos in sa tis- 
fei tos. Sér gio Fro ta, que anun ci ou a
con tra ta ção de Su ri an na tar de da úl- 
ti ma quin ta-fei ra, até on tem não ha- 
via aten di do aos pe di dos de jus ti fi ca- 
ti va pa ra a mu dan ça no co man do  téc- 
ni co, li mi tan do-se a di zer que o no vo
pre pa ra dor “fez um óti mo tra ba lho na
Por tu gue sa do Rio e che ga com bo as
re fe rên ci as pa ra nos aju dar a fa zer
uma gran de Sé rie B”. A apre sen ta ção

do  téc ni co es ta va mar ca da pa ra as
15h, em com pa nhia do seu au xi li ar Vi- 
ni cius Xa vi er.

Cam peão bra si lei ro da Sé rie D pe lo
Vol ta Re don da em  2016, o téc ni co Su-
ri an Fe li pe tem pas sa gens pe la Por tu- 
gue sa-RJ, Tu pi de Juiz de Fo ra-MG,
Cal den se-MG, Vi la No va-MG, Uber- 
lân dia-MG e Join vil le-SC. No Ca ri o-
cão, a Lu sa fe chou sua par ti ci pa ção
com 13 jo gos, 6 vi tó ri as, qua tro em pa-
tes e três der ro tas. Con tra as equi pes
gran des do Rio de Ja nei ro, Vas co, Fla- 
men go, Bo ta fo go e Flu mi nen se fo ram
6 jo gos du as vi tó ri as, três em pa tes
e  uma der ro ta.

Fez um óti mo tra ba lho

na Por tu gue sa do Rio e

che ga com bo as

re fe rên ci as pa ra nos

aju dar a fa zer uma

gran de Sé rie B

MARANHENSE DE REGULARIDADE

Maranhão Rally consagra vencedores da 1ª Etapa
Adre na li na, su pe ra ção e so li da ri e- 

da de re su mem a 1ª Eta pa do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se de Rally de Re gu la- 
ri da de. No úl ti mo do min go (23), os 93
par ti ci pan tes da com pe ti ção, di vi di- 
dos em 7 ca te go ri as, des bra va ram os
320 km de tri lhas pe lo mu ni cí pio de
Mor ros. A com pe ti ção te ve co mo ro- 
tei ro: São Luís – Mor ros – São Luís.

Dos ini ci an tes aos pro fis si o nais, os
com pe ti do res en con tra ram uma pro- 
va com ple ta e di ver ti da em ter re nos
va ri a dos: areia (sol ta e ba ti da), tre cho
ala ga di ço, la ma, pi çar ra, além de mui- 
ta na ve ga ção por bi fur ca ções, la ços
sim ples e al guns ba lai os.

Além dos pro fis si o nais, a com pe ti- 
ção tam bém te ve am pla acei ta ção das
fa mí li as. As ca te go ri as ini ci an tes con- 
ta ram com vá ri as du plas (pi lo tos e na- 
ve ga do res) for ma das por: pais e fi- 
lhos, ca sais, ir mãos, ami gos, e até gen- 
ro e so gra.

No dia da com pe ti ção, o cli ma foi
de sol for te. Na tri lha, a tem pe ra tu ra
es ta va mais quen te, de vi do as dis pu- 
tas acir ra das. 

E por con ta das chu vas que an te ce- 
de ram a pro va, o per cur so fi cou ain da
mais de sa fi a dor.

O pri mei ro tre cho da pro va foi mar- 
ca do por mui ta di fi cul da de pa ra pi lo- 
tos e na ve ga do res por con ta do ter re- 
no ala ga do. Já a se gun da eta pa, se guiu
mais tran qui la até os úl ti mos 30 mi- 
nu tos de pro va em que se exi giu o má- 
xi mo do veí cu lo, pi lo to e na ve ga dor,
pois en fren ta ram o ba laio mais de sa- 
fi a dor do dia.

A com pe ti ção tam bém te ve ca rá ter
so li dá rio, pois con se guiu ar re ca dar
vá ri as ces tas bá si cas que se rão do a das
às co mu ni da des ca ren tes. E em um
ano di fe ren te, a or ga ni za ção da pro va
tam bém se pre o cu pou com a se gu- 
ran ça dos par ti ci pan tes e co la bo ra do- 
res. 

Fo ram ado ta das to das as me di das
de se gu ran ça con tra o no vo co ro na ví- 
rus. An tes da pro va, os com pe ti do res

pre ci sa ram apre sen tar tes tes ne ga ti- 
vos de Co vid-19.

Com o su ces so da 1ª eta pa, o Ma ra- 
nhão Rally já de fi niu a da ta da 2ª eta pa
pa ra os di as 24 e 25 de ju lho. Mais in- 
for ma ções pe lo si te
maranhaorally.com.br

A 1ª Eta pa do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se de Rally de Re gu la ri da de te ve
o pa tro cí nio das em pre sas: Ma zu ki
Veí cu los, Playcar, Spe ed Wrap Co mu- 
ni ca ção, Pos to Ro ma, Ro que Aço e Ci- 
men to, Fle xo Cor re to ra de Se gu ros,
Nip pon gel Col chões, Bar be a ria D
´Kar lus, Ca sa do Ogro, SFi Chips e Al- 
vo ra da Mo tos.

Nas du as Ro das, ca te go ria mo tos,
Le o nar do Ma luf te ve um rei na do do
iní cio ao fim. Com mui ta con cen tra- 
ção e ve lo ci da de, fez uma pro va téc ni- 
ca pa ra fi car o ca ne co de cam peão
des sa 1ª eta pa.

Nos Utvs, Pe ter son e Mar cus Vi ni- 
cius fo ram de ci si vos pa ra o pó dio. O
na ve ga dor ce a ren se, Mar cus Vi ni cius,
não es tra nhou a di fe ren ça de ter re no
do Ma ra nhão e fez to do o tra je to cor- 
re ta men te, im pos si bi li tan do a re a ção
dos seus ad ver sá ri os.

Já nos Car ros 4×4, na ca te go ria Gra- 
du a do, re ple ta de ce a ren ses, quem le- 
vou a me lhor foi o Ma ra nhão. Wil li am
Bar ba lho e Pa o lo Mus sa lém ace le ra- 
ram com mui ta pre ci são e es tra té gia.
E com uma pro va per fei ta, le va ram a
ban dei ra do Ma ra nhão ao lu gar mais
al to do pó dio.

Na ca te go ria Car ros Tu ris mo, Jú lio
Ce sar e Laér cio Jo ca tam bém fi ze ram
uma pro va per fei ta e não de ram chan- 
ces aos ad ver sá ri os.

Já na ca te go ria Car ros Ini ci an tes, ti- 
ve mos a gran de sur pre sa do dia. En tre
er ros e acer tos, Giovanny Nas ci men to
e Eli as Nas ci men to, que são pai (pi lo- 
to) e fi lho (na ve ga dor), le va ram a me- 
lhor pa ra fi ca rem com o tí tu lo des sa 1ª
Eta pa.

Por fim, nos Car ros Ini ci an te Ma zu-
ki, Vi cen te Bar bo sa e Ade mir Cos ta,
de ram uma au la de su pe ra ção. E mes- 
mo ten do pro ble mas no pri mei ro tre- 
cho da pro va, con se gui ram se re cu pe- 
rar pa ra le var o tro féu de cam peões.

*Mo to Gra du a do
1º – Le o nar do Ma luf (MA)
2º- Clo do al do Fer rei ra (MA)

*Mo to Ini ci an te
1º- Da vi San tos Sil va (MA)
2º- Kal mon Mon tei ro (MA)
3º – Hu go Nas per (MA)

*Utvs
1º- Pe ter son / Mar cus Vi ni cius (MA)
2º – Bru no Ri bei ro San ta na / An to nio
Atai de (MA)
3º – Ci ro Sil va / Le an dro Va le (MA)

*Car ros Gra du a do
1º – Wil li am Gui ma rães / Pa o lo Mus- 
sa lem (MA)
2º- Ro ge rio Oli vei ra / Je an Paul Be- 
nhard (MA)
3º – Ono fre Cam pos / Fa bio Ma cha do

*Car ros Tu ris mo
1º- Jú lio Ce sar Men des / La er cio Jo ca
(MA)
2º – Di e go No guei ra / Vi ni cius Al bu- 
quer que (MA)
3º – El vis Car va lho / Matheus Mil fon
(CE)

*Car ros Ini ci an te
1º – Giovanny Nas ci men to / Eli as Nas- 
ci men to (MA)
2º – Ro dolpho Zam brot ti / Jo ao Mar- 
ce lo Gar cês
3º – Au gus to Ma ga lhães / Da vi Ma ga- 
lhães

*Ini ci an tes Ma zu ki
1º – Vi cen te Bar bo sa / Ade mir Cos ta
Fi lho
2º – Bre no Oli vei ra / Tayana Wo od
3º – Ar qui le ne Oli vei ra / Ney Jack son
Oli vei ra
4º – Edi nei Mar tins / Eri ka Mei re Mar-
tins
5º – Ro dri go Jo sé Araú jo Ra mos / Al- 
cin do Ju ni or

Acre di tem!
A “cai xi nha de sur pre sas” con ti nua ca da vez mais evi- 

den te no fu te bol bra si lei ro. Den tro e fo ra de cam po
acon te cem al guns fa tos que o tor ce dor só acre di ta por- 
que es tá ven do.

Sem dú vi da, o que mais cha mou aten ção nes ta se ma- 
na foi a de mis são do téc ni co Da ni el Ne ri, bi cam peão pe- 
lo Sam paio Cor rêa, às vés pe ras da es treia do ti me no
Cam pe o na to Bra si lei ro. Afi nal, o que ha via si do anun ci- 
a do quan do da che ga da do trei na dor por tu guês há pou- 
co me nos de um mês é que es te te ria vin do pa ra di ri gir o
Tri co lor, tam bém, na Se gun do na. De re pen te, o lu so foi
“co lo ca do pa ra es can teio”,  por mo ti vos não re ve la dos.
Pe lo con trá rio, Ne ri até re ce beu elo gi os do pre si den te
Fro ta no si te ofi ci al.

Tro ca de trei na dor é um fa to ro ti nei ro no Bra sil, mas
ge ral men te is so ocor re quan do ocor rem fra cas sos in jus- 
ti fi cá veis.  Diz-se até que “téc ni co de fu te bol vi ve de re- 
sul ta dos”. Não foi o ca so de Da ni el Né ri  que, além da
con quis ta do Es ta du al, não per deu ne nhu ma das qua tro
par ti das no co man do da equi pe.

O pre si den te é quem ad mi nis tra o clu be e a ele são
da das to das as prer ro ga ti vas pa ra que fa ça qual quer ti po
de mu dan ça. 

É pro vá vel que Sér gio Fro ta e o exe cu ti vo de fu te bol
Cel so Tei xei ra não te nham gos ta do de al gu ma coi sa que
não ti ve ram a co ra gem de fa lar, fa zen do, des ta for ma,
cir cu lar uma sé rie de es pe cu la ções e des con fi an ças por
par te de mui tos tor ce do res.

A che ga da de Fe li pe Su ri an, nas cir cuns tân ci as atu ais,
só au men ta sua res pon sa bi li da de. Se re al men te ele ob ti- 
ver êxi to, os que cri ti ca ram a mu dan ça te rão que ba ter
pal mas. Se não der cer to, o pre si den te se rá du ra men te
cri ti ca do.

Su ri an vai co man dar um gru po que ele ain da não co- 
nhe ce e que vem pro du zin do mui to aquém das ex pec ta- 
ti vas. Pe ga, de saí da, o Goiás, re for ça do, que tem co mo
prin ci pal pro je to re tor nar à Pri mei ro na. Mes mo atu an- 
do em ca sa, o Sam paio não é con si de ra do fa vo ri to, até
por que  jo ga sem a pre sen ça da tor ci da. Di fí cil qual quer
prog nós ti co nes te mo men to. O de sa fio es tá lan ça do.

 A gran de chan ce
Não é mais sur pre sa pra nin guém, a tra di ci o nal “dan- 

ça dos téc ni cos” a ca da cam pe o na to que se en cer ra.
Após o Es ta du al, cou be ao Mo to Club de mi tir Jú ni or
Amo rim em ple no Cas te lão, lo go após  a per da do tí tu lo.
Dois di as de pois foi anun ci a do o no me de Car los Fer ro
pa ra as su mir o pos to. Ma ra nhen se, com pas sa gem por
equi pes me no res do nos so fu te bol, Fer ro, um es tu di o so
da ma té ria, den tro e fo ra de cam po (cur sou ges tão es- 
por ti va), em to das as en tre vis tas após acei tar o con vi te
dei xou trans pa re cer que jun ta ram-se “a fo me e a von ta- 
de de co mer”. Di ri gir um ti me gran de sem pre foi seu
gran de so nho. En tão, es ta é a gran de opor tu ni da de pa ra
ele mos trar que re al men te es tá pre pa ra do pa ra de sem- 
pe nhar a fun ção.

Apro vei ta men to
O Mo to Club es tá re al men te dis pos to a pres ti gi ar atle- 

tas ma ra nhen ses na sua par ti ci pa ção no Bra si lei ro (Sé- 
rie D). Na da me nos que oi to pro fis si o nais fo ram anun ci- 
a dos du ran te apre sen ta ção do téc ni co Car los Fer ro. São
eles, Ma teus Sou za (go lei ro do PAC); Moi sés (go lei ro do
Ia pe); Gus ta vo (za guei ro do Ia pe); Abu e Co dó (vo lan tes
do Ia pe); Ke vin e An der son Ce a ren se (za guei ros do São
Jo sé) e Pa trick (vo lan te do São Jo sé). Há in te res se em
Alecs san dro e Ci bi to (ata can tes); Ma grão (za guei ro) e
Már cio Di o go (meia), do Pi nhei ro .

 Va lo ri za ção
A con tra ta ção de Mar ci nho Guer rei ro pe lo Ju ven tu de

Sa mas é mais uma pro va de que os di ri gen tes dos nos sos
clu bes re sol ve ram pres ti gi ar a pra ta da ca sa em gran de
es ti lo. Ex-atle ta, téc ni co com pas sa gem por vá ri as equi- 
pes in ter me diá ri as do Nor te e Nor des te, Guer rei ro é ti do
pe la di re to ria do ti me de São Ma teus co mo “o no me cer- 
to que che ga na ho ra cer ta”. O Po raquê tem um pro je to
au da ci o so de for ma ção de atle tas e vai apro vei tar as
com pe ti ções a se rem dis pu ta das es te ano pa ra co me çar
a tes tar os jo vens ta len tos. Pa ra que is so ocor ra com su- 
ces so, tor na-se ne ces sá ria a pre sen ça de um trei na dor
pa ci en te. Mar ci nho ar re ga çou as man gas e apro vou a
cau sa.

Im pe ra triz
O cli ma ain da é ape nas de ex pec ta ti va na ci da de de

Im pe ra triz, on de o Ca va lo de Aço ten ta re cu pe rar o tem- 
po per di do na tem po ra da 2020 com uma boa cam pa nha
na Sé rie D do Bra si lei ro. Vá ri as con tra ta ções fo ram fei tas
nos es ta dos vi zi nhos, mas a di fí cil si tu a ção fi nan cei ra
em que se en con tra o clu be após a tra gé dia cau sa da pe la
em pre sa JB não per mi te in ves ti men tos mais au da ci o- 
sos. 

A in ten ção ini ci al é pas sar de fa se. Se o so nho se tor- 
nar re a li da de, a ten dên cia é o apoio do em pre sa ri a do da
re gião to can ti na e o de se jo de dar vo os mais al tos, co mo
a vol ta à Sé rie C, o que se ria uma vi ra da es pe ta cu lar. Não
du vi dem! No fu te bol tu do é pos sí vel quan do há co ra- 
gem e or ga ni za ção ad mi nis tra ti va.

Bra si lei rão
O mai or cam pe o na to de fu te bol do mun do, o Bra si- 

lei rão, co me ça  nes te fim de se ma na, com am pla pro gra- 
ma ção que co me çou pe la Sé rie B, on tem e pros se gue na
sé ri es A. O re gu la men to é o mes mo de 2020. Es tá man ti- 
do o for ma to de dis pu ta, com 20 clu bes dis pu tan do o tí- 
tu lo em um sis te ma de pon tos cor ri dos, com jo gos de
ida e vol ta. Des sa for ma, ca da equi pe faz um to tal de 38
jo gos. O cam peão é aque le que so mar mais pon tos nas
du as di vi sões.

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio
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TELEVISÃO

Reunião de Friends é
uma grande celebração

C
o mo es pre mer tu do que se
po de es pre mer de uma das
sé ri es mais ama das do mun- 
do, até a úl ti ma go ta, e con- 

cen trar tu do em um es pe ci al de 1 ho ra
e qua ren ta mi nu tos? Bom, é is so que o
es pe ci al Fri ends: The Reu ni on se pro- 
põe a fa zer. O su per aguar da do pro- 
gra ma é uma vi a gem por 10 anos de
lem bran ças afe ti vas. Uma ce le bra ção,
fei ta pa ra emo ci o nar os fãs (e os pró- 
pri os ato res, que não eco no mi zam lá- 
gri mas).

Tu do co me ça com Da vid Schwim- 
mer, Li sa Ku drow, Courtney Cox, Je- 
nif fer Anis ton, Matt Le Blanc e
Matthew Perry che gan do, um por um,
no es tú dio. Eles se emo ci o nam ao ver
uma re cons ti tui ção, nos mí ni mos de- 
ta lhes, dos ce ná ri os da sé rie. É co mo
se o pas sa do es ti ves se ali, ao al can ce
da mão, e ca da um dos ob je tos faz vol- 
ta rem as lem bran ças, co mo o dia em
que Matt Le Blanc apa gou as ano ta- 
ções que Courtney Cox cos tu ma va co- 
lar na me sa, pa ra lem brar de su as fa- 
las.

Con tras tan do com mo men tos in ti- 
mis tas co mo es se, es tá o talk show co- 
man da do pe lo apre sen ta dor Ja mes
Cor ben di an te da icô ni ca fon te on de
foi gra va da a aber tu ra da sé rie. A en- 
tre vis ta com o elen co fun ci o na co mo
o ei xo do pro gra ma, cos tu ran do par ti- 
ci pa ções es pe ci ais, en tre vis tas com os
cri a do res Mar ta Kauff man, Da vid
Cra ne e Ke vin Bright, e tam bém mui- 
tos de poi men tos de fa mo sos. Nes ses
tre chos o pú bli co vai ter a res pos ta pa- 
ra per gun tas que nun ca fo ram fei tas,

co mo por exem plo qual o per so na- 
gem com quem o jo ga dor de fu te bol
Da vid Beckham se iden ti fi ca mais, ou
qual a ce na pre fe ri da de Kit Har ring- 
ton, o Jon Snow de Ga me of Th ro nes.
Afi nal, em que ou tro es pe ci al de te le- 
vi são vo cê po de ria ver Ma la la
Yousafzai (aque la mes ma, que ga- 
nhou o No bel da Paz) e sua me lhor
ami ga dis cu tin do a ro ti na de dan ça de
Mo ni ca e Ross?

Não fal tam cu ri o si da des pa ra os
fãs, co mo a ori gem da ri sa da de Ja ni- 
ce, ou o fa to de que um ator que fez
tes te pa ra o pa pel de Joey ao la do de
Matt Le Blanc aca bou por par ti ci par
da sé rie co mo… “o fal so Joey.” As sim
co mo os epi só di os de Fri ends, o es pe- 
ci al al ter na mo men tos in ti mis tas e
emo ci o nan tes com ou tros di ver ti da- 
men te sur re ais, co mo Jus tin Bi e ber
dan çan do ves ti do co mo uma ba ta ta
(mais es pe ci fi ca men te, a fan ta sia de
Spud nik que Ross usou no Hal lowe- 
en).

En tre os tre chos mais emo ci o nan- 
tes, mes mo quem não cho rou ao ver o
úl ti mo epi só dio da sé rie, pro va vel- 
men te não vai se se gu rar ao ver os
bas ti do res do úl ti mo dia de fil ma gens,
com to da a equi pe emo ci o na da por
trás das câ me ras, e os pró pri os ato res
em lá gri mas en tre as ce nas e de pois
do úl ti mo ta ke.

Al gu mas das sur pre sas do es pe ci al
são Lady Ga ga can tan do “Smelly Cat”
em um du e to com Li sa Ku drow, e a
de cla ra ção de Jen ni fer Anis ton e Da- 
vid Schwim mer de que ti nham um

“crush” um pe lo ou tro na épo ca das
fil ma gens. Eles ju ram, po rém, que na- 
da acon te ceu en tre eles por trás das
câ me ras. Já os fãs que sa bem tu do so- 
bre to dos os epi só di os vão ado rar a
ver são 2021 do fa mo so quiz do epi só-
dio “Aque le dos Em briões” (Tem po ra- 
da 4). Mas des sa vez, as per gun tas são
so bre a pró pria sé rie e tra zem mui tas
par ti ci pa ções es pe ci ais, co mo Tom
Sel leck co mo Ri chard, ex-na mo ra do
de Mo ni ca.

Até ho je, o que tor na Fri ends tão es- 
pe ci al é o cli ma de in ti mi da de, que
nos faz sen tir qua se co mo se fôs se mos
um sé ti mo ami go ali na que le gru po.
Por is so, as sis tir à sé rie po de ser o con- 
for to nu ma noi te so li tá ria, ou a úni ca
ri sa da que uma pes soa é ca paz de dar
di an te da do en ça de um pa ren te.

E es se é o gran de le ga do da sé rie.
Da vid Cra ne, um dos cri a do res, con ta
que a pro pos ta de Fri ends era mos trar
“uma fa se da vi da em que os ami gos
são a nos sa fa mí lia”. O que ele não po-
dia pre ver, no iní cio dos anos 90, é que
es ses ami gos se tor na ri am a fa mí lia de
mi lhões de pes so as, e que ho je, 27
anos de pois de o pri mei ro epi só dio ir
ao ar, Pho e be, Chan dler, Mo ni ca, Joey,
Ross e Ra chel con ti nu am abra çan do e
aju dan do pes so as pe lo mun do. É co- 
mo se a gen te sem pre pu des se dar um
pu li nho no Cen tral Perk, nos bons e
maus mo men tos, pa ra ma tar as sau- 
da des.

“I’ll be the re for you,” diz a mú si ca
de aber tu ra. E os seis ami gos de No va
Ior que sem dú vi da con ti nu am aqui ao
nos so la do.

NETFLIX

Ragnarok finalmente melhora na 2ª temporada

SÉRIE CONTA A HISTÓRIA DE UM JOVEM QUE DESCOBRE OS PODERES DE THOR E ENFRENTA OS GIGANTES DE GELO

Quan do Rag na rok es tre ou na Net- 
flix, no iní cio de 2020, não era uma
boa sé rie de TV. Ape sar de idei as in te- 
res san tes e uma am bi en ta ção lin da de
mor rer, o pro gra ma no ru e guês da
Net flix ti nha rit mo in con sis ten te e um
de sen vol vi men to bas tan te ques ti o ná- 
vel. Fe liz men te, a par te boa da te le vi- 
são é co mo as pro du ções con se guem
ou vir o pú bli co, fa zer ajus tes e dar a
vol ta por ci ma em um cur to es pa ço de
tem po. Na se gun da tem po ra da, Rag- 
na rok en fim atin ge seu po ten ci al ao
ex pan dir o que fun ci o nou, e me lho rar
bas tan te o que pre ci sa va de uma
aten ção es pe ci al.

A prin ci pal mu dan ça é que já não
se tra ta mais de uma his tó ria de des- 
co bri men to. O jo vem Mag ne (Da vid
Staks ton) des co briu ter os po de res de
Thor, e que a pe que na ci da de de Ed- 
da, na No ru e ga, é co man da da por gi- 
gan tes de ge lo, que usam co mo fa cha- 
da a po de ro sa e ri ca fa mí lia Ju tul, do- 
na de uma das mai o res (e mais po lu- 
en tes) em pre sas do país. A ideia de re- 
con tex tu a li zar a eter na ba ta lha en tre
deu ses e as cri a tu ras do ca os sob um
viés am bi en ta lis ta é um dos acer tos

do ano um, mas a le va ini ci al se fo cou
mui to na jor na da pes so al de Mag ne,
que não é lá um per so na gem mui to
in te res san te. Ago ra, com to das as re- 
gras es ta be le ci das, a sé rie me lho ra ao
en fim abra çar os as pec tos mais fan ta- 
si o sos de sua pre mis sa.

A se gun da tem po ra da mer gu lha de
ca be ça na mis são de mo der ni zar a
mi to lo gia nór di ca. Mag ne en ten de
seus po de res e seu pa pel em con fron- 
tar os an ta go nis tas, e par te em bus ca
de en con trar ou tras pes so as com po- 
de res dos deu ses pa ra lhe aju dar na
ba ta lha. Ain da que con ti nue co mo o
pro ta go nis ta, a pro du ção dei xa o ra- 
paz ape nas co mo fio con du tor da nar- 
ra ti va, mas pre en che o res tan te do
uni ver so com per so na gens mais in te- 
res san tes e con fli tos sur pre en den te- 
men te in tri gan tes.

É o ca so de Lau rits (Jo nas Strand
Gra vli), ir mão de Mag ne – e re en car- 
na ção de Lo ki – que já rou ba va a ce na
no ano um, mas que ago ra en fim as- 
su me os ho lo fo tes ao in te grar os ar cos
mais im por tan tes da le va iné di ta, co- 
mo a re ve la ção de sua ver da dei ra
iden ti da de, e as in tri gas tra zi das por

es tar di vi di do en tre sua fa mí lia de cri- 
a ção e os gi gan tes. O mes mo va le pa ra
Sa xa Ju tul (The re sa Fros tad Eg gesbø),
an ta go nis ta que era uma das par tes ir- 
ri tan tes da tem po ra da an te ri or, mas
que aqui bri lha ao ba ter ca be ça com
os cos tu mes an ti qua dos da pró pria
fa mí lia. Am bas as sub tra mas se mis- 
tu ram e com ple men tam o res tan te da
nar ra ti va, au men tan do a ten são in ter-
na en tre as fa mí li as, e en tre to dos os
per so na gens da pe que na ci da de.

Se a pri mei ra tem po ra da de Rag na- 
rok can sou pe la in con sis tên cia, a se-
gun da sur pre en de. A pro du ção de-
mons tra a ca pa ci da de de ou vir, me- 
lho rar nas fra que zas, e in ves tir nas
qua li da des, co mo os per so na gens se- 
cun dá ri os in te res san tes, o cho que en- 
tre cul tu ras do pas sa do e do pre sen te,
e o be lís si mo am bi en te na tu ral. Com
o la do fan tás ti co se tor nan do ca da vez
mais for te no co ti di a no da pe que na
ci da de, é es pe ra do que as coi sas só fi- 
quem mais ab sur das da qui pa ra fren- 
te. Não dá pa ra pre ver se a sé rie te rá
fô le go e ou sa dia pa ra che gar em um
em ba te épi co, mas pe lo me nos sou be
se co lo car no ca mi nho cer to.

LU CI A NA GO MES

DIA DO HAMBÚRGUER

Confira o vencedor do
Hambúrguer Impar

ARRETADO BURGER FOI O GRANDE VENCEDOR

Nos sa com pe ti ção che gou ao fim em um dia mui to
pro pí cio, 28 de maio foi a da ta es co lhi da pa ra co me mo- 
rar o Dia Mun di al do Ham búr guer.

Es se é um dos lan ches mais po pu la res em to do o
mun do e, de acor do com a his tó ria, po de ter ori gem na
Ale ma nha. O ham búr guer che gou ao Bra sil atra vés de
Ro bert Fal ke burg, que abriu a pri mei ra lo ja Bob’s em
1952, em Co pa ca na, no Rio de Ja nei ro.

Após uma se ma na de in di ca ções e 11 di as de vo ta ções
in ten sas, ti ve mos o re sul ta do da pri mei ra com pe ti ção
de ham búr gue res re a li za da pe lo jor nal O Im par ci al.

Os 15 es ta be le ci men tos se

clas si fi ca ram pa ra a se gun da eta pa

de vo ta ções e o nos so gran de

ven ce dor é o Ar re ta do Bur ger.

Con ti nue acom pa nhan do nos sas re des so ci ais e o
nos so por tal, prin ci pal men te vo cê que é do no de es ta- 
be le ci men tos em São Luís, es ta mos pla ne jan do di ver sas
no vi da des e quem sa be vo cês são os pró xi mos a par ti ci- 
par de nos sas com pe ti ções.

PALMA DE OURO

Wes Anderson
concorre em Cannes

A CRÔNICA FRANCESA  COMPETIRÁ PELA PALMA DE OURO 

O no vo fil me de Wes An der son, A crô ni ca fran ce sa,
com pe ti rá pe la Pal ma de Ou ro do Fes ti val de Can nes
que acon te ce rá em ju lho, anun ci a ram os or ga ni za do res
nes ta sex ta-fei ra (28).

O fil me, que reú ne ato res con sa gra dos co mo Bill
Murray, Til da Swin ton, Ti mothée Cha la met e Adri en
Brody, de ve ria ter es tre a do na edi ção do ano pas sa do,
anu la da de vi do à pan de mia.

Gra va do no su do es te da Fran ça, A crô ni ca fran ce sa é
uma com pi la ção de his tó ri as pu bli ca das em uma re vis ta
dos EUA que cir cu la em uma ci da de fic tí cia do sé cu lo
XX, se gun do sua si nop se.

An der son, de 52 anos, cons truiu ao lon go de cer ca de
10 fil mes co mo O gran de ho tel Bu da pest e Ilha de ca- 
chor ros um uni ver so me lan có li co mar ca do pe los pla- 
nos de si me tria per fei ta.

O fil me do ame ri ca no é o ter cei ro a ser in cluí do na
com pe ti ção do Fes ti val de Can nes, que acon te ce rá em 6
e 17 de ju lho. Tam bém já fo ram anun ci a dos An net te, do
fran cês Le os Ca rax, que abri rá a com pe ti ção, e Be ne det- 
ta, do ho lan dês Paul Verho e ven. O res tan te dos fil mes
se rá re ve la do em 3 de ju nho.

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio
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SAMARTONY MARTINS

O 
ator e perfomer maranhen-
se, Uimar Jr, ao longo de 
sua trajetória artística 
sempre usou o seu cor-

po como forma de expressão de 
sua arte. O artista, que já deu vida 
a inúmeros personagens, é um dos 
pioneiros na arte do estatuísmo no 
Brasil, e considerado pela Funda-
ção Mosenhor Chaves como o me-
lhor performer do país. Entre seus 
personagens mais marcantes estão 
a “Mulher Babaçu”, uma crítica no 
carnaval de 2009 chamando a aten-
ção das autoridades maranhenses 
contra desmatamento de áreas com 
a palmeira nativa do estado. “Busto 
Vivo”, apresentado em 1992, e “Che-
ga de meio ambiente, lute por um 
inteiro”, em 1993, com sua sátira do 
universo político brasileiro, paro-
diando a obra de Da Vinci à moda 
de Brasília.

Premiado nas versões do Salão 
de Artes - Coletiva de Maio, reali-
zada em 1991, com “Escultura Viva”, 
onde apresentou-se pintado e com-
pletamente nu, onde conquistou o 
primeiro lugar e recebeu a premia-
ção das mãos do então presidente 
do Brasil José Sarney e estampou a 
primeira página dos principais jor-
nais do país. Para o Caderno Elite, 
Uimar Jr abriu o seu “baú de memó-
rias afetivas” onde reviveu memórias 
de sua participação no evento que 
marcou a história cultural do Mara-
nhão, e que neste mês de maio de 
2021 comemora seus 30 anos. “Sem-
pre digo que a Coletiva de Maio foi 
um marco nas artes visuais do Ma-
ranhão. Existe o antes da Coletiva 
de Maio e o depois da Coletiva de 
Maio. Foi um grande acontecimento 
nas artes plásticas do nosso estado. 
Como falou o nosso ilustre José Sar-
ney na época à revista Veja quando 
eu recebi o prêmio: ‘Como na Se-
mana de Arte Moderna’, no qual fez 
uma referência ao grande movimen-
to artístico que também marcou o 
movimento artístico no país. Assim 
como aconteceu em 1922 a Sema-
na de Arte Moderna em São Paulo, 
no Maranhão um movimento pare-
cido só aconteceu em 1991 com a 
Coletiva de Maio. Lembro que ain-
da havia um desconhecimento por 
parte do grande público do que era 
uma performance, uma instalação e 
até mesmo outras categorias artísti-
cas que se fizeram presente naquele 
evento. Lá tinha tudo. E eu achava 
interessante que havia uma valori-
zação do público na categoria Júri 
Popular. Fui premiado nos anos de 
1991, 1992, 1993 pelo Júri Popular. E 
no ano seguinte tiraram os organi-
zadores do evento tiraram as cate-
gorias de performance e instalação, 
voltado a escolha pelo Júri Técnico. 
E a Coletiva deixou de ser o que era 
marcando a sua história nas artes 
visuais do Maranhão com seis edi-
ções”, lembrou Uimar Jr.

Sobre sua nudez na performance 
“Escultura Viva”, Uimar Jr disse que 
sempre fez do seu corpo uma ferra-
menta para se comunicar através da 
arte, sempre com uma mensagem 
de reflexão para uma mudança de 
atitude para fazer do mundo um es-
paço melhor e mais digno de se vi-
ver. “Quando eu pensei em fazer este 
trabalho eu mergulhei no universos 
dos grandes escultores da história 
da arte do século V, da Idade Média, 
como e da forma que Mestres como 
Da Vinci e Michelangelo di Lodo-
vico representavam o nu em suas 
obras. Naquele tempo não era visto 
como imoralidade e havia um culto 
ao corpo que serviu de inspiração 
para várias obras. Se um artista po-
sasse completamente nu, que tipo 
de conotação ele seria era visto? Eu 
queria saber a reação das pessoas.
Eu arrisquei muito. Eu não sabia se 

Artista maranhense, que é um dos pioneiros do estatuísmo no Brasil, relembra, no Caderno Elite, a 
polêmica de sua performance apresentada no Salão de Artes - Coletiva de Maio, há rês décadas

Uimar Jr.

iriam aceitar minha apresentação como 
arte ou se eu iria destruir minha carreira, 
ou eu iria seguir com glória como acon-
teceu. Minha nudez foi vista como arte. 
Eu não senti nenhum preconceito. E ago-
ra eu penso: “Será que se eu fizesse hoje, 
como as pessoas reagiriam ao meu traba-
lho? Ai fica a pergunta”, questio-
nou Uimar Jr, mais uma vez de 
forma provocativa, como seus 
personagens.

SOBRE 
O ARTISTA

O ator e performer Uimar Jr 
sempre teve a vida marcada por 
encenar personagens polêmicos. 
Cria do teatro maranhense no final 
dos anos de 1970, Uimar Jr des-
cobriu o palco ainda nos tempos 
que estudava no curso de agrimen-
sura na Escola Técnica Federal do 
Maranhão. A estreia como ator foi 
na peça Incursão à Flor do Laço, 
uma comédia dirigida por Cosme 
Jr, onde interpretava um pai car-
rancudo que apesar de não ter fala, 
tinha presença cênica muito forte. 
Daí, não faltaram mais convites.

Uimar Jr marcou a sua trajetória 
ao trabalhar com grandes nomes 
do teatro como Bill de Jesus, Aldo 
Leite, Reinaldo Faray e tantos ou-
tros. Os espetáculos feitos na época 
tiveram repercussão dentro e fora 
do Maranhão, entre eles, o espetá-
culo Maré Memória que conquistou 
o 3º lugar do Concurso de Dança e 
Coreografia do Brasil, no Rio de Ja-
neiro, em 1985, dirigido por Faray. 
O ator fez do seu corpo a sua forma 
de comunicar.

30 anos de 
“Escultura 
Viva”
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O empresário paulista Tico Lastoria e a maranhense Dolores Carvalho, na reunião intimista sábado passado em Alphaville, 
São Paulo, para celebrar seus 34 anos

Maranhense Dolores Carvalho prestigia 
niver do empresário Tico Lastória (SP)
A es tu dan te de Me di ci na, Do lo res  Car va lho, fi lha dos ami gos Ketery e Car los Hum ber to Car va lho Ju ni or

(mé di co ofal ta mo lo gis ta dos mais re qui si ta dos em São Luís), ho je re si den te no Rio de ja nei ro, on de cur sa
sua fa cul da de, mar cou pre sen ça no ni ver de 34 anos do ami go pau lis ta Ti co Las tó ria.

A fes ta, pa ra um nú me ro res tri to de con vi da dos e aten den do to dos os pro to co los de se gu ran ça e hi gi e ni za- 
ção da Co vid-19, acon te ceu no úl ti mo sá ba do, 22, na par te ex ter na da re si dên cia re cém inau gu ra da do em- 
pre sá rio em Alpha vil le em São Pau lo. Ti co Las tó ria é um dos mai o res e mais jo vens em pre sá ri os de São Pau- 
lo. Su per co nhe ci do nas re des so ci ais, é apai xo na do por car ros de lu xo. A sua pai xão se gue a li nha dos car ros
es por ti vos e, re cen te men te, ad qui riu uma Fer ra ri F430.  A pro pó si to, Ed mar Ri car do Las to ria ou “Ti co Las to- 
ria”, co mo é co nhe ci do no mun do di gi tal, aca ba de ser apon ta do co mo um dos seis mai o res jo vens em pre- 
en de do res de su ces so do mun do. Ti co Las to ria é Íta lo-bra si lei ro, em pre sá rio e fi lan tro po, atu al men te com

33 anos, mar ca do por um gran de su ces so de em pre en de do ris mo com si tes de en tre te ni men to on-li ne. O ca- 
se de mai or su ces so, é o si te de lei lões, Lance24h – www.lance24h.com.br foi con si de ra do um dos me lho res

do mun do na área Lei lões de Cen ta vos “Penny Auc ti on”.

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho, é visto  entre o
presidente da APAE , Sebastião Vanderlaan Rolim e outros integrantes da diretoria
da entidade durante a visita

No centro, o presidente do Sistema Fecomércio/MA, José Arteiro da Silva; a sua
direita, o diretor regional do Senac, Ahirton Lopes; e o superintendente da
Fecomércio/MA, Max de Medeiros. À esquerda, o secretário municipal de Educação
de São Luís, Marco Moura; e a diretora regional do Sesc/MA, Rutineia Monteiro.
Foto: ASCOM/Divulgação

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021
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8EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

 A diretora de Enfermagem do HSLZ Beatriz Rosa (centro) com parte de sua equipe de enfermeiros: Georgia Vitória,
Fernando Carvalho, Ana Rachel, Raquel Lima e Rafael Lima

Enfermeiros são homenageados 
no Hospital São Luís

Con si de ra dos pro fis si o nais re le van tes e es sen ci ais no pro ces so de tra ta men to e cu ra, ain da mais nes se
mo men to de pan de mia, os pro fis si o nais de en fer ma gem – en fer mei ros e téc ni cos de en fer ma gem – re ce be- 
ram ho me na gem es pe ci al u mui to me re ci da da di re ção do Hos pi tal São Luís, o HSLZ que per ten ce ao gru po
Mer cú rio. O hos pi tal que é pri va do e des ti na do ao aten di men to ex clu si vo dos ser vi do res es ta du ais con tri- 

buin tes do FUN BEN, en cer rou o mês de maio de di can do uma se ma na in tei ra de ho me na gens in ter nas a to- 
da a clas se de en fer ma gem. Além de pa les tras téc ni cas hou ve tam bém a pre mi a ção do con cur so in ter no que

des ta cou os 3 me lho res pro fis si o nais de en fer ma gem do HSLZ, fru to de vo ta ção do pró prio staff, que te ve
co mo ven ce do res os en fer mei ros Fer nan do Car va lho (1º), An di nil de Mar tins (2º) e Isa bel le Di niz (3º). Hou ve
ain da uma ho me na gem es pe ci al à di re to ra de En fer ma gem Be a triz Ro sa, que re ce beu uma pla ca re gis tran do
a gra ti dão do HSLZ por seus ser vi ços. Pa ra o di re tor ge ral Plí nio Va lé rio Tuz zo lo a Se ma na de En fer ma gem do

HSLZ foi uma de mons tra ção do quan to a ca te go ria de en fer ma gem é va lo ri za da e re co nhe ci da no Gru po
Mer cú rio.

Homenagem especial foi prestada à diretora de
Enfermagem do HSLZ Beatriz Rosa pela direção do hospital.

A enfermeira da Clinica Médica Isabelle Diniz sendo
premiada em terceiro lugar pelo Dir. Administrativo Édem
Lúcio Nicolau

Plínio Tuzzolo com Rebeca Cutrim, responsável pelo
cerimonial do evento no HSLZ  Dina Silva entregou a premiação de segundo lugar para a

enfermeira Andinilde Martins

O enfermeiro Fernando Carvalho, coord. do Centro Cirúrgico e Clinica Cirúrgica, premiado em 1º lugar pelo diretor geral
Plínio Tuzzolo

Adriana Vieira e o anfitrião da Villa do Vinho Bistrô, Werther Bandeira com a
aniversariante Danielle Vieira, na charmosa adega do restaurante

Niver intimista na Villa do
Vinho Bistrô

A acon che gan te ade ga do res tau ran te Vil la do Vi nho Bis trô na Coha ma
tem si do dis pu ta dís si ma nas ce le bra ções in ti mis tas em tem pos de pan- 
de mia, a exem plos dos ani ver sá ri os res tri tos aos fa mi li a res mais pró xi- 

mos. Quem ani ver sa ri ou re cen te men te e co me mo rou com um jan tar na
Vil la foi Da ni el le Vi ei ra, só cia da In ter Mí dia Co mu ni ca ção In te gra da. Ela
se reu niu com o ma ri do Jo sé Do min gues, os fi lhos Matheus e Fa brí cio e a
ir mã Adri a na Vi ei ra pa ra brin dar mais um ano de vi da e saú de. A mãe Ma- 

ria Car men e o ir mão Mau ro Jor ge (PI) ce le bra ram à dis tân cia, pa ra se
pre ser va rem dos ris cos da Covid19. A pro pó si to: es sa se ma na, a Vil la do
Vi nho já es tá li be ra da pa ra even tos den tro das no vas re gras do Go ver no

do Es ta do, e se gue cum prin do com ri gor os pro to co los de hi gi e ni a ção do
am bi en te, uso de más ca ra e ál co ol em gel além de dis tan ci a men to en tre

as me sas do bis trô.

O diretor superintendente do Sebrae no MA, Albertino Leal, apresentou ao deputado
Pedro Lucas Fernandes ações realizadas pela instituição no estado, como o
Programa Cidade Empreendedora

São Luís, sábado e domingo, 29 e 30 de maio
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SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
DE SÃO LUÍS SE REÚNE COM 
GESTORES DO SISTEMA 
FECOMÉRCIO / SESC / SENAC 

Na última quarta-feira (26), o presidente do Sistema FECOMÉR-
CIO-MA, José Arteiro, o superintendente da entidade, Max de Me-
deiros, e os diretores regionais do SENAC e SESC, Ahirton Lopes, e 
Rutineia Amaral receberam a visita do secretário municipal de edu-
cação, Marco Antonio Moura da Silva. Na pauta do encontro, foram 
discutidas parcerias do Sistema FECOMÉRCIO /SESC / SENAC com 
a prefeitura no âmbito da educação.

O principal objetivo dessas parcerias é identificar programas e 
projetos para fortalecer a educação municipal, mantendo também 
um diálogo interdisciplinar que envolva aspectos como cultura e saú-
de, visando não só os estudantes, como também, os seus pais e/ou 
responsáveis.

Será marcada uma nova reunião com os técnicos da secretaria e do 
Sistema Fecomércio para agilizar o plano, de modo a estabelecer essa 
parceria o mais breve possível. Parabéns aos envolvidos pela iniciativa.

SELO DE RECONHECIMENTO 
MUNDO PASSAPORTE 

O Programa de TV Mundo Passaporte está concedendo um Selo de Reconheci-
mento aos estabelecimentos ligados ao turismo (Hotéis, Bares, Restaurantes, Agên-
cias, etc), que se destacam no atendimento e prestação de serviço.

A ideia é entregar o selo aos empreendedores, para que sejam adesivados na re-
cepção, indicando aos usuários e clientes que aquele lugar recebeu a visita do Pro-
grama e conta com serviço Nota 10.

O apresentador e publicitário Marcos Davi, que já viajou por todo o Brasil e al-
guns países, tem profundo conhecimento das boas práticas e bons serviços em 
hospitalidade e atendimento. Os critérios passam por simpatia, atenção, qualida-
de, sabor, preços e, especialmente, atendimento aos novos protocolos sanitários. 

Vários empreendimentos dentro e fora do Maranhão já foram contempla-
dos com o selo e outros tantos aguardam ansiosos pela passagem e avalia-
ção da produção. Território reconhecido pelo Mundo Passaporte é nota 1000.                                                                                        
Instagram: @mdavicarvalho   www.mundopassaporte.com.br

FRANCISCO NETO DO RESTAURANTE “FLOR DE VINAGREIRA” 
FOI O PRIMEIRO EMPREENDIMENTO MARANHENSE, QUE RE-

CEBEU O SELO DO MUNDO PASSAPORTE.

O RESTAURANTE “KYOTO O JAPONÊS” EM SALINAS – PA, TAM-
BÉM RECEBEU O SELO TERRITÓRIO RECONHECIDO. NA FOTO, 

NEIDE E SÉRGIO ARAÚJO (LOCMIL), O SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE TURISMO, JÚLIO PORTO GRANDE, MADALENA NO-
BRE, SHEYLA E ALEX HIROYOSHI (KYOTO) E MARCOS DAVI.

EM SALINÓPOLIS – PA, O GERENTE GERAL DO 
SALINAS EXCLUSIVE RESORT, GILMAR DAMMSKI 

RECEBE O SELO DAS MÃOS DE MARCOS DAVI.

MARIANO MARQUES ASSINA CONTRATO COM A REDETV NO PIAUÍ 
Um dos maiores nomes do jornalismo piauiense, o empresário e apresentador de 

TV Mariano Marques é o mais novo contratado da O Dia TV, filiada à REDETV em Te-
resina-PI. A novidade foi anunciada no Programa Bom Dia News e Mariano destacou 
“Estou muito feliz de voltar a televisão, principalmente, a O Dia TV que é referência 
em credibilidade. Fiquei muito honrado pelo convite. Já tenho uma coluna no Jornal 
O Dia há 13 anos, que também é sucesso na Internet”.

O “Programa do Mariano” será exibido todos os sábados das 13h às 15h. A estreia 
está prevista para a primeira semana de agosto e vai levar alegria, diversão, entreteni-
mento, assuntos importantes e sempre com o foco de enaltecer o Piauí.

Mariano Marques, que é coordenador estadual do Miss Piauí Globo, realizará no 
próximo dia 03 de junho, o Concurso para a escolha da piauiense, que representará o 
seu estado no certame Nacional Miss Brasil Globo 2021, um dos maiores eventos de 
beleza do país. Desejamos muito mais sucesso ao amigo. 

 A CONTRATAÇÃO FOI CONFIRMADA NO PROGRAMA 
BOM DIA NEWS, APRESENTADO PELA BELA E TALENTOSA, VANUSA COELHO.

 MARIANO MARQUES JÁ ESTÁ COM TUDO PRONTO PARA 
O MISS PIAUÍ GLOBO 2021, O MAIOR CONCURSO DE BELEZA DO ESTADO.

CABELOS E MAQUIAGEM: CÉSAR DINIZ 
APRESENTA NOVAS TENDÊNCIAS 

O renomado Hair Stylist César Diniz, conhecido como o embaixador da beleza no Maranhão, apresentou 
em recente entrevista concedida ao Programa Nobre, as novas tendências em make up, cabelos, penteados e 

aplicação de Mega Hair com uma técnica inovadora e única em São Luis.
Ao lado da esposa, Patrícia Sampaio, comandam juntos o conceituado Salão de Beleza – Patrícia Sampaio 

Concept, em frente ao Hospital São Domingos, com diversos serviços ofertados ao público maranhense. Ma-
nicure, pedicure, penteados e embelezamento. Tudo pelas bandas de lá é muito nobre e perfeito.

Sempre inovando, César Diniz lançou o curso “Beleza pra Valer”, 
para Assistente de Cabelereiro. Uma excelente oportunidade profissional.  A produção de Madalena No-

bre é assinada por César Diniz. Instagram @cesardinizhairexperts

 COM CÉSAR DINIZ A BELEZA DA MULHER MARANHENSE É RENOVADA A CADA NOVA SESSÃO.

 O SUPERINTENDENTE DA FECOMÉRCIO-MA, MAX DE MEDEI-
ROS, O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS, MARCO MOU-

RA, O PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO-MA, JOSÉ ARTEI-
RO DA SILVA, O DIRETOR REGIONAL DO SENAC, AHIRTON LOPES 

E A DIRETORA REGIONAL DO SESC-MA, RUTINEIA MONTEIRO.


