
 
Ninguém tira o direito de o presiden-
te Jair Bolsonaro e seus seguidores 
com os quais dialoga quase diaria-
mente na porta do Palácio do Alvo-
rada, tentarem usar as redes 
sociais e aplicativos de 
mensagens para pas-
sarem a ideia de que 
as manifestações de 
sábado foram um 
fracasso. 

Protestos e delírios 
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Cachaça nem pro santo!

NOVIDADE NO AR
Veja  datas e horários dos voos da 

Itapemirim no estado do Maranhão

A partir de setembro, São Luís e Imperatriz ganha-
rão novos voos da recém-criada companhia aérea Ita-
pemirim (ITA). A prospecção, realizada pela Secretaria 
de Estado de Turismo (Setur), possibilitou a inclusão 
de voos que vão ligar o Maranhão ao Rio de Janeiro 

(aeroporto do Galeão) e ao Ceará (Fortaleza).
PÁGINA 10

A Prefeitura de São José de Ribamar editou um decreto ontem que proíbe o consumo de bebidas no território do município a partir de hoje até 
o dia 15 de junho, por conta da pandemia de coronavírus. “Fica vedado, em todo o território do município de São José de Ribamar, incluindo as 

praias, o consumo de bebidas alcóolicas dentro de qualquer estabelecimento comercial, como bares, lanchonetes, restaurantes, barracas, praças 
de alimentação, lojas de conveniência e similares, ainda que não comercializada nestes”, afirma o texto. PÁGINA 3

PÁGINA 9

Homem é preso por 
asfixiar a companheira

Jovem é condenado 
por matar adolescente

PÁGINA 9PÁGINA 9

ELEIÇÕES 2022
 Jair Bolsonaro se 
filiará ao Patriota

Técnico Carlos Ferro testa equipe rubro-negra com 
mudança em todos os setores. Equipe se prepara para 

enfrentar o representante do vizinho estado do Tocantins. 
PÁGINA 11

Moto Club faz teste
contra o Tocantinópolis

Prefeitura de Ribamar
proíbe consumo de bebidas 

alcoólicas em locais públicos

COMBATE À COVID-19

Contaminações por navio

A água de lastro é considerada como um dos principais vetores responsáveis pela movimentação transoceânica e interoceânica 
de organismos costeiros. Para saber que tipos de impactos ambientais podem estar ocorrendo no ecossistema do 
Maranhão, o uso de água de lastro está sendo objeto de estudo de pesquisadores do estado. PÁGINA 7

O perigo da água de lastro

Vice-presidente 
Mourão defende Copa 
América sem público

PÁGINA 2
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NOVO PLEITO

Paulino Neves terá nova
eleição para prefeito
SAMARTONY MARTINS

A
can di da tu ra, Rai mun do de 
Oli vei ra Fi lho, o Rai mun di- 
nho do Lí dio (Re pu bli ca nos), 
elei to pre fei to do mu ni cí pio 

de Pau li no Ne ves em 2020, foi cas sa da 
pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, 
do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), 
deu pro vi men to a re cur sos es pe ci ais 
in ter pos tos pe lo Mi nis té rio Pú bli co 
Elei to ral, de ter mi nan do em sua sen- 
ten ça a re a li za ção de no va elei ção pa- 
ra o car go. A can di da tu ra de Rai mun- 
di nho do Lí dio es ta va in de fe ri da com 
re cur so no TSE. Is so ocor re quan do o 
can di da to não é re gu lar e com pe di do 
de re gis tro jul ga do in de fe ri do; no en- 
tan to, ha via re cur so in ter pos to con tra 
es sa de ci são e aguar da va jul ga men to 
pe la ins tân cia su pe ri or.

An te ri or men te à de ci são, a jus ti ça 
elei to ral do Ma ra nhão já ha via ana li- 
sa do pe lo me nos três pe di dos de im- 
pug na ção con tra a can di da tu ra de 
Rai mun di nho do Lí dio, e con si de rou 
a po si ção do Mi nis té rio Pú bli co Elei- 
to ral, que deu pa re cer fa vo rá vel à im- 
pug na ção da can di da tu ra jul ga da pe- 
la Jus ti ça da Co mar ca de Tu tóia. As 
ações de Im pug na ção de Re gis tro de 
Can di da tu ra con si de ram que na épo- 
ca Rai mun di nho es ta va ine le gí vel, 
por con ta de pro ces so ad mi nis tra ti vo 
dis ci pli nar, on de ve ri fi cou-se a con- 
ces são ir re gu lar de be ne fí ci os de na- 
tu re za pre vi den ciá ria en quan to Rai- 
mun di nho atu a va co mo Ana lis ta do 
Se gu ro So ci al na Agên cia do INSS em 
Tu tóia. Por con sequên cia do ocor ri do 
foi de mi ti do do car go, o que o en qua- 
dra va co mo fi cha su ja. A jus ti ça tam- 
bém con si de rou o fa to de o can di da to 
não ter apre sen ta do to da a do cu men- 
ta ção ne ces sá ria à apro va ção do pe di- 
do.

RAIMUNDINHO DO LÍDIO DERROTOU ROBERTO MAUÉS, DO PSC

A in ter po si ção das im pug na ções da 
can di da tu ra de Rai mun do Lí dio fo- 
ram apre sen ta das, res pec ti va men te, 
pe lo Par ti do So ci al Cris tão (PSC), pe lo 
Par ti do Mo vi men to De mo crá ti co Bra- 
si lei ro (MDB), e pe la Co li ga ção Pa ra 
Con ti nu ar Avan çan do (PSC/Po de- 
mos), to dos do mu ni cí pio de Pau li no 
Ne ves, co mo afir ma a Jus ti ça Elei to ral 
da Co mar ca de Tu tóia.

Va le res sal tar que Rai mun di nho do 
Lí dio che gou a ga ran tir a can di da tu ra 
no Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral (TRE) 
do Ma ra nhão, mas ago ra caiu no TSE. 
A de ci são do Mo ra es é do dia 11 de 
maio, mas foi pu bli ca da ape nas nes ta 
se gun da-fei ra, 31. Nas elei ções de 
2020, Rai mun di nho do Lí dio, do Re- 
pu bli ca nos, foi elei to pre fei to de Pau- 

li no Ne ves com 50,02% do vo tos ao fi- 
nal da apu ra ção. Fo ram 5.709 vo tos no 
to tal. Rai mun di nho do Lí dio der ro tou 
Ro ber to Maués, do PSC, que fi cou em 
se gun do lu gar com 48,17%. A elei ção 
em Pau li no Ne ves te ve 0,47% de vo tos 
bran cos, 2,35% nu los e 18,72% abs-
ten ções. 

Rai mun di nho do Lií dio tem 46 
anos, é sol tei ro, tem en si no su pe ri or 
com ple to e de cla rou ao TSE ocu pa ção 
de eco no mis ta. Tem bens de cla ra dos 
de R$ 330.000,00. E a sua vi ce-pre fei ta 
pe la Co li ga ção “Jun tos So mos Mais 
For tes”, foi Rai mun di nha do Sin di ca- 
to, do PT, 31 anos.  Com a cas sa ção da 
can di da tu ra do TSE, nau fra gra o so- 
nho de Rai mun di nho do Lí dio.

Brandão garante construção do IEMA em Alcântara

A AGENDA CONTOU, AINDA, COM VISITA A ESPAÇOS DE CULTURA NA CIDADE, ENTRE ESTES A CASA DE CULTURA MORDOMO RÉGIO   

Me lho ri as na área de in fra es tru tu ra
es tão mu dan do o ce ná rio da edu ca- 
ção no mu ni cí pio de Al cân ta ra. Nes ta
sex ta-fei ra (28), o vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão es te ve na ci da de,
inau gu ran do a qua dra es por ti va do
Cen tro Edu ca Mais Pro fes sor Aqui les
Ba tis ta Vi ei ra, es co la de tem po in te- 
gral. Ain da na oca sião, Bran dão as si- 
nou or dem de ser vi ço pa ra cons tru- 
ção de uma uni da de vo ca ci o nal do
Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên- 
cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA).

“Es ta mos inau gu ran do uma qua- 
dra nes ta es co la de tem po in te gral e
as si na mos tam bém a or dem de ser vi- 
ço pa ra cons tru ção do IE MA vo ca ci o- 
nal, vol ta do pa ra a ba se de Al cân ta ra e
qui lom bo las, pa ra que os jo vens se- 
jam in se ri dos no mer ca do de tra ba- 
lho. Es ta mos pre pa ran do nos sos jo- 
vens pa ra o fu tu ro, ga ran tin do que
eles te nham um tra ba lho e pos sam
hon rar a ci da de”, pon tu ou o vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão.

Bran dão en fa ti zou ain da que “Al- 

cân ta ra de ve ser o me lhor lu gar do
mun do pa ra lan çar fo gue tes, mas
tam bém, pa ra mo rar e vi ver. Por is so,
es ta mos in ves tin do for te men te na ci- 
da de”. A agen da con tou, ain da, com
vi si ta a es pa ços de cul tu ra na ci da de,
en tre es tes a Ca sa de Cul tu ra Mor do- 
mo Ré gio; e en con tro com li de ran ças
qui lom bo las.

O Cen tro Edu ca Mais Pro fes sor
Aqui les Ba tis ta Vi ei ra foi re cons truí do
e en tre gue em ju lho de 2016, in te- 
gran do as ações do pro gra ma Es co la
Dig na. A uni da de de en si no ago ra irá
be ne fi ci ar cer ca de 360 alu nos da re- 
gião. A qua dra es por ti va foi to da re for- 
ma da e agre ga pro je tos so ci ais que
aten dem cri an ças de 4 a 13 anos. Pa ra
re for ma fo ram in ves ti dos R$ 300 mil.

A es tu dan te Ele nil ce Sil va, 17 anos,
que cur sa o 3º ano do En si no Mé dio,
pa ra be ni zou a ini ci a ti va. “É uma coi sa
no va, não era chi que as sim, quan do
ini ci ei o En si no Mé dio. É sem pre bom
al go no vo pa ra ser uti li za dos por to- 
dos os alu nos e que nos aco lha bem.

To dos os alu nos, da nos sa es co la e de
fo ra tam bém, gos ta ram mui to da no-
vi da de. Es ta mos mui to fe li zes pe la re- 
no va ção da qua dra”, dis se.

Já a cons tru ção do IE MA Al cân ta-
ra re pre sen ta um es pa ço pa ra mo der- 
ni za ção da edu ca ção no es ta do. Se rá
um cen tro vo ca ci o nal com es tru tu ra
pa ra for ma ções nos ní veis téc ni co e
mé dio; cur sos de for ma ção ini ci al e
con ti nu a da, além de ofi ci nas; e re-
qua li fi car tra ba lha do res lo cais e pes-
so as já in se ri das na Ba se Es pa ci al
de Al cân ta ra. O rei tor da re de IE MA,
Alex Oli vei ra, des ta cou a im por tân cia
das obras. “É de gran de im por tân cia
es se even to ho je, com o me lho ra men- 
to de uma qua dra e ou tras obras, que
aten dem uma po pu la ção que pre ci sa
mui to. Da mes ma for ma, a uni da de
vo ca ci o nal do IE MA, vai ofe re cer cur- 
sos pro fis si o na li zan tes, co lo can do a
ju ven tu de no ca mi nho do tra ba lho,
da pro fis são e que pos sa me lho rar a
vi da”, rei te rou.
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País vi ve

Coi sa de ban di do (1)

Coi sa de ban di do (2)

“Fal tou er va pa ra o mo vi men to”

Era só o que fal ta va (1)

Era só o que fal ta va (2)

Pro tes tos e de lí ri os
Nin guém ti ra o di rei to de o pre si den te Jair Bol so na ro e seus se- 

gui do res com os quais di a lo ga qua se di a ri a men te na por ta do Pa- 
lá cio do Al vo ra da, ten ta rem usar as re des so ci ais e apli ca ti vos de
men sa gens pa ra pas sa rem a ideia de que as ma ni fes ta ções de sá- 
ba do fo ram um fra cas so. Mas, as ima gens fa lam por si. Mul ti dões,
prin ci pal men te na Ave ni da Pau lis ta, mos tra ram que há sim um
sen ti men to de re vol ta no ar. A pan de mia tem si do, ao lon go de sua
som bra mor tí fe ra, mi ni mi za da e ig no ra da no Bra sil pe lo pre si- 
den te. As fo tos da ma ni fes ta ção fo ram ti ra das de con tex to, re me- 
ten do a 2016, con tra a der ru ba da de Dil ma. Até re pro du ções de
pu bli ca ções an ti gas fo ram mo di fi ca das.

Se gun do o por tal Uol, uma te la dis se mi na da em gru pos de
What sApp por bol so na ris tas mos tra um ar ti go pu bli ca do no si te
Es quer da Diá rio, em 2016, com a su pos ta mes ma ima gem que cir- 
cu la so bre o ato de sá ba do. No mes mo dia dos pro tes tos pe lo país
afo ra e no ex te ri or, o pre si den te da Re pú bli ca pu bli cou uma fo to
na fun ção fle ets do Twit ter e no sto ri es do Ins ta gram e Fa ce bo ok
com vi su a li za ção li mi ta da a 24 ho ras. Ele se gu ra va uma ca mi se ta
com os di ze res que já re pe tiu em ou tras oca siões: ‘Imor rí vel, im- 
bro xá vel’, in co mí vel’. Na pá gi na Mo vi men to Bra sil For te, ele pos- 
tou: “Te mos um go ver no que acre di ta em Deus, de ve le al da de ao
seu po vo e res pei ta os seus mi li ta res.”

O po vo que foi às ru as de fen deu o im pe a ch ment de Bol so na ro,
a va ci na ção e a re to ma da do au xí lio emer gen ci al de R$ 600. O ato
ocor reu em mais de 200 ci da des no país e no ex te ri or – a mai or
ma ni fes ta ção con tra o go ver no des de o iní cio da pan de mia. Uma
das di fe ren ças que mar cou o mo vi men to de sá ba do com o que
apoi ou Bol so na ro uma se ma na an tes, foi o uso de más ca ra re co- 
men da do pe los lí de res. Ou tra di fe ren ça foi o per fil dos par ti ci pan- 
tes, ana li sa do por so ció lo gos ou vi dos pe la BBC Bra sil. A ma ni fes- 
ta ção pró-Bol so na ro era de clas se abas ta da, de ren da ele va da e
bran ca. No sá ba do foi de gen te do po vo. Gen te que já trans for mou
ovo fri to em pra to prin ci pal à me sa, de pois que a car ne tor nou-se
“in co mí vel”.

Se ja co mo for, Jair Bol so na ro dis se on tem no Fó rum de In ves ti- 
men tos Bra sil 2021, que a pan de mia “não tem o po der de com pro- 
me ter o lon go pra zo de uma das mai o res eco no mi as do mun do”.
Acres cen tou que o Bra sil es tá “pre pa ra do pa ra ofe re cer opor tu ni- 
da des úni cas a in ves ti do res de to do o mun do” de vi do ao po ten ci al
e à se gu ran ça ju rí di ca e econô mi ca do país. Ele des ta cou as “me- 
tas ex pres si vas” do fó rum, que tem par ti ci pa ção de 101 paí ses. Se- 
gun do o pre si den te, se rão apre sen ta dos, ao lon go do even to, 60
pro je tos com um po ten ci al de atrair in ves ti men tos de US$ 72 bi- 
lhões. Ele tem ex pec ta ti va de o Bra sil re ce ber en tre 2021/22, US$
50 bi lhões em in ves ti men tos es tran gei ros.

Mi lhões de bra si lei ros não bo ta ram os pés na rua pa ra pro tes- 
tar sá ba do pas sa do con tra o go ver no. Po rém, sen ti ram que os en- 
co ra ja dos cum pri ram es se pa pel nos atos em que to dos pre ci sa- 
vam di zer a to dos que, ape sar de tu do, o país per ma ne ce po li ti ca- 
men te vi vo.

O go ver na dor Flá vio Di no, in dig na do, pos tou on tem o que to- 
dos sa bem: “Fa ke news é coi sa de ban di do”. E per gun tou até
quan do a de mo cra cia e as em pre sas pro ve do ras de ser vi ços vão
con vi ver com es sas qua dri lhas? “Es sa gen te quer frau dar a elei ção
de 2022”.

Di no se re fe riu a uma pos ta gem de Ro sa ne Me lo. Ela es cre veu:
“Ab sur do. Po lí cia Fe de ral des co bre mi lhões es con di dos na ca sa da
Se cre tá ria de Saú de do Ma ra nhão. Di nhei ro Fe de ral en vi a do pa ra
a Saú de”. Di no dis se: Ma ra nhão não tem “Se cre tá ria de Saú de”, e
sim Se cre tá rio. Men ti ra ab sur da.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ten tan do mi ni mi zar ma ni fes ta- 
ções de sá ba do por par ti dos e mo vi men tos so ci ais con tra seu go ver- 
no e em fa vor da va ci na, au xí lio emer gen ci al de R$ 600 e do im pe a- 
ch ment.

Pa ra evi tar que a po lí cia con ti nue apre en den do gran de
quan ti da de de quei jos sem re gis tro sa ni tá rio, o Ban co
do Nor des te do Bra sil (BNB) fa rá ho je con fe rên cia on li- 

ne so bre o pas so a pas so do re gis tro da agroin dús tria de
lei te e de ri va dos no Ma ra nhão.

O even to do BNB tem par ce ria a Agên cia Es ta du al de
De fe sa Agro pe cuá ria do Ma ra nhão (Aged) e se rá às
15h pe lo ca nal da agên cia no Youtube. O ob je ti vo é for- 

ta le cer e am pli ar a ca deia pro du ti va da bo vi no cul tu ra
do lei te no Ma ra nhão.

Em tom de iro nia, o vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão
(PRTB) co men tou so bre as ma ni fes tan tes con tra o
pre si den te Jair Bol so na ro. “Ago ra, foi aglo me ra ção, né?

Tem aglo me ra ção do bem? Não tem! Dis tan ci a men to
ne nhum ali”.

Co pa Amé ri ca no Bra sil se rá o “cam pe o na to da mor te”, cri ti ca
Re nan Ca lhei ros, re la tor da CPI da Co vid. Pa ra ele, a trans fe rên cia
de se de da com pe ti ção pa ra o Bra sil é obra de “sin di ca to de ne ga- 
ci o nis tas”.

O PT e o de pu ta do Jú lio Del ga do (PSB) anun ci a ram en trar no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com ações con tra a Co pa Amé ri ca no
Bra sil, em ple na pan de mia e cor ren do ris co de uma 3ª on da é de
apa vo rar o mun do to do. Nin guém quis a com pe ti ção. Por quê?

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA

E D I T O R I A L

Corrida de recuperação
Os de poi men tos na CPI da Co vid,

no Con gres so, vão se su ce den do e evi- 
den ci an do o que já era cla ro pa ra
mui ta gen te: o go ver no bra si lei ro de- 
mo rou mui to a ad mi tir a va ci na ção
em mas sa e rá pi da co mo o me lhor ca- 
mi nho pa ra com ba ter a pan de mia.
As sim, não deu a pri o ri da de de vi da às
ne go ci a ções pa ra a aqui si ção do mai- 
or nú me ro e va ri e da de de va ci nas
pos sí vel, nem bus cou ace le rar os pra- 
zos pa ra ob tê-las.

Pa ra pi o rar, as crí ti cas e trom ba das
do pre si den te e de ou tros in te gran tes
do es ta fe go ver na men tal com a Chi na
aca ba ram, ao que tu do in di ca, cau- 
san do atra sos na en tre ga por aque le
país de lo tes da ma té ria pri ma ne ces- 
sá ria à fa bri ca ção lo cal dos imu ni zan- 
tes pe lo Bu tan tan (Co ro na Vac) e pe la
Fi o cruz (Ox ford/As tra Ze ne ca), e atra- 
san do tam bém, por con sequên cia,
seus cro no gra mas de pro du ção.

O re sul ta do foi en tre ga de do ses a
con ta-go tas, even tu ais fal tas de va ci- 
na e um rit mo len to de imu ni za ção,
que até ago ra atin ge ape nas pou co
mais de um quin to da po pu la ção com

a pri mei ra do se e a me ta de des se con- 
tin gen te com as du as, en quan to in- 
fec to lo gis tas aler tam pa ra o ris co de
uma ter cei ra on da de in fec ções.

Por ou tro la do, paí ses que ne go ci a- 
ram pre co ce men te os imu ni zan tes,
quan do ain da es ta vam em de sen vol- 
vi men to, co me çam a fle xi bi li zar a
obri ga to ri e da de do uso de más ca ra e
de dis tan ci a men to so ci al, e a au to ri- 
zar pre sen ça de pú bli co em es pe tá cu- 
los e even tos es por ti vos. In clu si ve os
Es ta dos Uni dos, que já fo ram o epi- 
cen tro mun di al da pan de mia.

A con clu são elo quen te em re la ção
a tu do is so é de que pas sou da ho ra de
ir atrás do tem po per di do e fa zer o que
no au to mo bi lis mo se cha ma de cor ri- 
da de re cu pe ra ção. O Bra sil tem ur- 
gên cia de mais e mais va ci nas e de to- 
dos os ti pos, além das três que já são
apli ca das — a ou tra é a da Pfi zer.

Até por que há si nais de que po de- 
rão ser ne ces sá ri as do ses de re for ço
pa ra fai xas etá ri as mais al tas em al- 
guns ca sos. E de que as cam pa nhas de
va ci na ção pre ci sa rão ser re pe ti das a
ca da ano, co mo já ocor re, por exem- 

plo, com a gri pe.
É fun da men tal, por tan to, ten tar

apres sar ao má xi mo a en tre ga das va- 
ci nas já con tra ta das, bus car mais for- 
ne ce do res e in ves tir na pro du ção de
no vos imu ni zan tes no país. Nes se
sen ti do, o es tran gu la men to fi nan cei- 
ro das uni ver si da des fe de rais, on de há
vá ri as pes qui sas a res pei to em an da- 
men to, é la men tá vel e de ve ria ser de- 
sa ta do.

Me nos mau que ha ja ini ci a ti vas pa- 
ra le las pa ra dar alen to. Co mo as va ci-
nas em de sen vol vi men to no Ins ti tu to
Bu tan tan, em fa cul da de de me di ci na
da Uni ver si da de de São Pau lo e na
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge-
rais. Re cen te men te, a pre fei tu ra de
Be lo Ho ri zon te as si nou ter mo de pa- 
tro cí nio com a UFMG, no va lor de R$
30 mi lhões, pa ra ga ran tir a con ti nui- 
da de do de sen vol vi men to da Spin tec,
imu ni zan te 100% na ci o nal, atu al- 
men te em fa se de tes tes em pri ma tas.
A ver ba as se gu ra rá a tes ta gem em hu-
ma nos e, com is so, a uni ver si da de es-
ti ma que pos sa co me çar a pro du ção
da va ci na em lar ga es ca la no ano que
vem.

A “enciclopédia” Nilton Santos

Não en ten do bu lhu fas de fu te bol.
Sou tor ce dor, por he ran ça pa ter na, do
Sam paio Cor rêa e do Flu mi nen se, es- 
te do Rio de Ja nei ro. Lá em ca sa, eu e
meus ir mãos éra mos pés si mos de bo- 
la e nun ca es ca la dos nas pe la das.
Nun ca jo ga mos bo la na rua. Era proi- 
bi do e coi sa de me ni no per di do. Co- 
mo quis o des ti no, re sol vi dei xar es se
es por te de la do. Mes mo as sim, sei até
de cor e sal te a do os hi nos das agre mi- 
a ções que ri das. O do ti me da qui, cri a- 
do por Agos ti nho Reis, é harmô ni co e
enal te ce su as gló ri as e con quis tas. Do
Flu mi nen se, de au to ria de La mar ti ne
Ba bo, o La lá, lem bra os cam pe o na tos
ga nhos e dei xa sau da de da épo ca de
es plen dor do tri co lor ca ri o ca. Ain da
tra to as po si ções dos jo ga do res co mo
half es quer do, cen ter-half e gri to cór- 
ner, quan do a bo la so me na li nha de
fun do.

No se le ci o na do “San ta ni nha Es- 
por te Clu be”, no fi nal dos anos 70, não
pas sei de me ro ci ne gra fis ta, fil man do
os pi o res e me lho res mo men tos, câ- 
me ra su per-8, trê mu la, às mãos, das
dis pu tas na praia da Pon ta D’Areia.
Do ti me ti tu lar, se não es que ci al- 
guém, fa zi am par te Val de li no Cé cio,
Sér gio Ha bi be, Kit, Chi co Ma ra nhão,
Pi chi chi ta-mú si co, Ro dri go, Cou to,
Nel son Bri to, Eu gê nio Guis ti, Vir gí lio
Pin to- co rin ti a no fa ná ti co, Zé Cão, Zé
Ne gão Mar tins e ou tros aman tes do
es por te bre tão e da cer ve ja ge la da.
Ho je, a mai o ria des se es cre te es tá no
ban co de re ser va do Al tís si mo Fu te bol
Clu be.

Mes mo não sen do do ra mo e não
fre quen tar es tá di os on de a bo la ro la
pra va ler, te nho pe que nas lem bran ças
das Co pas de 58 e 62, e mui to bo as re- 
cor da ções das de 70 em di an te. Nas
an te ri o res, es ta vam pre sen tes Gar rin- 
cha, Be li ni, Pe lé, Zi zi nho, Gil mar, Za- 
gal lo, o fenô me no Níl ton San tos, a en- 

ci clo pé dia do fu te bol, e ou tros jo ga- 
do res ve ne ra dos pe los bra si lei ros.
Dei xan do o res to da Se le ção Ca na ri- 
nho de la do, Nil ton San tos era es pe ci- 
al. En tra va em cam po su an do a ca mi- 
sa, mos tran do fu te bol de gê nio e, co- 
mo ar tis ta da bo la, era a es tre la do jo- 
go. Ti nha ele gân cia e li de ran ça no
cam po. Re ser va da Se le ção de 50, em- 
pla cou na de 54, e foi sem pre li ga do ao
Bo ta fo go, ti me on de ini ci ou e en cer- 
rou sua bri lhan te car rei ra.

O jo ga dor deu mui ta ale gria ao Bra- 
sil e aos tor ce do res do seu clu be. Com
as chu tei ras pen du ra das, o bam bam- 
bã dos gra ma dos en can tou os afi ci o- 
na dos do fu te bol com o li vro “Mi nha
bo la, mi nha vi da”, lan ça do no fi nal
dos anos de 1990, nes ta ci da de, na se- 
de do Ma ra nhão Atlé ti co Clu be-MAC,
ti me pe lo qual che gou a ves tir a ca mi- 
sa em amis to so dis pu ta do no Nho zi- 
nho San tos. Na noi te de au tó gra fos, o
sá bio da bo la re ce beu o ca ri nho de
tor ce do res de to dos os ti mes. In cluin- 
do-se os ran zin zas e fa ná ti cos bo ta fo- 
guen ses que ve ne ra vam a len da do fu- 
te bol, a fla men guis tas, vas caí nos, mo- 
ten ses, bo li vi a nos e o po vo aman te
dos es tá di os.

As ho me na gens ao za guei ro se gui- 
am chei as de emo ções. No “Ali Ba bá”,
Bar do ca li fa Eli as Haic kel, eu e um
bo ca do de gen te, li de ra dos por Ro- 
nald Al mei da, nos reu ni mos pa ra sau- 
dar Nil ton San tos com a exi bi ção de
jor nais an ti gos es tam pan do os mo- 
men tos me mo rá veis do ído lo. Sen ta- 
do, com a sim pli ci da de do Da lai La- 
ma, con ta va pa ra o gru po, os bas ti do- 
res do fu te bol com his tó ri as dig nas de
re gis tro no ane do tá rio fu te bo lís ti co
na ci o nal. 

Re ce beu da or ga ni za ção cí vi ca, etí- 
li ca e car na va les ca “Ba ra to na- A Ma- 
ra to na dos Ba res”, a Or dem do Co po
Na dir Fi guei re do, na ca te go ria Gran- 
de Ofi ci al & Mes tre da Bo la. Após a ho- 
me na gem fa lou so bre o as tro Ma né

Gar rin cha, ma ri do da can to ra El za So- 
a res, que co me mo ra va as vi tó ri as
con su min do uma gra de de cer ve ja.
Ape sar de não ser boê mio, atu rou-nos
até a ma dru ga da fa lan do das ex cep ci- 
o na li da des de Cou ti nho, Pe lé e ou tros
ta len tos do fu te bol ar te.

No dia se guin te, co mo não po dia
dei xar de ser, após pas seio ao Cen tro
His tó ri co, Nil ton San tos e sua mu lher
Cé lia, acom pa nha ram o sé qui to de
ad mi ra do res até o bar Alô Mar ci a no,
na Li to râ nea, quan do re lí qui as do fu- 
te bol bra si lei ro no va men te cor re ram
sol tas. Ti nham tor ce do res de to dos os
ti mes. De Leô ni das Cal das, Eli as Haic- 
kel, es te seu cro nis ta, Fran cis co Ra- 
mos(Chi cão), Ro nald Al mei da, João
de Lu na, Vir gí lio Pin to, Ber na di no Ri- 
bei ro e lis ta imen sa de tor ce do res im- 
pos sí vel de re gis trar. Nil ton San tos,
co mo sá bio do fu te bol, mui to po li da- 
men te es cla re cia dú vi das e dis cor ria
com a voz bran da o tem po de ou ro
dos gran des ti mes de fu te bol e das Co- 
pas mun di ais.

Pa ra sur pre sa ge ral, o mes tre do fu- 
te bol não guar dou má go as do tem po
dos jo ga do res li sos, sem os con tra tos
mi li o ná ri os de ho je. Na sua sim pli ci- 
da de fa lou que pou co mais de um mês
após ser ova ci o na do nas ru as do Rio
de Ja nei ro, pe la con quis ta da Co pa do
Mun do de 58, en trou sor ri den te num
lo ta ção(ôni bus que cir cu la va no Rio)
pa ra se apre sen tar na se de do Bo ta fo- 
go. Dei xou li ção de ca rá ter ao afir mar
que fa zia o que gos ta va e ain da era pa- 
go pa ra is so. Por es se des pren di men to
com a vi da e pe lo seu fu te bol cheio de
emo ções, tor nou-se ído lo de to das as
tor ci das e do po vo bra si lei ro.

 
Pa ra re fe ren dar quem foi Nil ton

San tos, va le a trans cri ção da fra se-po- 
e ma do jor na lis ta Ar man do No guei ra:
“Tu, em cam po, pa re ci as tan tos, e no
en tan to, que en can to! Eras um só, Nil- 
ton San tos”.

» CLAU BER LEI TE
Co or de na dor do Pro gra ma de Ener gia e Sus ten ta bi li da de do
Ins ti tu to Bra si lei ro de De fe sa do Con su mi dor (Idec)

Pas san do o cha péu
sem olhar o pró prio
bol so

Na Cú pu la dos Lí de res so bre o Cli ma, o pre si den te
Jair Bol so na ro es ten deu o cha péu às na ções ri cas, rei- 
vin di can do re cur sos pa ra re gar as po lí ti cas pú bli cas de
pro te ção ao meio am bi en te. Po de ria ter si do mais cui- 
da do so, uma vez que, se as ne ces si da des são mui tas,
tam bém são ex pres si vos os re cur sos dis po ní veis pa ra ao
me nos ini ci ar seu en ca mi nha men to. 

O fa to é que o país tem va lo res con si de rá veis dis po ní- 
veis lá fo ra, à es pe ra, ape nas, de ati tu des afir ma ti vas em
fa vor da de fe sa efe ti va da Amazô nia e da re du ção da
emis são dos ga ses que mais aque cem o pla ne ta.A equa- 
ção do meio am bi en te tem ne gli gen ci a do, por exem plo,
a dis po ni bi li da de de US$ 100 mi lhões do Fun do Mul ti la- 
te ral pa ra a Im ple men ta ção do Pro to co lo de Mon tre al,
que a in dús tria bra si lei ra po de cap tar, a fun do per di do,
pa ra in ves tir em atu a li za ção tec no ló gi ca.

 Pa ra que nos sas fá bri cas de ar-con di ci o na do e ge la- 
dei ras pos sam aces sar es ses re cur sos, cri ar em pre gos
qua li fi ca dos e ga nhar com pe ti ti vi da de pa ra seus pro du- 
tos, o Bra sil pre ci sa ra ti fi car, co mo 119 paí ses fi ze ram, a
Emen da de Ki ga li.A emen da é um aden do ao Pro to co lo
de Mon tre al, com me tas de re du ção dos ga ses hi dro flu- 
or car bo ne tos (HFCs), subs tân ci as am pla men te usa das
na in dús tria do frio. A apro va ção es tá pre vis ta no Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 1.100/2018, que aguar da, há
mais de 18 me ses na ga ve ta da Pre si dên cia da Câ ma ra
dos De pu ta dos, pa ra ser en vi a do ao ple ná rio, de pois de
pas sar por to das as co mis sões da Ca sa.

A im por tân cia da ra ti fi ca ção de Ki ga li pa ra o país é tal
que o ma ni fes to “Pe la apro va ção de Ki ga li Já”, en tre gue
no Dia da Ter ra ao pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra,
uniu pro ta go nis tas do se tor pro du ti vo, co mo Con fe de- 
ra ção Na ci o nal da In dús tria (CNI), Fe co mér cio, As so ci a- 
ção Na ci o nal de Fa bri can tes de Pro du tos Ele tro e le trô ni- 
cos (Ele tros) e As so ci a ção Bra si lei ra de Re fri ge ra ção, Ar
con di ci o na do, Ven ti la ção e Aque ci men to (Abra va), bem
co mo en ti da des de de fe sa do meio am bi en te e de di rei- 
tos do con su mi dor.O mun do tem pres sa em re la ção ao
as sun to, pois os ga ses mais uti li za dos em ele tro do més- 
ti cos bra si lei ros são até du as mil ve zes mais pre ju di ci ais
ao efei to es tu fa do que o dió xi do de car bo no. 

Por is so, a emen da tam bém é vi tal pa ra re a brir as por- 
tas da di plo ma cia ao Bra sil e im pe dir que o país se tor ne
um dos úl ti mos des ti nos de equi pa men tos de re fri ge ra- 
ção e ar-con di ci o na do ob so le tos que aque cem o pla ne- 
ta e, pe la bai xa efi ci ên cia ener gé ti ca, ele vam os gas tos
de fa mí li as, go ver nos e em pre sas com a con ta de luz.A
de mo ra da Câ ma ra quan to ao te ma e a au sên cia de co- 
bran ças so bre o as sun to por par te das de mais ins tân ci as
go ver na men tais trans mi tem ao mun do a im pres são de
que não pre ci sa mos tan to as sim de re cur sos pa ra cui dar
do meio am bi en te.

 Mais, re for çam a con tra di ção de um go ver no que, 24
ho ras após ter se com pro me ti do na reu nião da Cú pu la
do Cli ma a do brar os in ves ti men tos pa ra fis ca li za ção
am bi en tal, ofi ci a li zou um cor te de ver ba pa ra o con tro le
de in cên di os flo res tais e fo men to a pro je tos de con ser- 
va ção.Cer ta men te, o Bra sil pre ci sa de apoio ex ter no pa- 
ra con ter a de gra da ção da na tu re za e so lu ci o nar ou tros
inú me ros pro ble mas gra vís si mos. Tam bém pre ci sa su- 
pe rar com ur gên cia su as con tra di ções: não faz sen ti do
que ig no re re cur sos fa cil men te aces sí veis pa ra ge rar
em pre gos, me lho rar a qua li da de dos pro du tos usa dos
por sua po pu la ção e re du zir gas tos com ener gia. 

A so lu ção pa ra pe lo me nos uma

par te des sa equa ção se cha ma

Ki ga li.

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021
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ESPAÇO

China envia tripulação
à estação espacial

A Re pú bli ca Po pu lar da Chi na vai 
en vi ar, nes te mês de ju nho, à no va es- 
ta ção es pa ci al chi ne sa uma tri pu la- 
ção com pos ta por três as tro nau tas. É 
uma mis são de três me ses on de es tão 
pre vis tas saí das ex tra vei cu la res, ma- 
nu ten ção e pre pa ra ção do equi pa- 
men to or bi tal, bem co mo ex pe ri ên ci- 
as ci en tí fi cas.

A in for ma ção foi di vul ga da na te le- 
vi são es ta tal chi ne sa pe lo re pre sen- 
tan te do pro gra ma es pa ci al tri pu la do, 
Yang Liwei. O anún cio foi fei to de pois 
de a Chi na ter lan ça do um se gun do 
mó du lo es pa ci al au to ma ti za da com 
com bus tí vel e su pri men tos pa ra a es- 
ta ção Ti a nhe (“Har mo nia Ce les ti al”, 
em por tu guês), que irá aco plar ao pri- 
mei ro em ór bi ta des de 29 de abril.

A no va es ta ção es pa ci al é a ter cei ra 
e a mai or lan ça da pe lo pro gra ma es- 
pa ci al da Chi na, de pois de, em 2011, o 
país ter en vi a do um pri mei ro mó du lo, 
o Ti a gong 1, e cin co anos de pois um 
se gun do mó du lo (Ti an gong 2), uma 
es ta ção pri má ria, tri pu la da não per- 
ma nen te men te, que es te ve em ope ra- 
ção até abril de 2018.

A no va es ta ção, com mais mó du los 
e mai or du ra bi li da de, vai re ce ber a 
pri mei ra tri pu la ção já no mês que 
vem por meio da cáp su la Shenzhou 
12.

A tri pu la ção vai par tir da ba se de 
Jiu quan, no no ro es te da Chi na, dis se o 
an ti go as tro nau ta Yang à te le vi são es- 
ta tal chi ne sa CCTV.

Yang, que or bi tou a Ter ra em 2003, 
não fa lou so bre a iden ti da de dos as-

A NOVA ESTAÇÃO ESPACIAL É A MAIOR LANÇADA PELO PROGRAMA ESPACIAL DA CHINA

tro nau tas ou a da ta exa ta de par ti da e 
dis se que a tri pu la ção foi es co lhi da 
en tre os dois pri mei ros gru pos de as- 
tro nau tas do pro gra ma es pa ci al.

Ques ti o na do se 

mu lhe res vão in te grar a 

tri pu la ção, Yang dis se 

que não, mas que 

“fu tu ras mis sões sim”.

A na ve Ti anzhou-2, que atra cou em 
Ti a nhe nes se do min go, trans por tou 
6,8 to ne la das de car ga, in cluin do 

equi pa men tos es pa ci ais, ali men tos e 
com bus tí vel pa ra a es ta ção.

A agên cia es pa ci al chi ne sa pla ne ja 
um to tal de 11 lan ça men tos até o fim 
do pró xi mo ano, pa ra en tre gar mais 
dois mó du los, su pri men tos e trans- 
por tar os mem bros da tri pu la ção.

Pe quim não par ti ci pa da Es ta ção 
Es pa ci al In ter na ci o nal, prin ci pal-
men te de vi do às ob je ções dos Es ta dos 
Uni dos. Washing ton des con fia da 
opa ci da de do pro gra ma chi nês e das 
li ga ções às For ças Ar ma das.

A Chi na já en vi ou 11 as tro nau tas, 
in cluin do du as mu lhe res, ao es pa ço, 
co me çan do com o voo re a li za do por 
Yang em ou tu bro de 2003. A pri mei ra 
as tro nau ta foi Liu Yang, em 2012.

Até ago ra, to dos os as tro nau tas da 
Chi na são ex-pi lo tos do Exér ci to de 
Li ber ta ção Po pu lar.

DADOS

Dinamarca ajudava EUA a espionar líderes europeus

EDWARD SNOWDEN REVELOU ESCÂNDALO DE ESPIONAGEM DA NSA EM 2013

O ser vi ço se cre to di na marquês aju- 
dou os Es ta dos Uni dos a es pi o nar po- 
lí ti cos eu ro peus, in cluin do a chan ce- 
ler ale mã An ge la Mer kel de 2012 a
2014, re por ta gem da im pren sa di na- 
mar que sa.

O Ser vi ço de In te li gên cia de De fe sa
(FE) da Di na mar ca co la bo rou com a
Agên cia de Se gu ran ça Na ci o nal dos
EUA (NSA) pa ra co le tar in for ma ções,
de acor do com um re la tó rio da emis- 
so ra di na mar que sa Dan marks Ra dio.

Da dos fo ram co le ta dos so bre fun- 
ci o ná ri os de Ale ma nha, Fran ça, Sué- 
cia e No ru e ga, de acor do com o re la tó- 
rio.

Ale ga ções se me lhan tes já ha vi am
sur gi do em 2013.

Na que la oca sião, se gre dos va za dos
pe lo de la tor ame ri ca no Edward
Snow den in di ca vam que a chan ce ler
ale mã te ve seu te le fo ne gram pe a do.

Quan do es sas ale ga ções fo ram fei- 
tas, a Ca sa Bran ca não as ne gou com- 
ple ta men te, mas dis se que o te le fo ne
de Mer kel não es ta va gram pe a do no
mo men to e não es ta ria no fu tu ro.

A Ale ma nha é ali a da pró xi ma dos
EUA.

Em um no vo re la tó rio com par ti lha- 
do com vá ri as agên ci as de no tí ci as eu- 

ro pei as, a NSA te ria aces sa do men sa- 
gens de tex to e con ver sas te lefô ni cas
de uma sé rie de in di ví du os de al to es- 
ca lão na Eu ro pa atra vés de uma co o- 
pe ra ção com os di na mar que ses da
FE.

A su pos ta con fi gu ra ção, que no re- 
la tó rio foi ba ti za da de “Ope ra ção Du- 
nham mer”, per mi tiu à NSA ob ter da- 
dos usan do nú me ros de te le fo ne de
po lí ti cos co mo pa râ me tros de bus ca,
de acor do com a Rá dio Dan marks.

O re la tó rio sur ge após uma in ves ti- 
ga ção da emis so ra en vol ven do en tre- 
vis tas com no ve fon tes. To das te ri am
ti do aces so a in for ma ções con fi den ci- 
ais em po der da FE. Jun to com Mer kel,
o en tão mi nis tro das Re la ções Ex te ri- 
o res ale mão Frank-Wal ter Stein mei er
e o lí der da opo si ção na épo ca, Pe er
Stein bruck, tam bém te ri am si do al- 
vos. A mi nis tra da De fe sa da Di na mar- 
ca, Tri ne Bram sen, que te ria si do in- 
for ma da pre vi a men te so bre a es pi o- 
na gem, dis se à Rá dio Dan marks que
“es cu ta te lefô ni ca sis te má ti ca de ali a- 
dos pró xi mos é ina cei tá vel”.

Nem a FE nem a NSA co men ta ram
ain da os úl ti mos re la tó ri os.

Após a no tí cia do re la tó rio no do- 
min go, Snow den acu sou o pre si den te

dos EUA, Joe Bi den, de es tar “pro fun-
da men te en vol vi do nes te es cân da lo
na pri mei ra vez [que ele sur giu]”. Bi-
den era vi ce-pre si den te dos EUA na
épo ca em que ocor reu a vi gi lân cia re- 
la ta da.

“De ve ha ver uma exi gên cia ex plí ci-
ta de di vul ga ção pú bli ca to tal não
ape nas da Di na mar ca, mas tam bém
de seu par cei ro sê ni or”, ele tui tou, em
re fe rên cia ao go ver no ame ri ca no.

Em 2013, Snow den — um ex-pres-
ta dor de ser vi ços da Agên cia Cen tral
de In te li gên cia dos EUA (CIA) — va- 
zou pa ra a im pren sa de ta lhes de uma
ex ten sa vi gi lân cia de in ter net e te le fo-
ne pe la in te li gên cia dos EUA.

Os EUA en tão o acu sa ram de rou bo
de pro pri e da de do go ver no, co mu ni- 
ca ção não au to ri za da de in for ma ções
de de fe sa na ci o nal e co mu ni ca ção in- 
ten ci o nal de in te li gên cia de co mu ni- 
ca ções con fi den ci ais.

Snow den mais tar de bus cou re fú-
gio na Rús sia.

An tes das evi dên ci as que ele expôs,
os prin ci pais fun ci o ná ri os da in te li- 
gên cia dos EUA in sis ti ram pu bli ca- 
men te que a NSA nun ca ha via co le ta-
do in ten ci o nal men te da dos de re gis- 
tros te lefô ni cos pri va dos.

CRIME

Médico preso no Egito
tem histórico de assédio

VICTOR SORRENTINO FOI PRESO NO EGITO POR ASSÉDIO

O mé di co Vic tor Sor ren ti no, pre so no Egi to por as sé- 
dio, tem his tó ri co des te ti po de cri me em ou tros paí ses.
Em 2014, por exem plo, ele fez o mes mo com uma aus- 
tra li a na, quan do pe diu pa ra ela di zer, em por tu guês,
que iria ter re la ção se xu al com ele e de pois ele ain da
afir ma que iria “des pa char” a mu lher.

Sem en ten der o sig ni fi ca do da fra se, a aus tra li a na re- 
pe te: “Eu vou tran sar com ele mui to”. Em se gui da, Vic tor
com ple ta “e de pois eu vou des pa chá-la”.

Nes se do min go (30/5), o Mi nis té rio do In te ri or do
Egi to in for mou que pren deu um youtuber bra si lei ro que
as se di ou uma ven de do ra na ci da de de Lo xur, no Sul do
país, lo ca li za da às mar gens do Rio Ni lo. Com qua se 1
mi lhão de se gui do res nas re des so ci ais, no Bra sil Vic tor
se de cla ra apoi a dor do pre si den te Jair Bol so na ro (sem
par ti do).

Em um ví deo pu bli ca do em su as re des so ci ais, o mé- 
di co Vic tor Sor ren ti no faz co men tá ri os se xis tas e de cu- 
nho se xu al con tra a mu lher. Ao com prar pa pi ro, fo lha de
ma dei ra usa da pa ra es cri ta no Egi to An ti go, Vic tor ini ci- 
ou as gra va ções no cen tro co mer ci al e fez as de cla ra- 
ções. “Elas gos tam é do bem du ro, bem du ro! Com pri do
tam bém fi ca le gal, né?”, dis se ele na gra va ção.

A tra ba lha do ra riu, sem en ten der o que ele es ta va
afir man do em por tu guês. Após a pos ta gem, as ima gens
cir cu la ram nas re des so ci ais do país e as au to ri da des re- 
ce be ram de nún ci as da po pu la ção.

De acor do com o go ver no egíp cio, ele se rá apre sen ta- 
do ao Mi nis té rio Pú bli co. Pe las re des so ci ais, an tes de
ser de ti do, Vic tor pe diu des cul pas pe lo epi só dio.

NATALIDADE

China permite três
filhos por família

A Chi na vai au to ri zar até três fi lhos por fa mí lia, ao
aca bar com o li mi te de dois ain da em vi gor, anun ci ou
on tem (31/5) a agên cia es ta tal de no tí ci as Xi nhua. A de- 
ci são acon te ce pou cas se ma nas após a di vul ga ção dos
re sul ta dos úl ti mo cen so no país, que de mons trou uma
ex pres si va que da da ta xa de na ta li da de no país mais po- 
pu lo sos do mun do. “Em res pos ta ao en ve lhe ci men to da
po pu la ção (…) os ca sais se rão au to ri za dos a ter três fi- 
lhos”, in for mou a agên cia es ta tal, ao des ta car as con clu- 
sões de uma reu nião do ga bi ne te po lí ti co do Par ti do Co- 
mu nis ta co man da da pe lo pre si den te Xi Jin ping.

No iní cio de maio, os re sul ta dos do cen so re a li za do
em 2020 re ve la ram um en ve lhe ci men to mais rá pi do que
o es pe ra do da po pu la ção chi ne sa. No ano pas sa do, mar- 
ca do pe la epi de mia de co vid-19, o nú me ro de nas ci- 
men tos no país caiu a 12 mi lhões, con tra 14,65 mi lhões
em 2019. A ta xa de na ta li da de em 2019 (10,48 por 1.000)
já es ta va no me nor ní vel des de a fun da ção da Chi na co- 
mu nis ta em 1949.

De pois de mais de três dé ca das da

“po lí ti ca do fi lho úni co”, a Chi na

fle xi bi li zou as re gras em 2016 e

per mi tiu o se gun do fi lho.

 Mas a no va po lí ti ca não foi su fi ci en te pa ra es ti mu lar
a ta xa de na ta li da de em que da li vre por vá ri os mo ti vos,
in cluin do a re du ção dos ca sa men tos, o au men to do cus- 
to da mo ra dia e da edu ca ção e, tam bém, a de ci são das
mu lhe res de adi ar os pla nos de gra vi dez pa ra pri vi le gi ar
a car rei ra pro fis si o nal. No ou tro ex tre mo da pi râ mi de, a
Chi na ti nha mais de 264 mi lhões de pes so as com mais
60 anos em 2020. O gru po de pes so as com mais de 60
anos cons ti tui ago ra 18,7% do to tal da po pu la ção, um
au men to de 5,44 pon tos per cen tu ais na com pa ra ção
com o cen so de 2010. Do ou tro la do, a po pu la ção em
ida de ati va (15 a 59 anos) re pre sen ta 63,35% do to tal,
uma que da de 6,79 pon tos na com pa ra ção com a dé ca- 
da an te ri or. Em mar ço, o Par la men to apro vou um pla no
pa ra au men tar gra du al men te a ida de de apo sen ta do ria
du ran te os pró xi mos cin co anos, o que de sa gra dou
gran de par te da po pu la ção.

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal de Saúde, 
designado pelo Decreto nº 006/2021, torna público  para conhecimento dos interessados 
que, o Pregão Presencial SRP nº 011/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s)  para o fornecimento de gêneros alimentícios 
(perecíveis e não perecíveis) destinados ao atendimento das demandas das diversas 
secretarias do Município de Anajatuba/MA com abertura prevista para o dia 02 de junho 
de 2021, às 09:00h (Nove horas), fica adiado para o dia 08 de junho às 09:00h (Nove 
horas), por razões técnicos administrativas. Anajatuba - MA, em 31 de maio de 2021. LUIS 
FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº 006/2021.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM LAGO DA PEDRA, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em obra 
ou a construir localizado da Rua Cel Pedro Bogea, até a Rua Bacabal; OU da Rua Prefeito 
Cutrim, até a Av. José Vieira de Melo, todas no Centro do município de LAGO DA PEDRA, 
MA. Deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente 
em torno de 10 (dez) anos, no máximo, possuir área de aproximadamente 150 m², com pé 
direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno 
livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da 
Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às normas de 
acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de 
ocupação do terreno, vagas de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados 
deverão encaminhar carta proposta assinada contendo os dados para contato, endereço 
completo do imóvel, área construída em m², preço da locação por m² da área construída 
e preço mensal da locação, anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia do 
Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias, mapa de localização comprovando que o imóvel 
ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta publicação e a manifestação sobre 
ser ou não responsável por execução de obra se houver necessidade de adaptação no imóvel. 
Caso isso ocorra, poderá ser solicitado nosso Caderno de Especificações Técnicas através 
do endereço eletrônico ceogi04@caixa.gov.br. Os documentos devem ser enviados via Sedex 
ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio 
de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br (se forem 
digitais e respeitando o tamanho máximo de 10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a 
partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE 
PA DA CAIXA EM BOM JARDIM DO MARANHÃO, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em 
obra ou a construir localizado da Rua Sete de Setembro, até a Rua São João; OU da Rua 
Sete de Setembro, até a Rua Santos Dumont; OU da Rua São Benedito, até a Rua Santa 
Teresinha; todas no Centro do município de BOM JARDIM DO MARANHÃO, MA. Deverá 
possuir documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente em torno de 
10 (dez) anos, no máximo, possuir área de aproximadamente 150 m², com pé direito mínimo 
de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. 
Deverá possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. 
No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, 
à legislação do município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do 
terreno, vagas de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão 
encaminhar carta proposta assinada contendo os dados para contato, endereço completo do 
imóvel, área construída em m², preço da locação por m² da área construída e preço mensal 
da locação, anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia do Registro Geral 
de Imóveis (RGI), fotografias, mapa de localização comprovando que o imóvel ofertado se 
encontra dentro do raio de abrangência desta publicação e a manifestação sobre ser ou não 
responsável por execução de obra se houver necessidade de adaptação no imóvel. Caso 
isso ocorra, poderá ser solicitado nosso Caderno de Especificações Técnicas através do 
endereço eletrônico ceogi04@caixa.gov.br. Os documentos devem ser enviados via Sedex 
ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio 
de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br (se forem 
digitais e respeitando o tamanho máximo de 10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a 
partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2021. A Prefeitura Municipal de Junco 
do Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento da gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal e demais Secretarias, conforme definido 
no Edital, seus Anexos e no Termo de Referência, DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 
17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, SUBSIDIA-
RIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e suas alterações. DATA DE ABERTU-
RA: 14 de junho de 2021. HORARIO: 10h:00m. LOCAL/SITE: ww.portaldecompraspubli-
cas.com.br. O Edital e Termo de Referência está disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas. com.br, e também poderão ser lido e/ ou 
obtido na Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, nº 111, centro, Junco 
do Maranhão/MA. no horário das 08h00min às 13h00mim. Para maiores informações e 
esclarecimentos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/MA, 28 de 
maio de 2021. Samuel de Araújo Passos – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2021. A Prefeitura Municipal de Junco 
do Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e material 
permanente para atender a demanda do Município de Junco do Maranhão, no decorrer do 
exercício, conforme definido no Edital, seus Anexos e no Termo de Referência, DISPOSITI-
VOS LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE 
SETEMBRO DE 2019, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e suas 
alterações. DATA DE ABERTURA: 16 de junho de 2021. HORARIO: 10h:00m. LOCAL/SITE: 
ww.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e Termo de Referência está disponibilizado, 
na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas. com.br, e também 
poderão ser lido e/ ou obtido na Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, nº 
111, centro, Junco do Maranhão/MA. no horário das 08h00min às 13h00mim. Para maiores 
informações e esclarecimentos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/-
MA, 28 de maio de 2021. Samuel de Araújo Passos – Pregoeiro Municipal.

ERRATA DO AVISO
ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JENIPAPO DOS VIEIRAS (MA). PREGÃO PRESENCIAL 
031/2021. Onde se lê: Anteriormente marcada para 09h 
do dia 03 de junho de 2021. leia – se  para o dia 04 de 
junho de 2021 às 09h. Jenipapo dos Vieiras (MA), 31 de 
maio de 2021. Antônio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

ERRATA DO AVISO
ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JENIPAPO DOS VIEIRAS (MA). PREGÃO PRESENCIAL 
032/2021. Onde se lê: Anteriormente marcada para 11h 
do dia 03 de junho de 2021. leia – se  para o dia 04 de 
junho de 2021 às 11h. Jenipapo dos Vieiras (MA), 31 de 
maio de 2021. Antônio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial 
para Registro de Preços TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviço de dedetização, desratização e descupinização e desalojamento de morcegos, das dependências de 
prédios públicos, conforme a demanda, para atender as necessidades do Município de Jenipapo dos 
Vieiras/MA conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei 
Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes 
Proposta e Habilitação: às 09h do dia 14 de junho de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita 
no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os 
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada 
do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 
98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de 
Carvalho. Pregoeiro.

MISSA DE SETIMO DIA 
JOAO DE JESUS COSTA ALVES

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO JOAO DE JESUS COSTA 
ALVES, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA 
DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 02.06.2021 
(QUARTA-FEIRA) ÀS 18.00H NA IGREJA NOSSA SENHO-
RA DOS REMEDIOS (CENTRO) AGRADECEMOS A TODOS 
QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDA-
DE CRISTÃ. 

-

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Suzano SA., CNPJ 16.404.287/0222-05, torna público 
que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMA, a renovação da Licença de 
Operação (LO) para a atividade de Célula de Aterro Classe 
IIA, município de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
conforme dados constantes no e-processo SEMA, nº 
64339/2020.

NOTA DE PESAR

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS RODO-
VIÁRIAS DO MARANHÃO - SINDICOR

 

Comunicamos com imensa consternação o falecimento do empre-
sário JOSÉ RIBAMAR BARBOSA BELO, conhecido carinhosamente 
como ZECA BELO, fundador, ex-Presidente, atual vice-Presidente e 
Presidente Honorável do Sindicato da Indústria da Construção de 
Obras Rodoviárias do Maranhão-SINDICOR, vice-Presidente da 
Federação das Indústrias do Maranhão-FIEMA e fundador e 
Presidente da Termac, Mecânica, Agrícola e Comércio Ltda, empresa 
responsável pela implantação de parte das rodovias do Maranhão.

Líder empresarial atuante foi presidente da Associação Comercial 
do Maranhão e presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/-
MA. Durante sua trajetória recebeu várias condecorações, o 
reconhecimento pela sua contribuição dada para o desenvolvimen-
to econômico e social do Maranhão.

Enviamos a família enlutada os nossos mais profundos sentimentos 
de pesar e as nossas orações, pedindo o amparo e a proteção divina 
neste difícil momento.

A DIRETORIA

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para eventual prestação 
de serviços de locação de veículos automotores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de 
Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 04 de junho de 2021. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na Sala da CPL, 
situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – 
Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 28 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa 
Fleury - Pregoeira.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para eventual prestação 
de serviços de locação de veículos automotores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de 
Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 04 de junho de 2021. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na Sala da CPL, 
situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – 
Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 28 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa 
Fleury - Pregoeira.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE CANCELAMENTO. A Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
015/2021 – SRP, objeto: Registro de Preços para a aquisição de material 
hospitalar, odontológico e laboratório para o Município de Vitória do 
Mearim/MA. Resolve CANCELAR a presente sessão de licitação pública, 
motivada devido ao um erro no Termo de Referência, com fundamenta-
ção jurídica: no art. 49, da Lei nº 8.666/1993. Vitória do Mearim/MA, 28 
de maio de 2021. TÉCIO BRUNO E SILVA MACIEL; Secretário Municipal de 
Saúde.

SESI Itinerante realiza mais de 2.700 
atendimentos de saúde em Alcântara
Depois de atuar em abril no apoio a vacinação contra 

a Covid-19 na cidade de Alcântara, o Sistema FIEMA por 
meio do Serviço Social da Indústria do Maranhão (SESI-
MA), finalizou nesta sexta (28/05) o SESI Itinerante. 

Trata-se de uma série de ações de saúde que aconte-
ceram na sede do município e nas agrovilas de Alcântara 
(Peru, Cajueiro, Pepital). Foram realizados nessa sema-
na, 2.782 atendimentos e mais de 1100 pessoas que foram 
beneficiadas com serviços oftalmológicos, odontológi-
cos, alimentação e nutrição, oficina de sucos regionais 
circuito saúde com aferição de pressão e teste de glice-
mia, curso de informática, formação continuada para di-
retores, coordenadores e professores da rede municipal 
de educação, em várias habilidades e competências exi-
gidas pela nova BNCC, além da distribuição de mais de 
1500 máscaras de tecido.  

Toda essa iniciativa é uma contribuição do Sistema 
FIEMA por meio da Comissão de Desenvolvimento In-
tegrado para o Centro Espacial de Alcântara (CDI-CEA), 
realizada na cidade de Alcântara com a presença do mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, 
o ministro da Educação, Milton Ribeiro e representantes 
do Ministério da Agricultura e Turismo. 

A CDI-CEA tem a missão de formular, propor e mo-
nitorar o Programa de Desenvolvimento Integrado para 
o Centro Espacial de Alcântara (PDI-CEA). Toda a ação 

itinerante seguiu os protocolos de saúde e segurança de 
combate à covid-19. 

“Essa é mais uma ação do Programa de Desenvolvi-
mento integrado para Centro Espacial de Alcântara, o PDI 
- CEA, que está sendo coordenado pela CDI –ICEA. Um 
dos pilares do programa também são os atendimentos 
socioeconômico educativo para a população da região 
e o SESI e SENAI estão aqui nesse momento no povoa-
do Cajueiro, fazendo esses atendimentos visando trazer 
alívio para essa população menos assistida. Esse é um 
pontapé inicial e acredito que haja uma articulação mais 
tarde com a prefeitura para que essas ações ocorram no-
vamente”, destaca o diretor da FIEMA e coordenador do 
GT-FIEMA “Pensar o Maranhão”, Luiz Fernando Renner. 

“O SESI em nome do Sistema FIEMA está aqui em Al-
cântara, integrado as ações do CDI/CEA para realizar es-
ses atendimentos. Essa é a demonstração do comprometi-
mento da Agência Espacial Brasileira, do Governo Federal 
e das entidades maranhenses do setor empresarial com o 
desenvolvimento de Alcântara, preparando a cidade para 
as oportunidades que surgirão com o Centro de Lança-
mento”, destacou o superintendente do SESI-MA, Diogo 
Lima que fez questão de agradecer o apoio logístico e de 
transporte do Centro de Lançamento de Alcântara.  

“A Prefeitura Municipal de Alcântara, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, vem a público agradecer 

mais uma vez o apoio do SESI, que prestou mais um im-
portante apoio à saúde de Alcântara. Reafirmamos nossa 
parceria e votos de agradecimentos!”, destacou a secretá-
ria municipal de Saúde de Alcântara, Sormanne Branco.   

Presente na ação do SESI em Alcântara, onde partici-
pou de mais uma reunião do CDI-CEA e de uma agenda 
interministerial, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ino-
vações, Marcos Pontes parabenizou o sistema FIEMA pela 
atuação em Alcântara. 

“Parabenizo a FIEMA por esse trabalho a todas as uni-
dades que participam aqui também, Sesi, Senai, a todos 
aqueles que dedicam tempo para ajudar essas pessoas e 
eu sei que não é só aqui, tem feito esse trabalho em vários 
lugares, é uma ação de estrema mobilidade operacional. 
Eu tenho muita honra em dizer que fui aluno do SESI e 
fui aluno do SENAI então quando eu vejo isso aqui já me 
dá muito orgulho, a satisfação é dupla, primeiro em po-
der participar com vocês e segundo porque faço parte da 
família. Parabéns a todos!”, destacou o ministro.  

“O SESI está com uma ação importantíssima na comu-
nidade alcantarense, não só na sede, como também nos 
povoados abrangendo diversas coisas, cursos, serviços na 
área da saúde. Essas palavras são chaves, é integração é 
oportunidade e essa sinergia de todos nós arregaçando a 
manga e crescendo junto com a comunidade”, destacou 
Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira. 
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SAMARTONY MAR TINS

Qua tro per gun tas pa ra Jor ge Luiz Sil va
Nu nes

Aqui no Ma ra nhão exis te al gum es tu do das con sequên -
ci as ne ga ti vas da in tro du ção de es pé ci es exó ti cas e no ci -
vas que po dem cau sar o de se qui lí brio eco ló gi co das áre -
as in va di das, de ses ta bi li za ção so ci al de co mu ni da des
tra di ci o nais e a dis se mi na ção de en fer mi da des em po pu -
la ções cos tei ras, ou al go pa re ci do?

De que for ma os es tu dos re a li za dos pe la Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão têm con tri buí do pa ra a pre ser va -
ção de nos sos ma res e es pé ci es ma ri nhas?

O se nhor tem co nhe ci men to de al gu ma ação por par te
de nos sas au to ri da des pa ra pro te ger nos so ecos sis te ma?

Co mo es tu di o so des ses im pac tos am bi en tais por con ta
da água de las tro, qual o aler ta que o se nhor faz pa ra as
au to ri da des?

Litoral maranhense

O perigo da água 
de lastro

O
li to ral do Bra sil tem 7.491 quilô me tros de ex- 
ten são, o que o tor na o 16º mai or li to ral na ci o- 
nal do mun do. Já o do Ma ra nhão es tá en tre um
dos mai o res do país, com mais de 640 km de

ex ten são, o que o tor na o se gun do mai or li to ral do Bra sil,
con tan do em li nha re ta, fi can do à fren te de es ta dos co- 
mo o Rio de Ja nei ro, Rio Gran de do Sul e São Pau lo. E
uma das mai o res pre o cu pa ções pa ra pre ser var o ecos- 
sis te ma ma ri nho des te li to ral es tá re la ci o na do ao uso da
água de las tro, uti li za da pe los na vi os na ci o nais e in ter- 
na ci o nais pa ra com pen sar a per da de pe so de cor ren te,
so bre tu do, do de sem bar que de car gas em áre as por tuá- 
ri as.

Os na vi os que trans por tam os mai o res vo lu mes de
água de las tro, são os na vi os tan ques e os gra ne lei ros,
pa ra fa zer es te mo ni to ra men to exis te um ór gão mun di al
que é res pon sá vel pe la ges tão e con tro le do trans por te
ma rí ti mo: a Or ga ni za ção Ma rí ti ma In ter na ci o nal (em
in glês, In ter na ti o nal Ma ri ti me Or ga ni za ti on), que des de
os anos de 1990 têm se pre o cu pa do em cri ar e apri mo rar
ações nor te a do ras pa ra o ge ren ci a men to da água de las- 
tro. De vi do à gran de in ten si da de e abran gên cia do trá fe- 
go ma rí ti mo in ter na ci o nal, a água de las tro é con si de ra- 
da co mo um dos prin ci pais ve to res res pon sá veis pe la
mo vi men ta ção tran so ceâ ni ca e in te ro ceâ ni ca de or ga- 
nis mos cos tei ros. Pa ra sa ber que ti pos de im pac tos am- 
bi en tais po dem es tar ocor ren do no ecos sis te ma do Ma- 
ra nhão, o uso de água de las tro es tá sen do ob je to de es- 
tu do de pes qui sa do res do es ta do.

De acor do com Jor ge Luiz Sil va Nu nes, pro fes sor do
cur so de Oce a no gra fia do De par ta men to de Oce a no gra- 
fia e Lim no lo gia da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão
e dou tor em Oce a no gra fia pe la Uni ver si da de Fe de ral de
Per nam bu co, em 2004 hou ve a Con ven ção In ter na ci o- 
nal pa ra Con tro le e Ge ren ci a men to de Água de Las tro,
sen do que o Bra sil foi um dos paí ses que es ti ve ram pre- 
sen tes e que tam bém as si nou com pro me ten do-se com
as tra ta ti vas de pre ve nir os efei tos po ten ci ais pro vo ca- 
dos pe la dis per são glo bal de or ga nis mos aquá ti cos por
meio da água de las tro dos na vi os. Em 2005, o es ta do
bra si lei ro in cor po rou à NOR MAM-20/2005 (Nor ma da
Au to ri da de Ma rí ti ma pa ra o ge ren ci a men to da água de
las tro dos na vi os) li ga da à Di re to ria de Por tos e Cos tas
da Ma ri nha do Bra sil es tas prer ro ga ti vas de con tro le e
ges tão da água de las tro.

“No en tan to não há ne nhum ti po de le gis la ção re la ci- 
o na da ao cum pri men to de ações li ga das às di re tri zes da
IMO (In ter na ti o nal Ma ri ti me Or ga ni za ti on), além da
pró pria NOR MAM-20 que in fe liz men te pos sui co mo
úni ca exi gên cia ape nas o pre en chi men to do Re la tó rio
de Águas de Las tro que tam bém é re pas sa da à Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)”, dis se o pro- 
fes sor. Jor ge Luiz Sil va Nu nes ex pli cou a O Im par ci al,
que du ran te a ope ra ção de las tre a men to do na vio, jun to
com a água tam bém são cap tu ra dos pe que nos or ga nis- 
mos que po dem aca bar sen do trans por ta dos e in tro du- 
zi dos em um ou tro por to pre vis to na ro ta de na ve ga ção.

So bre até que pon to es ses or ga nis mos po dem in ter fe- 
rir em nos so ecos sis te ma ma ri nho, o pes qui sa dor faz
um aler ta, res sal tan do que um dos prin ci pais pro ble mas
lem bra dos ao trans por te tran so ceâ ni co pe la água de
las tro é a dis per são de or ga nis mos e pos te ri or men te
com a sua pos sí vel in tro du ção.

“Con si de ran do ape nas es te pa no ra ma, po de mos ini- 
ci al men te clas si fi cá-lo co mo pre o cu pan te, pois ca da ti- 
po de am bi en te (es tuá ri os, re ci fes, ban co de al gas) ou
re gião oceâ ni ca (Oce a nos Pa cí fi co, Atlân ti co) pos sui o
seu con jun to de or ga nis mos ca rac te rís ti cos e in te gra dos
à di nâ mi ca eco ló gi ca lo cal, re sul tan tes de pro ces sos de
se le ção na tu ral ope ra dos ao lon go da evo lu ção. As sim,
um da do or ga nis mo apor ta em um am bi en te po ten ci al- 
men te “es té ril” di an te das su as ca rac te rís ti cas in trín se- 

cas. Di an te dis so, mui tas pos si bi li da des po dem acon te- 
cer no con tex to eco ló gi co. Co mo se tra ta de uma gran de
im pres si bi li da de, os pro ble mas am bi en tais po dem oca- 
si o nar em com pe ti ção com es pé ci es na ti vas ao pon to
ex tre mo da ex tin ção de al gu mas es pé ci es até in tro du ção
de do en ças, que po dem mo di fi car a con fi gu ra ção ori gi- 
nal das co mu ni da des aquá ti cas. Em um ce ná rio ca tas- 
tró fi co Hollywoodiano po de mos per der a bi o di ver si da- 
de he te ro gê nea que te mos no pla ne ta, com ca da fau na
dis tin ta e ca rac te rís ti ca de uma de ter mi na da re gião, pa- 
ra trans for má-lo em al go mais pró xi mo da qui lo que co- 
nhe ce mos co mo ho mo gê neo”, ava li ou Luiz Sil va Nu nes.

O pes qui sa dor acres cen tou ain da que, tal vez a par te
mais im por tan te da pre o cu pa ção glo bal so bre a dis per- 
são de es pé ci es se ja a dis se mi na ção de do en ças. “Atu al- 
men te, em meio da pan de mia do Sars-CoV2 (Co vid-19),
nos sos pen sa men tos e ati tu des es tão mu dan do em
mui tos as pec tos e a ten dên cia se rá nos man ter mos vi gi- 
lan tes por mui tos anos. Eu trou xe es se fo co do Co vid-19
por que em pou co mais de trin ta anos pas sa mos por um
pro ble ma mun di al cau sa da pe lo Có le ra, que coin ci den- 
te men te ou não, te ve co mo ca ta li za dor da sua dis se mi- 
na ção a  água de las tro”, en fa ti zou Nu nes, que deu uma
en tre vis ta a O Im par ci al so bre o as sun to.

Sim. Te mos vá ri os exem plos es tu da dos. Há es tu dos
so bre mi cror ga nis mos que che gam em água de las tro,
que por sua vez po dem se tor nar gran des pro ble mas pa- 
ra a saú de pú bli ca e saú de co le ti va da nos sa po pu la ção.
As con sequên ci as dis so já fo ram re gis tra das an te ri or- 
men te, co mo é o ca so da Có le ra. Exis tem es tu dos em an- 
da men to que es tão iden ti fi can do mi cror ga nis mos as so- 
ci a dos aos pes ca dos con su mi dos pa ra tra çar seus per fis
de con ta mi na ção. Te mos re gis tros de pei xes e crus tá ce- 
os oriun dos do trans por te por água de las tro e iden ti fi- 
ca ção de pro ble mas eco ló gi cos pro ve ni en tes da sua in- 
tro du ção que tem mos tra do es tra té gi as de re pro du ção
mui to efi ci en tes ao pon to de com pe tir com es pé ci es na- 
ti vas, além de ca sos de de sa pa re ci men to de es pé ci es na- 
ti vas em fun ção da per da de ha bi tat em lo cais que ser- 
vem co mo ber çá ri os pa ra vá ri as es pé ci es. Os im pac tos
econô mi cos so bre co mu ni da des tra di ci o nais em fun ção
da in tro du ção de es pé ci es não na ti vas, que não se jam
pa to gê ni cas pro vin das de água de las tro, ain da não fo- 
ram es tu da dos. Mas, nor mal men te exis tem re cla ma- 
ções so bre a di mi nui ção de re cur sos pes quei ros, à
exem plo de al guns crus tá ce os. Po rém, fi ca di fí cil di men- 
si o nar es ta si tu a ção por que exis tem inú me ras pos si bi li- 
da des que po dem ser a ver da dei ra cau sa des sa re du ção.

Con si de ran do o as pec to da água de las tro, os es tu dos
re a li za dos no es ta do do Ma ra nhão so bre es pé ci es não
na ti vas ain da são tí mi dos. Exis tem pou cos es tu dos e a
sua mai o ria en fo ca ape nas a pre sen ça des tes or ga nis- 
mos. Os gru pos es tu da dos são va ri a dos e cons ti tu em em
bac té ri as, mi cro al gas, cra cas, si ris e pei xes de pe que no
por te.  A es pé cie não na ti va tra zi da por água de las tro e
com mai or quan ti da de de in for ma ções é um pei xe de
pe que no por te, Omo bran chus punc ta tus, pois há um
es tu do em par ce ria com vá ri as ins ti tui ções na ci o nais e
in ter na ci o nais que des cre ve a pos sí vel ro ta de in tro du- 
ção na Amé ri ca do Sul. No en tan to, ain da es ta mos am- 

pli an do os es tu dos com en fo que eco ló gi co so bre a di nâ- 
mi ca de ocu pa ção dos am bi en tes e com pe ti ção com as
es pé ci es na ti vas sob mo ni to ra men to des de 2004. Os re- 
sul ta dos ain da são in ci pi en tes e si gi lo sos, mas já pro me- 
tem gran des no vi da des pa ra a ci ên cia. De ma nei ra ge ral,
to dos os es tu dos re a li za dos no es ta do do Ma ra nhão que
têm en fo que so bre a sua bi o di ver si da de sem pre con tri- 
bu em co mo ba se do co nhe ci men to do pa trimô nio na- 
tu ral e po dem ser usa dos no ba li za men to de im ple men- 
ta ção de po lí ti cas pú bli cas vol ta das pa ra o meio am bi- 
en te, tais co mo os ór gãos ges to res de meio am bi en te e
saú de.

Co mo men ci o nei aci ma, exis te a NOR MAM-20, que
ins ti tui no ter ri tó rio na ci o nal di re tri zes ado ta das in ter- 
na ci o nal men te. Con tu do, con sis te ape nas no pre en chi- 
men to de um re la tó rio téc ni co que é apli ca do às em bar- 
ca ções que atra cam. O re la tó rio de pois é des ti na do à Di- 
re to ria de Por tos e Cos tas da Ma ri nha do Bra sil e à An vi- 
sa. As lim pe zas de cas cos são ati vi da des co muns de ma- 
nu ten ção dos na vi os, mas nor mal men te ocor rem no
país de ori gem da em bar ca ção. A in crus ta ção de or ga- 
nis mos tam bém é res pon sá vel pe la in tro du ção de es pé- 
ci es não na ti vas, mas nor mal men te a lim pe za do cas co
ocor re em fun ção da di mi nui ção do de sem pe nho do na- 
vio quan do em cru zei ro. A in crus ta ção au men ta o atri to
do na vio na água, dei xan do-o mais len to e con su min do
mais com bus tí vel. O trá fe go de em bar ca ções é con tro la- 
do por meio do Sis te ma de Trá fe go Ma rí ti mo da Ma ri nha
do Bra sil (SIS TRAM). Pa ra ter uma ideia da quan ti da de
de em bar ca ções em trân si to no pla ne ta vo cê po de usar
o apli ca ti vo gra tui to Ma ri ne Traf fic. Te nho cer te za de
que vo cê se im pres si o na rá!

A bi on va são foi de tec ta da co mo um po ten ci al pro ble- 
ma mun di al no iní cio do sé cu lo 20. No iní cio dos anos 90
es ta pau ta en trou nas dis cus sões mun di ais co mo uma
pos sí vel cau sa de per da da di ver si da de glo bal e até ago- 
ra, após du as dé ca das do sé cu lo 21, o es ta do do Ma ra- 
nhão ain da não de mons trou sen si bi li da de pa ra tal si tu- 
a ção. A úni ca ini ci a ti va de dis cus são so bre o as sun to foi
uma pí fia au di ên cia pú bli ca, on de nos sos es tu dos fo ram
ig no ra dos pe la au sên cia da co mu ni da de aca dê mi ca. A
ini ci a ti va po si ti va foi a re a li za ção do úni co Con gres so
Bra si lei ro de Bi oin va são, que ape sar da sua en ver ga du ra
e da pre sen ça de vá ri os es pe ci a lis tas, não des per tou
tan ta aten ção das au to ri da des pa ra es te pro ble ma. Por- 
tan to, o aler ta que fa ço às au to ri da des se re fe re à con so- 
li da ção das equi pes de es tu do dos ór gãos pú bli cos de
ges tão, pois são cons tan te men te dis sol vi das e os tra ba- 
lhos fi cam ina ca ba dos. En tra mos em um ci clo de su ces- 
sões de idei as e pri o ri da des que dei xam de la do in for- 
ma ções fun da men tais de ins tru men ta ção e co nhe ci- 
men to da bi o di ver si da de dos pa trimô ni os na tu rais. Não
po de mos con ti nu ar so nhan do al to com pro ble mas co- 
mo água de las tro e bi oin va são se des co nhe ce mos a
nos sa di ver si da de, não te mos a lis ta ver me lha das es pé- 
ci es ame a ça das, não co nhe ce mos a efi cá cia das nos sas
Uni da des de Con ser va ção e não te mos o pla no de ge ren- 
ci a men to cos tei ro do se gun do mai or li to ral bra si lei ro.
Ape sar de tu do men ci o na do an te ri or men te ser ex tre- 
ma men te ne ces sá rio pa ra ga ran tir a con ser va ção da
nos sa bi o di ver si da de é im por tan te lem brar que ain da é
ne ces sá rio a cri a ção de leis es ta du ais re la ci o na das aos
pro ble mas das es pé ci es não-na ti vas, in cluin do prin ci- 
pal men te as es pé ci es cul ti va das que po dem ser con si- 
de ra das co mo ris co po ten ci al de de clí nio po pu la ci o nal
de es pé ci es na ti vas, prin ci pal men te as es pé ci es de im- 
por tân cia co mer ci al.

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Segurança no Turismo I

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (Se tur-
Ma) abriu ins cri ções pa ra o pri mei ro mó du- 
lo do cur so de Bo as Prá ti cas de Se gu ran ça no
Tu ris mo, ex clu si vas pa ra pro fis si o nais e em- 
pre en de do res do tra de tu rís ti co que atu am
no mu ni cí pio de Bar rei ri nhas. Com car ga
ho rá ria de 4 ho ras, o cur so se rá ofer ta do ape-
nas pa ra pro fis si o nais, em pre en de do res e
agen tes que atu am na ca deia pro du ti va do
tu ris mo da re gião dos Len çóis Ma ra nhen ses.

Segurança no Turismo II

As ins cri ções são gra tui tas e de ve rão ser
re a li za das pre sen ci al men te, do dia 28 de
maio a 6 de ju nho (8h às 12h e das 14h às
18h) e no dia 7 de ju nho, da ta de en cer ra- 
men to das ins cri ções, das 8h às 12h, di re ta- 
men te na se de da Su pe rin ten dên cia de Qua- 
li fi ca ção Pro fis si o nal, em Bar rei ri nhas. Pa ra
se ins cre ver, o can di da to de ve rá apre sen tar
có pia de do cu men to com fo to, pre en cher e
as si nar a fi cha de ins cri ção.

Vem aí o Dia Mun di al do Meio Am -
bi en te que, des de 1974, é ce le bra do
to dos os anos em 5 de ju nho, in cen ti -
van do go ver nos, em pre sas, ce le bri -
da des e in di ví du os a con cen tra rem
seus es for ços em uma ques tão am bi -
en tal pre men te. E aqui em São Luís,
quem dá um bom exem plo é o ve re a -
dor, pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís, Os mar Fi lho, que é da
opi nião que plan tar uma ár vo re é um
ges to em ble má ti co e ver da dei ra -
men te al truís ta. Nes te re gis tro, pos -
ta do em seu ins ta gram, Os mar Fi lho
re for ça a te se que cui dar da na tu re za
é uma das pou cas ati tu des que po de -
mos re a li zar in di vi du al men te, mas
que pro por ci o na be ne fí ci os pa ra to da
a hu ma ni da de, até pa ra os que ain da
nem nas ce ram. 

O di re tor e ator Edu ar -
do Me dei ros, mes tre
em Ar tes e gra du a do
em Te a tro e Fi lo so fia
pe la Uni ver si da de Fe -
de ral do Ma ra nhão
(UF MA), é quem vai
mi nis trar de ho je até
sex ta-fei ra, 4, no Cen -
tro Cul tu ral da Va le
Ma ra nhão, a ofi ci na
Dra ma e Ide o lo gia: um
exer cí cio de es cri ta
dra má ti ca e pen sa -
men to. São 20 va gas
dis po ní veis. As au las
acon te ce rão pe la pla -
ta for ma Zo om.

O ge ren te de Gen te e
Ges tão da Equa to ri al
MA, Ytaquirate So ei ro,
lem bra que os in te res -
sa dos têm até es te do -
min go, 6, pa ra ins cri -
ção no mer ca do de tra -
ba lho, atra vés do Pro -
gra ma de Trai nee da
Equa to ri al com va gas
aber tas pa ra as qua tro
dis tri bui do ras do gru -
po: Ma ra nhão, Pa rá,
Pi auí e Ala go as. A ins -
cri ção po de ser fei ta
pe lo e-mail do si te
https://equa to ri al trai -
nee.across.jobs/

Conexão Delas

Aten ção mu lhe ra da. Ca pa ci ta ções gra tui tas
se rão ofe re ci das du ran te o Co ne xão De las. O
even to 100% on-li ne é re a li za do pe lo Se brae Mi- 
nas e Fe co mér cio MG, en tre os di as 14 e 17 de ju-
nho. A ini ci a ti va é vol ta da pa ra mu lhe res que
que rem abrir ou me lho rar a ges tão dos seus ne- 
gó ci os. As ins cri ções já po dem ser fei tas pe lo si te
do Sympla. Du ran te os qua tro di as do even to
ha ve rá uma pro gra ma ção com a par ti ci pa ção de
con vi da das es pe ci ais, que vão con tar su as his tó-
ri as no co man do dos ne gó ci os. A aber tu ra do
Co ne xão acon te ce no pró xi mo dia 14, às 19h.

Agroindústria de leite

Ori en tar os pro du to res ru rais so bre o pas so a
pas so pa ra o re gis tro da agroin dús tria de lei te e
de ri va dos no Ma ra nhão é o ob je ti vo da pa les tra
on-li ne do Ban co do Nor des te em par ce ria com
a Agên cia Es ta du al de De fe sa Agro pe cuá ria do
Ma ra nhão (Aged) nes sa ter ça-fei ra, 1º, às 15h. O
even to ocor re com trans mis são ao vi vo pe lo ca- 
nal da Aged, no Youtube ( Edu ca ção Sa ni tá ria e
Co mu ni ca ção AGED). A ar ti cu la ção ins ti tu ci o- 
nal en tre os ór gãos vi sa in cen ti var o de sen vol vi- 
men to e for ta le ci men to da ca deia pro du ti va da
bo vi no cul tu ra do lei te no Ma ra nhão.

Bolsas para doutorado

Or ga ni za ção Mun di al do Tu ris mo (OMT) es tá
ofe re cen do bol sas de es tu do pa ra quem de se ja
fa zer dou to ra do nas Uni ver si da des Anáhu ac
Mé xi co Nor te e Anáhu ac Can cún, no Mé xi co. O
cur so Dou to ra do In ter na ci o nal em Tu ris mo
acon te ce rá em mo da li da de mis ta, no idi o ma es- 
pa nhol. Por meio da UNW TO Academy, se rá
ofer ta da uma bol sa que co bre até 80% do va lor
do cur so, não po den do ser uti li za da pa ra gas tos
com trans por te, hos pe da gem, ali men ta ção, trâ- 
mi tes de tí tu lo, nem ou tro pos sí vel gas to. As ins- 
cri ções po de rão ser fei tas até 26 de ju nho. 

Pra curtir

A Co lu na NM re gis tra
aqui o seu mais pro -
fun do pe sar pe lo fa -
le ci men to do em pre -
sá rio Jo sé de Ri ba -
mar Bar bo sa Be lo,
co nhe ci do co mo Ze ca
Be lo, que acon te ceu
nas pri mei ras ho ras
des ta se gun da-fei ra.

Ze ca Be lo ti nha 79
anos e era pre si den te
do Sin di ca to da In -
dús tria da Cons tru -
ção de Obras Ro do -
viá ri as do Ma ra nhão
(Sin di cor) e das em -
pre sas Ter mac e da
JBM.

A Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís sus pen -
deu a par tir des ta se -
gun da-fei ra pas sa da,
31, até es ta sex ta, 4,
as su as ati vi da des
pre sen ci ais. 

A me di da foi to ma da
em vir tu de do au -
men to da quan ti da de
de ca sos de Co vid-19
na ca pi tal ma ra -
nhen se.

O anún cio da me di da
es tá pre sen te na Re -
so lu ção Ad mi nis tra ti -
va nº 11/2021,  as si -
na da pe lo pre si den te
do le gis la ti vo mu ni ci -
pal, ve re a dor Os mar
Fi lho (PDT).

A CVC Corp abriu ins -
cri ções pa ra o Pro -
gra ma de Es tá gio
2021 e, em li nha com
seu pro gra ma de sus -
ten ta bi li da de, lan ça -
do na se ma na pas sa -
da. As va gas são pa ra
tra ba lho re mo to, por -
tan to, es tão aber tas
pa ra uni ver si tá ri os de
to do o País.

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021
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Beneficiando novos públicos, com mais um posto de vacinação e horário estendido, a
imunização com a primeira dose chega para mais moradores de São Luís

No es ta do

IMUNIZAÇÃO COVID-19

Vacinação começa a
ter ritmo acelerado
PATRÍCIA CUNHA

C
o me çou on tem um mu ti rão 
pa ra va ci nar a po pu la ção de 
São Luís con tra a Co vid-19. A 
de ter mi na ção da Pre fei tu ra 

de São Luís é que se jam imu ni za dos 
pú bli cos de du as fai xas etá ri as por 
dia, des de que es te jam ca das tra dos 
na pla ta for ma Va ci na São Luís. Pa ra 
is so, mais um es pa ço fi cou dis po ni bi- 
li za do pa ra va ci na ção e o ho rá rio de 
aten di men to foi am pli a do em al guns 
pon tos.

Nes ta ter ça-fei ra, 1º de ju nho, va ci- 
nam-se pes so as de 52 e 51 anos; e na 
quar ta-fei ra (2), de 50 e 49 anos, no 
Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção (Se- 
brae); Dri ve-th ru Es pa ço Re ser va (ao 
la do do Shop ping da Ilha), dri ve-th ru 
da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão, e Cen tro de Va ci na ção UNDB, 
no gi ná sio da uni ver si da de, que fi ca 
no Re nas cen ça II, com ho rá rio am pli- 
a do, das 8h às 20h. O Cen tro de Con- 
ven ções da UF MA e o dri ve -th ru tam- 
bém mon ta do na UF MA aten de rão o 
pú bli co das 8h às 18h.

Em bre ve, se gun do o pre fei to Edu- 
ar do Brai de, se rá aber to mais um pon- 
to de va ci na ção. “As sim a gen te se gue 
tra ba lhan do dia e noi te pa ra que to do 
mun do se ja imu ni za do. Nos pró xi mos 
di as tem pon to no vo de va ci na ção 
tam bém che gan do na zo na ru ral! ”, 
dis se o pre fei to. As sim, se rão 7 pon tos 
ao to do sob ges tão da pre fei tu ra de 
São Luís.

De acor do com a Pre fei tu ra, a va ci- 
na ção po de ace le rar em fun ção das 
220 mil do ses que che ga ram ao mu ni- 
cí pio de pois de so li ci ta ção do exe cu ti- 
vo mu ni ci pal ao Mi nis té rio da Saú de.

A do na de ca sa An dréa dos San tos

NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 1º DE JUNHO, VACINAM-SE PESSOAS DE 52 E 51 ANOS

Cos ta, de 52 anos, co me mo ra a che ga- 
da da va ci na. De pois dos pais va ci na- 
dos, ela acre di ta que con si ga ter mais 
es pe ran ça. “Mi nha pre o cu pa ção era 
meus pais, mas gra ças a Deus eles já 
to ma ram a se gun da do se. Ago ra vai 
che gar a mi nha vez e eu es tou mui to 
fe liz. Che ga de so fri men to”, dis se.

A va ci na ção acon te ce rá por mês de 
nas ci men to. Das 8h às 14h, va ci na rão 
os nas ci dos en tre ja nei ro e ju nho e, 
das 14h às 20h, os nas ci dos en tre ju lho 
e de zem bro. Os dois pon tos de va ci- 
na ção da UF MA aten de rão o pú bli co 
das 8h às 18h.

Os adul tos a par tir dos 40 anos tam- 
bém já po dem fa zer o ca das tro pa ra 

ob ter a va ci na ção na pla ta for ma Va ci- 
na São Luís. Des de o iní cio da cam pa- 
nha, a ca pi tal ma ra nhen se já apli cou 
368.010 mil do ses, de acor do com da- 
dos do úl ti mo sá ba do (29).

Ago ra vai che gar a 

mi nha vez e eu es tou 

mui to fe liz. Che ga de 

so fri men to

Imprensa maranhense será toda imunizada

Pro fis si o nais da co mu ni ca ção es- 
tão co me mo ran do a imu ni za ção con- 
tra a Co vid-19 que co me çou no úl ti- 
mo sá ba do, no edi fí cio João Gou lart,
co or de na da pe la Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de. 

O anún cio fei to pe lo go ver na dor
Flá vio Di no na úl ti ma sex ta-fei ra era
aguar da do por es sa ca te go ria, vis to a
ati vi da de ser con si de ra da es sen ci al, e
tam bém em fun ção des ses tra ba lha- 
do res exer ce rem su as ati vi da des nas
ru as, atu an do na li nha de fren te e le- 
van do in for ma ção pa ra a po pu la ção.

A jor na lis ta Lu ci a na Go mes, de O
Im par ci al, dis se que a imu ni za ção dá
uma con fi an ça mai or di an te de um
ce ná rio tão som brio que es ta mos vi- 
ven do. 

“Foi com gran de ale gria que re ce bi

a no tí cia. Já me va ci nei e es tou ali vi a- 
da, por que vi ven ci a mos no co ti di a no
es sa si tu a ção de tris te za que a Co vid-
19 impôs. E que es sa va ci na che gue
pa ra to dos”, pe diu.

O go ver na dor Flá vio Di no 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 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.

Até en tão, o go ver no do es ta do já
dis tri buiu 2.226.244 do ses aos 217
mu ni cí pi os, com 1.727.635 do ses apli- 
ca das. A co ber tu ra é de 77,60%.

Foi com gran de ale gria

que re ce bi a no tí cia. Já

me va ci nei e es tou

ali vi a da, por que

vi ven ci a mos no

co ti di a no es sa si tu a ção

de tris te za que a Co vid-

19 impôs.

PENALVA

Homem é preso por
asfixiar a companheira

O SUSPEITO ESTAVA FORAGIDO DESDE QUE COMETEU O CRIME

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão cum priu man da do de
pri são pre ven ti va ex pe di do pe la Va ra Úni ca da Co mar ca
de Pe nal va con tra um ho mem su pei to de ten ta ti va de fe- 
mi ni cí dio, em Pe nal va, ci da de lo ca li za da na Bai xa da
Ma ra nhen se.

Cons ta na in ves ti ga ção cri mi nal o sus pei to era uma
pes soa vi o len ta, sen do cos tu mei ra a prá ti ca de agres- 
sões con tra a com pa nhei ra.

As in ves ti ga ções apon ta ram que es se con tex to de vi o- 
lên cia fa mi li ar evo luiu e, no ano de 2019, ele agre diu sua
com pa nhei ra com so cos, chu tes e efe tu ou gol pes com
uma bar ra de fer ro em sua ca be ça.

Em se gui da, o ho mem ain da efe tu ou gol pes com a
bar ra de fer ro no cor po da ví ti ma e a as fi xi ou, dei xan do-
a em uma si tu a ção de gra dan te, mas fe liz men te não
con se guiu ma tar a ví ti ma.

Após o cri me ele fu giu, fi can do fo ra gi do da jus ti ça até
o úl ti mo do min go, dia 30 de maio.

No úl ti mos me ses, a equi pe de in ves ti ga ção da De le- 
ga cia de Pe nal va sou be da lo ca li za ção do sus pei to e de
pos se do man da do de pri são em pre en deu vá ri as di li- 
gên ci as, lo gran do êxi to em cap tu ra-lo com apoio da
Guar da Mu ni ci pal de Pe nal va.

O pre so foi en ca mi nha do pa ra o sis te ma pe ni ten ciá- 
rio, fi can do à dis po si ção da jus ti ça.

DENTRO DA FUNAC

Jovem é condenado
por matar adolescente

O JULGAMENTO ACONTECEU NO TRIBUNAL DO JÚRI 

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão con se guiu a con- 
de na ção de Bru no Se ra fim Mo rei ra Li ma, que li de rou
um mo tim na Fun da ção da Cri an ça e do Ado les cen te
(Fu nac), no mu ni cí pio de Im pe ra triz, em ja nei ro de
2020, le van do à mor te um ado les cen te de 16 anos.

Re a li za do no Tri bu nal do Jú ri, a Jus ti ça sen ten ci ou
Bru no a 14 anos de pri são. Na épo ca em que co me teu o
cri me, ele ti nha 19 anos. Atu ou na acu sa ção a ti tu lar da
8ª Pro mo to ria de Jus ti ça Cri mi nal de Im pe ra triz, Pa lo ma
Ri bei ro Gon çal ves.

De acor do com a in ves ti ga ção, a ví ti ma pas sa va por
um dos cor re do res da Fu nac quan do so freu ata ques de
Bru no e de mais cin co in ter nos.

O con de na do era o lí der do mo tim e, por is so, foi de- 
nun ci a do e pro ces sa do por cor rup ção de me no res e ho- 
mi cí dio qua li fi ca do por mo ti vo fú til, em pre go de meio
cru el e com re cur so que im pos si bi li tou a de fe sa da ví ti- 
ma.

Ain da con for me a apu ra ção, mo ni to res ten ta ram se- 
pa rar a bri ga, mas não con se gui ram. A ví ti ma foi le va da
ao hos pi tal ain da com vi da, mas fa le ceu por con ta das
le sões. 

O con de na do já se en con tra em re clu são na Uni da de
Pri si o nal de Im pe ra triz e aguar da o cum pri men to da
sen ten ça.

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021
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Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão tem destaque na redução do risco de
mortalidade materna entre países da América Latina

DESTAQUE INTERNACIONAL

Maranhão reduz risco de
mortalidade materna

“E
s se hos pi tal foi uma ben- 
ção na mi nha vi da. Eu ti- 
ve a opor tu ni da de de 
acom pa nhar o es for ço e 

o tra ba lho das equi pes pa ra me aju- 
dar. Quan do en trei na UTI pa ra vi si tar 
meu fi lho, vi mui tos mé di cos lu tan do 
pa ra aju dar as cri an ças”, con ta a ven- 
de do ra Ma ria Ta ti a ne San tos, 20 anos.

A mo ra do ra do mu ni cí pio de Ita pe- 
cu ru Mi rim es tá há cer ca de dois me- 
ses na Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi- 
da de do Ma ra nhão (MAC MA) acom- 
pa nhan do o seu fi lho pre ma tu ro Mi- 
guel, que es tá na Uni da de de Cui da- 
dos In ter me diá ri os Can gu ru (UCIN- 
Ca).

Ma ria Ta ti a ne te ve uma ges ta ção 
ge me lar de ris co e uma das cri an ças 
veio a óbi to ain da den tro da bar ri ga, 
por con ta da com pli ca ção. Por con ta 
do ris co, a pa ci en te foi en ca mi nha da 
pa ra a Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi- 
da de do Ma ra nhão, uni da de que in te- 
gra a re de da Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de (SES), e que é re fe rên cia pa ra 
aten di men to a ges tan tes de al to ris co. 
Foi por con ta des se tra ba lho re a li za do 
na UTI que a uni da de foi des ta que en- 
tre as UTIs Ma ter nas da Amé ri ca La ti- 
na, em 2020, por re du zir o ris co de 
mor ta li da de en tre es se pú bli co. “É 
com mui to or gu lho que a gen te ob ser- 
va o re tor no de to do o tra ba lho que 
vem sen do re a li za do pe lo Go ver no do 
Es ta do. Nos so tra ba lho tem um úni co 
ob je ti vo: sal var vi das. Ver que es ta mos 
al can çan do pas sos im por tan tes pa ra 
re du zir a mor ta li da de ma ter na, nos 
faz crer que es ta mos no ca mi nho cer- 
to. Va mos se guir em fren te, in ves tin do 
em me lho ri as”, res sal ta o se cre tá rio

A MATERNIDADE TEVE GRANDES INVESTIMENTOS NA SAÚDE PELO GOVERNO ESTADUAL

de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.
O mé di co in ten si vis ta Car los Sou sa 

ex pli ca que, con si de ran do o ín di ce 
que pre vê mor ta li da de em UTIs na 
Amé ri ca La ti na, a UTI da MAC MA 
con se guiu di mi nuir o ris co de mor te 
re la ci o na do à gra vi da de dos ca sos. 
“As sim que uma pa ci en te en tra na 
UTI ela é elen ca da com uma pon tu a- 
ção e es sa pon tu a ção pre vê a ta xa de 
mor ta li da de de la na UTI. Se a pa ci en- 
te foi in ter na da e te ve pre vi são de evo- 
lu ção a óbi to e re al men te evo lui a óbi- 
to na UTI, es se ín di ce é 1. Se ela não 
te ve a pre vi são de evo lu ção à mor te e 
mor reu, es se ín di ce é aci ma de 1, e is- 
so é ruim. Ago ra, se ela en trar com a 
pre vi são de evo lu ção pa ra óbi to e não 
mor rer, es se ín di ce é abai xo de 1”, ex- 
pli ca o mé di co.

Ele com ple men ta que o des ta que 
ul tra pas sa o ter ri tó rio na ci o nal. “As 
UTIs na Amé ri ca do Sul são um pa râ- 

me tro pa ra es se ín di ce e a UTI Ma ter-
na da Mac ma ob te ve o ín di ce de 0,87. 
O que é um va lor mui to bom, pois sig-
ni fi ca que a nos sa UTI foi pro te to ra 
em re la ção à mor ta li da de ma ter na. 
UTIs par ti cu la res cos tu mam ter a 
mor ta li da de sem pre abai xo de 1, mas 
es se ín di ce é di fí cil de ser atin gi do pe- 
las uni da des do SUS”, afir ma o mé di- 
co Car los Sou sa.

Em ter mos per cen tu ais, 13% das 
pa ci en tes que de ram en tra da nas 
UTIs da MAC MA com gran des chan-
ces de ir a óbi to, não mor re ram.

Des sa for ma, a MAC MA con se gue 
ter um ín di ce de qua li da de equi va len-
te aos ser vi ços de UTI par ti cu la res. Ín- 
di ce que se de ve aos in ves ti men tos re-
a li za dos pe la Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de (SES) e pe lo Ins ti tu to Ac qua na 
uni da de, além do tra ba lho mul ti pro-
fis si o nal que é ofer ta do pa ra os pa ci- 
en tes da UTI.

Investimentos na ampliação Neonatal da unidade

En tre as ações que co o pe ra ram pa- 
ra a me lho ria no aten di men to da uni- 
da de, tam bém es tá a ins ta la ção de 18
lei tos de UTI Ma ter na e a am pli a ção
dos lei tos de UTI Ne o na tal, que ago ra
são 30. “Es sa es tru tu ra ção pos si bi li- 
tou a me lho ria da as sis tên cia tan to
pa ra as mães quan to pa ra as cri an ças
que pre ci sam de te ra pia in ten si va. Is- 
so tam bém pro por ci o nou a di mi nui- 
ção do óbi to ne o na tal e pe ri na tal, de- 
vi do a dis po ni bi li da de mai or de lei tos.
A ma ter ni da de avan çou mui to com
to das es sas van ta gens pro por ci o na- 
das pe lo com pro mis so que a SES e o
Ins ti tu to Ac qua têm pa ra com es sa
ins ti tui ção”, pon tu ou o di re tor clí ni co
da MAC MA, Hil mar Ri bei ro Hor te gal.

Além de in ves ti men tos fí si cos, tam- 
bém foi in ves ti do na ca pa ci ta ção dos
co la bo ra do res, atra vés de pro je tos co- 
mo o Le an, re a li za do atra vés de um

trei na men to fei to por re pre sen tan tes
do Hos pi tal Sí rio Li ba nês, que pro mo- 
veu me lho ri as no flu xo de aten di men- 
to. Os cui da dos às ges tan tes de al to
ris co tam bém fo ram in ten si fi ca dos
com a Re de Cui dar, ser vi ço pi o nei ro
no Ma ra nhão.

A Re de Cui dar tem o in tui to de agi- 
li zar o aten di men to de in ter cor rên ci- 
as nos mu ni cí pi os den tro da uni da de
de saú de com mai or ca pa ci da de de
re ce ber ca sos de al ta com ple xi da de
de gra vi dez de ris co.

En tre os mais re cen tes in ves ti men- 
tos na uni da de es tá a en tre ga de 10
no vos lei tos de UTI no pri mei ro se- 
mes tre de 2021 pa ra ca sos de Co vid-
19 e 59 no vos lei tos clí ni cos pa ra ca sos
de Co vid-19, es tru tu ra que vem con- 
tri buin do pa ra sal var a vi da de mui tas
mães que fo ram di ag nos ti ca das com a
do en ça.

Es sa es tru tu ra ção

pos si bi li tou a me lho ria

da as sis tên cia tan to

pa ra as mães quan to

pa ra as cri an ças que

pre ci sam de te ra pia

in ten si va. Is so tam bém

pro por ci o nou a

di mi nui ção do óbi to

ne o na tal e pe ri na tal

Vo os pro gra ma dos

TU RIS MO

Ve ja  da tas e ho rá ri os
dos vo os da Ita pe mi rim
no es ta do do Ma ra nhão

A par tir de se tem bro, São Luís e Im pe ra triz ga nha rão
no vos vo os da re cém-cri a da com pa nhia aé rea Ita pe mi- 
rim (ITA). A pros pec ção, re a li za da pe la Se cre ta ria de Es- 
ta do de Tu ris mo (Se tur), pos si bi li tou a in clu são de vo os
que vão li gar o Ma ra nhão ao Rio de Ja nei ro (ae ro por to
do Ga leão) e ao Ce a rá (For ta le za).

Tra di ci o nal men te co nhe ci da pe las li nhas de ôni bus,
a Ita pe mi rim, ago ra, en tra no mer ca do de li nhas aé re as.
De acor do o pre si den te do Gru po Ita pe mi rim, Sid nei Pi- 
va de Je sus, a atu a ção ati va do Go ver no do Es ta do foi
fun da men tal pa ra vi a bi li zar ro tas aé re as no Ma ra- 
nhão. “O Ma ra nhão é um es ta do es tra té gi co pa ra as ope- 
ra ções da ITA e se rá um dos pri mei ros a re ce ber nos sos
vo os, a par tir de se tem bro. Aten de mos pron ta men te a
so li ci ta ção da Se tur pa ra cri ar li ga ções aé re as iné di tas a
par tir de São Luís e de Im pe ra triz”, afir mou o pre si den te
do Gru po Ita pe mi rim.

O Ma ra nhão é um es ta do es tra té gi co

pa ra as ope ra ções da ITA e se rá um

dos pri mei ros a re ce ber nos sos vo os,

a par tir de se tem bro. Aten de mos

pron ta men te a so li ci ta ção da Se tur

pa ra cri ar li ga ções aé re as iné di tas a

par tir de São Luís e de Im pe ra triz

A am pli a ção da ma lha aé rea tem si do um plei to cons- 
tan te e im por tan te pa ra a eco no mia do es ta do. “Em
tem pos de pan de mia da Co vid-19, a cap ta ção de uma
no va em pre sa aé rea pa ra o Des ti no Ma ra nhão se mos tra
de su ma im por tân cia pa ra a re to ma da es tra té gi ca do tu- 
ris mo no nos so es ta do, já que es sa é uma ati vi da de ge ra- 
do ra de em pre go e ren da, além do Ma ra nhão ter mui tos
en can tos ain da a se rem co nhe ci dos”, ex pli cou o se cre- 
tá rio de Es ta do de Tu ris mo, Ca tu lé Jú ni or.

Des de o fi nal de fe ve rei ro, a Se tur re a li zou reu niões
com a ge rên cia co mer ci al e de ope ra ções da Ita pe mi rim,
que re sul ta ram na in clu são das du as ci da des ma ra- 
nhen ses (São Luís e Im pe ra triz) que não es ta vam in cluí- 
das na pri mei ra eta pa do pla ne ja men to de vo os da em- 
pre sa.

“Co mo a avi a ção ain da é o mo dal mais uti li za do por
vi si tan tes de to do o país que bus cam co nhe cer as be le- 
zas ma ra nhen ses, ter es se plei to aten di do da rá um no vo
âni mo e pos si bi li da des aos tu ris tas. As sim co mo a in ser- 
ção do voo pa ra a ca pi tal flu mi nen se, uma vez que es tá- 
va mos des co ber tos de vo os di re tos pa ra o Rio de Ja nei- 
ro”, pon tu ou o se cre tá rio ad jun to da Se tur, Hu go Pai va
Vei ga.

Con fi ra as da tas e os ho rá ri os dos vo os que já es tão
dis po ní veis pa ra a ven da no si te www.vo ei ta.com.br.

São Luís – Ga leão (Rio de Ja nei ro) 
Iní cio em 2 de se tem bro
De co la gem 2h35 – Pou so 5h50

São Luís – For ta le za
Iní cio em 1º de abril de 2022
De co la gem 3h50 – Pou so 4h50

São Luís – Im pe ra triz
Iní cio em 2 de abril de 2022
De co la gem 1h20 – Pou so 2h10

Im pe ra triz – São Luís
Iní cio em 1º de abril de 2022
De co la gem 2h10 – Pou so 3h

Im pe ra triz – Ga leão (Rio de Ja nei ro)
Iní cio em 2 de abril de 2022
De co la gem 3h – Pou so 5h50

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021
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Técnico Carlos Ferro testa equipe rubro-negra com mudança em todos os setores.
Equipe se prepara para enfrentar o representante do vizinho estado do Tocantins

NE RES PIN TO Mais re for ços

Gru po A-2 da Sé rie D

Re su mo do jo go

Pró xi mo jo go

Co mo fi ca?

Os nú me ros
• Fer nan da Garay – 21 pon tos
• Tan da ra – 14 pon tos – 3 pon tos de
blo queio
• Ga bi – 10 pon tos
• Ca rol – 9 pon tos – 4 pon tos de blo -
queio.

SÉRIE D

Papão, reformulado,
vai a Tocantinópolis

P
a ra en fren tar o To can ti nó po- 
lis-TO, pri mei ro ad ver sá rio na
Sé rie D do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro,  o Mo to Club de ve rá ter

uma equi pe bas tan te mo di fi ca da em
re la ção à que en cer rou o Es ta du al re- 
cen te men te.

As mu dan ças co me çam a ser ve ri fi- 
ca das nos pri mei ros trei na men tos co- 
man da dos pe lo téc ni co Car los Fer ro e
atin gem to dos os se to res. O pre pa ra- 
dor me xe em po si ções que não vi- 
nham apre sen tan do bom ren di men to
e so fren do vá ri as crí ti cas pe las fra cas
apre sen ta ções.

De acor do com o úl ti mo co le ti vo,
no gol sai Jo an der son e en tra Moi sés,
en quan to na du pla de za ga Wan der- 
son vol ta a ser ti tu lar ago ra ao la do de
Ke vin, e na la te ral-es quer da apa re ce o
jo vem Ro nald Ca ma rão. Fer ro tam- 
bém me xeu no meio de cam po, on de
Abu en tra na po si ção que foi ocu pa da
por Mau ro e te rá ain da os ma ra nhen- 
ses João Vic tor e Clei ti nho.

No ata que, Ne gue ba es tá man ti do,
mas o ar ti lhei ro Fe li pe Cruz  cum pre 
qua ren te na por ter si do con ta mi na do
pe la co vid-19.

Em seu lu gar trei nou ou tro ma ra- 
nhen se: Wil li am,  atle ta que já atu ou
no in te ri or pau lis ta e es te ve dis pu tan- 
do o Cam pe o na to  Pa ra en se pe lo Ta- 
pa jós, re pre sen tan te do mu ni cí pio de
San ta rém. Es ta foi a pri mei ra for ma- 
ção mon ta da pe lo pre pa ra dor téc ni- 
co, que po de rá ain da fa zer mu dan ças
até às vés pe ras do em bar que pa ra o
ter ri tó rio to can ti nen se.

De pois de con fir mar o apro vei ta- 
men to de atle tas lo cais, que se des ta- 

ca ram no Ia pe, São Jo sé e Pi nhei ro, o
Mo to trou xe Wil li am (Ta pa jós-PA) e
on tem anun ci ou o re tor no de Jef Sil va,
atle ta que ves tiu a ca mi sa ru bro-ne- 
gra na tem po ra da pas sa da e es ta va no
in te ri or de São Pau lo, na equi pe do
Tau ba té.

O jo ga dor de 34 anos, atua nas la te- 
rais e no meio de cam po, to da via, não
che ga rá a tem po de en fren tar o To- 
can ti nó po lis e só co me ça rá a bri gar
por uma va ga  do se gun do jo go em di- 
an te. 

Ou tro que fi cou de ser con fir ma do
na tar de pas sa da era Már cio Di o go,
meia ti tu lar do Pi nhei ro no Es ta du al.
As ne go ci a ções es ta vam bem adi an ta- 
das.

O To can ti nó po lis-TO ven ceu o con- 
fron to di an te do Pi cos-PI, no úl ti mo
do min go,  após vi tó ria do ti me pi aui- 
en se por 3 a 1 no tem po nor mal. Nas
co bran ças de ti ros li vres di re to da
mar ca do pê nal ti, 3 a 1 pa ra a equi pe
vi si tan te. Os de mais in te gran tes do
gru po, além do Mo to são Ju ven tu de
Sa mas-MA, Qua tro de Ju lho-PI,  Im- 
pe ra triz-MA,  Pra go mi nas-PA, Pal mas
e Guarany de So bral-CE. Es te úl ti mo
se rá  o pri mei ro ad ver sá rio mo ten se,
em  São Luís, no Es tá dio Nho zi nho
San tos.

De acor do com  o re gu la men to, as
equi pes que fi ca rem en tre as qua tro
me lho res do gru po na pri mei ra fa se,
avan çam pa ra a se gun da. Em se gui da,
são três eta pas de eli mi na tó ri as (ma- 
ta-ma ta) pa ra che gar à se mi fi nal e,
con se quen te men te, ga ran tir o aces so
pa ra a Sé rie C de 2022.

LIGA DAS NAÇÕES

Brasil faz seu melhor jogo, vence Japão e se recupera

A SELEÇÃO DE JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES NÃO TEVE MUITOS PROBLEMAS PARA VENCER O RIVAL ASIÁTICO  NA LIGA DAS NAÇÕES

O Ja pão cos tu ma exi gir pa ci ên cia.
Mas, on tem, se gun da-fei ra, o Bra sil
mu dou o ro tei ro na bo lha de Ri mi ni.
Em sua me lhor atu a ção na Li ga das
Na ções, a se le ção de Jo sé Ro ber to
Gui ma rães não te ve mui tos pro ble- 
mas pa ra ven cer o ri val asiá ti co. Até se
per mi tiu a um co chi lo na re ta fi nal,
mas fe chou a par ti da em 3 sets a 0,
par ci ais 25/15, 25/19 e 25/21.

Em um pro ces so de evo lu ção ru mo
às Olim pía das, a se le ção deu al guns
pas sos à fren te di an te das ja po ne sas.
Nes ta se gun da, o Bra sil mos trou mui- 
ta for ça no blo queio – tan to com as
cen trais, Ca rol e Ca rol Gat taz, mas
tam bém com Ga bi, Tan da ra e Ma cris.

Fo ram, no to tal, 11 pon tos no fun da- 
men to. O sa que tam bém evo luiu, cau- 
san do es tra gos na li nha de pas se das
ri vais, as sim co mo a de fe sa, di fi cul- 
tan do a vi ra da de bo la do Ja pão.

O ata que, que, à ex ce ção da der ro ta
pa ra os Es ta dos Uni dos, já vi nha fun- 
ci o nan do, vol tou a en cai xar. Fer nan- 
da Garay, Ga bi e Tan da ra, prin ci pal- 
men te na re ta fi nal, as sim co mo as
cen trais, de ram bo as op ções a Ma cris
du ran te to do o jo go. Ro sa ma ria, que
fez sua es treia na com pe ti ção, tam- 
bém apa re ceu bem na de fi ni ção das
jo ga das.

A se le ção vol ta à qua dra ho je, ter ça-
fei ra (1º). 

O ti me de Zé Ro ber to vai en ca rar a
Rús sia, às 16h.

O Bra sil, ago ra, so ma três vi tó ri as e
uma der ro ta, pa ra os Es ta dos Uni dos.
São no ve pon tos no to tal. 

A se le ção ain da de pen de dos ou- 
tros re sul ta dos do dia pa ra de fi nir sua
po si ção na clas si fi ca ção ge ral da Li ga
das Na ções.

Ma ra nhen se 2021

BE A CH SOC CER

Li ma Cam pos le va o
tí tu lo da 4ª eta pa do
Ma ra nhen se

Foi com bas tan te emo ção que a Se le ção de Li ma
Cam pos con quis tou o tí tu lo da quar ta eta pa do Cam pe- 
o na to Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer. No úl ti mo do min- 
go, dia 30 de maio, o se le ci o na do li ma-cam pen se so freu,
mas con se guiu der ro tar Pe drei ras na pror ro ga ção após
em pa te por 6 a 6 no tem po nor mal e pô de sol tar o gri to
de cam peão da eta pa re a li za da na ci da de de Li ma Cam- 
pos. O jo go foi trans mi ti do ao vi vo pe lo ca nal Be a ch Soc- 
cer MA, no YouTube (youtube.com/be a ch soc cer ma).

Após abrir o pla car no pri mei ro pe río do, Li ma Cam- 
pos viu Pe drei ras cres cer nos 12 mi nu tos se guin tes. A
pres são deu re sul ta dos, e os pe drei ren ses ter mi na ram o
se gun do pe río do em van ta gem: 3 a 1.

No úl ti mo ter ço do tem po re gu la men tar, Li ma Cam- 
pos se re cu pe rou e che gou a abrir 5 a 3. No en tan to, Pe- 
drei ras bus cou no va men te a igual da de nos mi nu tos fi- 
nais e con se guiu, in clu si ve, pas sar à fren te do mar ca dor:
6 a 5. Mas, no lan ce se guin te, a equi pe da ca sa igua lou
no va men te o du e lo e le vou a dis pu ta pa ra a pror ro ga- 
ção.

No tem po ex tra, Li ma Cam pos foi me lhor, mar cou
um gol lo go no iní cio e se gu rou a pres são do ad ver sá rio
pa ra con quis tar o tí tu lo da quar ta eta pa do Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer.

Ago ra, o Es ta du al de Be a ch Soc cer che ga à ci da de de
Vi a na, se de da quin ta e úl ti ma eta pa clas si fi ca tó ria. As
dis pu tas na ci da de da Bai xa da Ma ra nhen se co me çam
nes ta quar ta-fei ra (2) e pros se guem até o do min go (5).

Va le des ta car que Li ma Cam pos e Pe drei ras, fi na lis tas
da quar ta eta pa, es tão clas si fi ca dos pa ra a fa se fi nal do
Cam pe o na to Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer, que ocor re- 
rá em Hum ber to de Cam pos. Além des tas equi pes,
Hum ber to de Cam pos, San to Ama ro, Ra po sa, Pa ço do
Lu mi ar, Bom Jar dim e San ta Inês já es tão ga ran ti das na
fa se fi nal.

O Cam pe o na to Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer de Se le- 
ções Mu ni ci pais 2021, nes te ano, a com pe ti ção se rá re a- 
li za da em seis eta pas, sen do a úl ti ma com as equi pes
clas si fi ca das nas fa ses an te ri o res.

Ca da eta pa se rá re a li za da em uma re gião di fe ren te.
Em 2021, as ci da des de Hum ber to de Cam pos, São Luís,
San ta Inês, Li ma Cam pos e Vi a na re ce be rão os jo gos do
es ta du al. De acor do com a or ga ni za ção do tor neio, a ex- 
pec ta ti va é que a fa se fi nal ocor ra so men te en tre os di as
9 e 13 de ju nho.

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

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Decreto da Prefeitura cria uma série de medidas restritivas entre os dias 1º e 15 de
junho; consumo de bebidas alcóolicas está proibida em locais públicos

Pa ra do xo amazô ni co

COVID-19

São José de Ribamar
proíbe consumo de álcool
GEORGE RAPOSO

A
Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri- 
ba mar edi tou um de cre to on- 
tem que proí be o con su mo de 
be bi das no ter ri tó rio do mu- 

ni cí pio a par tir de ho je até o dia 15 de 
ju nho, por con ta da pan de mia de co- 
ro na ví rus.

“Fi ca ve da do, em to do o ter ri tó rio 
do mu ni cí pio de São Jo sé de Ri ba mar, 
in cluin do as prai as, o con su mo de be- 
bi das al cóo li cas den tro de qual quer 
es ta be le ci men to co mer ci al, co mo ba- 
res, lan cho ne tes, res tau ran tes, bar ra- 
cas, pra ças de ali men ta ção, lo jas de 
con ve ni ên cia e si mi la res, ain da que 
não co mer ci a li za da nes tes”, afir ma o 
tex to.

Ape sar dis so, os es ta be le ci men tos 
vão po der co mer ci a li zar a be bi da por 
meio de delivery e tam bém de re ti ra- 
da, sem, no en tan to, po der ser con su- 
mi da no lo cal. Quem des cum prir as 
nor mas de ve ser pe na li za do com 
mul ta que va ria de R$ 500 a R$ 2000, 
por ca da in fra ção.

O pre fei to Dr. Ju li nho tam bém res- 
trin giu o ho rá rio de fun ci o na men to 
dos es ta be le ci men tos lo ca li za dos nas 
prai as do mu ní ci pio das 9h às 16h, 
sen do o li mi te de 10 me sas por lo cal e 
qua tro pes so as por me sa, ge ran do 
uma ca pa ci da de de ape nas 40 pes so- 
as por lo ja.

Nos de mais lo cais de São Jo sé de 
Ri ba mar, o ho rá rio per mi ti do é das 9h

De mais ati vi da des

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR EDITOU UMA SÉRIE DE MEDIDAS RESTRITIVAS

às 20h, com um es pa ça men to mí ni mo 
de dois me tros en tre as me sas e 50% 
da ca pa ci da de per mi ti da, res pei tan do 
tam bém o li mi te de qua tro pes so as 
por me sa.

A Pre fei tu ra tam bém proi biu a re a- 
li za ção de con gres sos, se mi ná ri os, 
ple ná ri as e si mi la res or ga ni za dos pe- 
los ór gãos e en ti da des do Po der Exe- 
cu ti vo Mu ni ci pal ou que se jam re a li- 
za dos nas su as de pen dên ci as, que 
não se jam ur gen tes ou co mo es tra té- 
gia de com ba te e pre ven ção da trans- 
mis são da co vid-19.

Fi cam no va men te sus pen sos os 
even tos es por ti vos, ar tís ti cos, cul tu- 
rais, po lí ti cos, ci en tí fi cos, co mer ci ais, 
e ou tros even tos que pos sam pro vo- 
car aglo me ra ção de pes so as; as ci rur- 

gi as ele ti vas e aten di men tos am bu la- 
to ri ais nos es ta be le ci men tos de saú de 
vin cu la dos ao mu ni cí pio de São Jo sé 
de Ri ba mar.

Na área edu ca ci o nal, es tão sus pen-
sas, pe lo mes mo pe río do, as au las e 
de mais ati vi da des pe da gó gi cas pre- 
sen ci ais pú bli cas. En quan to as pri va- 
das po dem ocor rer de for ma hí bri da, 
li mi ta da a ca pa ci da de em 50%, des de 
que res pei ta das to das as re gras sa ni- 
tá ri as.

Além dis so, a Pre fei tu ra de ter mi-
nou que con si de ra fa cul ta ti vo o pon to 
nas re par ti ções pú bli cas mu ni ci pais 
nos di as 03 e 04 de ju nho de 2021 
(quin ta-fei ra e sex ta-fei ra, res pec ti va-
men te), com ex ce ção pa ra os ser vi ços 
es sen ci ais, co mo o Hos pi tal Mu ni ci- 
pal, a Ma ter ni da de Mu ni ci pal e as 
Uni da des Bá si cas de Saú de.

BOLSONARO

“Oportunidades únicas a investidores de todo o mundo”

AFIRMAÇÃO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO FOI FEITA EM EVENTO VOLTADO A INVESTIDORES ESTRANGEIROS

: MARCOS CORRÊA/PR

O pre si den te Jair Bol so na ro dis se
ho je (31), em even to vol ta do a in ves ti- 
do res es tran gei ros, que a pan de mia
não vai com pro me ter, a lon go pra zo, a
eco no mia bra si lei ra. Se gun do ele, o
Bra sil ofe re ce “opor tu ni da des úni cas
a in ves ti do res de to do o mun do” de vi- 
do a seu po ten ci al e à se gu ran ça ju rí- 
di ca e econô mi ca que vi go ra no país.

A de cla ra ção foi da da em vi de o con- 
fe rên cia du ran te a ce rimô nia de aber- 
tu ra do Fó rum de In ves ti men tos Bra- 
sil 2021, even to or ga ni za do pe la Apex-
Bra sil, pe lo Ban co In te ra me ri ca no de
De sen vol vi men to e o go ver no fe de ral.
“A atu al cri se sa ni tá ria en se ja pre o cu- 
pa ções, mas não tem o po der de com- 
pro me ter o lon go pra zo de uma das
mai o res eco no mi as do mun do. O Bra- 
sil es tá pre pa ra do pa ra ofe re cer opor- 
tu ni da des úni cas a in ves ti do res de to- 
do o mun do por su as po ten ci a li da des,
as sim co mo por sua se gu ran ça ju rí di- 
ca e econô mi ca”, dis se o pre si den te

Bol so na ro des ta cou as “me tas ex- 
pres si vas” do fó rum, que con ta com a
par ti ci pa ção de 101 paí ses. Se gun do o
pre si den te, se rão apre sen ta dos, ao
lon go do even to, 60 pro je tos com um
po ten ci al de in ves ti men tos de US$ 72
bi lhões. “A par tir das pro pos tas apre- 

sen ta das, a ex pec ta ti va é de o Bra sil
re ce ber US$ 50 bi lhões em in ves ti- 
men tos, de for ma a ge rar 22 mil em- 
pre gos en tre 2021 e 2022”, dis se o pre- 
si den te, acres cen tan do que a eco no- 
mia bra si lei ra “já re to mou seu cres ci- 
men to e ge ra ção de em pre gos”.

Bol so na ro de fen deu a ex plo ra ção
sus ten tá vel das ri que zas na Amazô nia
bra si lei ra, apon tan do es sa es tra té gia
co mo fer ra men ta de su pe ra ção do
que clas si fi ca co mo “pa ra do xo
amazô ni co, em que bai xo de sen vol vi- 
men to con tras ta com a ri que za am bi- 
en tal úni ca no pla ne ta”.

“A ade qua da re mu ne ra ção dos ser- 
vi ços am bi en tais pres ta dos na re gião
amazô ni ca; a con cre ti za ção da bi o e- 
co no mia; e a ex plo ra ção sus ten tá vel
dos re cur sos flo res tais, mi ne rais e
agrí co las, de for ma ino va do ra, são im- 
pe ra ti vos pa ra su pe rar mos es se pa ra- 
do xo. Nun ca ti ve dú vi das de que é fal- 
so con si de rar opos tos o de sen vol vi- 
men to e a sus ten ta bi li da de”, ar gu- 
men tou o pre si den te. “De se jo, sim,
ver in ves ti men to, ci ên cia, tec no lo gia
e ino va ção se con ver te rem em em pre- 
go e ren da pa ra as po pu la ções amazô- 

ni cas”, acres cen tou ao des ta car que as
obras que vêm sen do to ca das tan to na
Re gião Nor te co mo Nor des te vão co- 
la bo rar pa ra o de sen vol vi men to do
país. O pre si den te Bol so na ro re a fir-
mou o com pro mis so do go ver no com
re for mas e pro je tos es tru tu ran tes pa- 
ra re du zir o cus to Bra sil. “Tra ta-se de
aper fei ço ar nor mas e po lí ti cas pa ra
me lho rar o am bi en te de ne gó ci os. Pa- 
ra is so, de se nha mos so lu ções tri bu tá- 
ri as que as se gu ram es ta bi li da de ma-
cro e conô mi ca em con tex tos de de sa- 
fi os or ça men tá ri os. En ga ja mos, por- 
tan to, o se tor pri va do na ci o nal e es- 
tran gei ro na so lu ção de nos sos gar ga-
los lo gís ti cos e de in fra es tru tu ra. Que-
re mos mo der ni zar e tor nar mais
trans pa ren te e sim ples nos sa le gis la- 
ção”, dis se, rei te ran do o de se jo de o
Bra sil se tor nar mem bro da Or ga ni za- 
ção pa ra a Co o pe ra ção e De sen vol vi- 
men to Econô mi co (OC DE) e na de fe- 
sa de um “sis te ma mul ti la te ral de co- 
mér cio sem pro te ci o nis mo e fun da- 
men ta do em re gras”. “De se ja mos in-
ten si fi car a in te gra ção econô mi ca
com nos sa re gião, o que sig ni fi ca Mer-
co sul e Amé ri ca do Sul mais di nâ mi- 
cos, li vres e de mo crá ti cos”, afir mou o
pre si den te.

De sen ten di men to

CPI da Co vid

ELEIÇÕES 2022

Bolsonaro se filiará
ao Patriota

O pre si den te Jair Bol so na ro vai se fi li ar ao Pa tri o ta. A
no tí cia foi da da pe lo se na dor Flá vio Bol so na ro, fi lho do
man da tá rio, du ran te uma con ven ção vir tu al do par ti do
on tem (31).

As sim co mo o pai, Flá vio tam bém vai se jun tar à si gla.
Re cen te men te, o se na dor anun ci ou o seu des li ga men to
do Re pu bli ca nos. A tro ca de par ti do acon te ceu pa ra que
ele aju das se o pre si den te a en con trar uma no va le gen da
pa ra dis pu tar as elei ções do ano que vem.

“É mo ti vo de mui ta hon ra ser con vi da do pa ra en trar
num par ti do em que, tal vez, eu de ves se ter me fi li a do lá
atrás. Me sin to um dos fun da do res, par ti ci pei da es co lha
do no me. Mi nha vin da pa ra es se par ti do é pa ra so mar.
Que ro fa zer um con vi te pa ra que a gen te for me o mai or
par ti do do Bra sil a par tir das elei ções de 2022”, dis se o
par la men tar.

“Ago ra, com Bol so na ro na Pre si dên cia da Re pú bli ca,
não te nho dú vi da que a gen te po de cons truir par ti do
mai or ain da que o PSL”, acres cen tou o se na dor.

“Com mui ta hon ra co mu ni co mi nha fi li a ção ao Pa tri- 
o ta. Par ti ci pei di re ta men te de sua re fun da ção, em 2018,
des de a ela bo ra ção de seu Es ta tu to, com pre vi são iné di- 
ta de ser o 1º par ti do de di rei ta do Bra sil, até a es co lha do
no me ‘Pa tri o ta’”, afir mou.

Bol so na ro en fren ta va di fi cul da des na ne go ci a ção
com uma sé rie de par ti dos por que exi gia o co man do da
si gla. Pa ra se fi li ar a uma no va le gen da des de que dei xou
o PSL em 2019, o pre si den te não abriu mão de que rer ter
po der pa ra con tro lar os di re tó ri os re gi o nais da agre mi a- 
ção que o aco lhes se.

O Pa tri o ta se dis põe a cor rer o ris co ao abrir as por tas
pa ra o che fe do Exe cu ti vo, o que tem pro vo ca do de sen- 
ten di men to en tre al guns fi li a dos. O pre si den te e o vi ce-
pre si den te do par ti do, Adil son Bar ro so e Ovas co Re sen- 
de, res pec ti va men te, ti nham opi niões dis tin tas so bre
con vi dar Bol so na ro pa ra fa zer par te do qua dro da le gen- 
da.

Bar ro so de fen de a fi li a ção do man da tá rio e diz que,
com Bol so na ro, o Pa tri o ta se rá “gran de”. Na con ven ção
des ta se gun da, ele re cla mou que se de pen des se de Re- 
sen de, o pre si den te da Re pú bli ca “não vi nha nem se
des se o mun do pa ra ele”.

“Mas gra ças a Deus, ele vem ho je pa ra o par ti do por
cau sa da ami za de sem pe dir uma ba la. Aqui no Pa tri o ta
ele con fia em mim e não quer na da de nós”, des ta cou o
pre si den te do par ti do.

FUTEBOL

Mourão defende Copa
América sem público

VICE-PRESIDENTE HAMILTON MOURÃO FALOU SOBRE COPA

O vi ce-pre si den te da Re pú bli ca, Ha mil ton Mou rão,
não se opôs à re a li za ção da Co pa Amé ri ca no Bra sil. On- 
tem, a Con me bol, con fe de ra ção sul-ame ri ca na de fu te- 
bol, anun ci ou o país co mo a no va se de do tor neio após a
Ar gen ti na de sis tir de re ce ber o even to.

O prin ci pal fa tor pa ra a na ção vi zi nha ter ab di ca do do
cam pe o na to foi a si tu a ção da pan de mia da co vid-19.
Se gun do o Mi nis té rio da Saú de ar gen ti no, o país já re gis- 
trou qua se 3,8 mi lhões de ca sos e apro xi ma da men te 78
mil mor tes des de o iní cio da cri se sa ni tá ria. Os nú me ros
mais re cen tes, di vul ga dos no do min go (30), in di ca ram
21.346 no vos ca sos e 348 no vos óbi tos no in ter va lo de 24
ho ras.

Mes mo com o Bra sil se apro xi man do de uma ter cei ra
on da de in fec ções e mor tes, Mou rão opi nou que o país
cor re “me nos ris co” do que a Ar gen ti na ao re a li zar o
cam pe o na to. Pe los da dos do go ver no fe de ral,
16.515.120 de bra si lei ros con traí ram o no vo co ro na ví rus
e 461.931 per de ram a vi da des de o iní cio da pan de mia.

“Va mos di zer o se guin te, que é me nos… Não é que se- 
ja mais se gu ro, é me nos ris co. Não é mais. É me nos. O
ris co con ti nua”, afir mou o vi ce-pre si den te, em en tre vis- 
ta à im pren sa. Além dis so, Mou rão de cla rou que, se não
hou ver tor ci da nos es tá di os, não há ne nhum pro ble ma
no fa to de o Bra sil re a li zar a Co pa Amé ri ca. “Não tem pú- 
bli co, não é? Não ten do pú bli co, não é pro ble ma. É só di- 
vi dir bem es sas se des e aca bou”.

O anún cio de que o Bra sil foi es co lhi do pe la Con me- 
bol pa ra se di ar a Co pa Amé ri ca re per cu tiu mal en tre se- 
na do res que fa zem par te da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) da co vid-19. Os par la men ta res que rem,
ago ra, con vo car o pre si den te da Con fe de ra ção Bra si lei- 
ra de Fu te bol (CBF), Ro gé rio Ca bo clo, pa ra dar ex pli ca- 
ções.

São Luís, terça-feira, 1 de junho de 2021
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