
 
O azar não tem corpo, não fala, não men-
te, não faz volume e não aparece à luz do 
dia. O azar não marca dia, hoje, mês e ano 
na vida do azarado. Azar ocorre quando a 
pessoa perde a fé em si e no Univer-
so. Por que o azar é universal, 
não adota nenhuma lín-
gua ou religião. Emana  
energias da natureza que 
se choca e se contrapõe 
à sorte e ao bem-estar. 

Na maré de azar 
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Mostra de Cinema do Sesc 
ganha formato digital em 2021

A Mostra Sesc de Cinema está de volta. Depois de um in-
tervalo em 2020, em função da pandemia da Covid-19, cine-
astas de todo o país poderão inscrever suas obras entre 1º de 
e 30 de junho para participar das exibições nacional e regio-
nal das produções. A Mostra já se tornou um dos principais 

canais do país para o incentivo ao cinema independente.
PÁGINA 12

Após oito anos de disputa judicial, o impasse em torno dos servidores contratados da Câmara Municipal de São Luís (CMSL) ganhou 
novos capítulos na última sexta-feira (28/05). Por força da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público em 2013, o juiz 

Cristiano Simas de Sousa, respondendo pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, obriga o Legislativo ludovicense a exonerar todos os 
funcionários irregulares que entraram após o dia 05 de outubro de 1988 e a contratar os concursados. PÁGINA 3

PÁGINA 7

SAÚDE
Tomar banho com 
água fria faz bem?

A interdição de equipamento ocorreu no posto Naila, 
na Cidade Operária. Na ocasião, os testes apontaram que a 

bomda fornecia menos combustível do que era pago.
PÁGINA 9 

Fiscalização lacra bombas 
de posto de combustível

Servidores sem concurso 
serão exonerados da 
Câmara de São Luís 

Polícia Federal encontra 
dinheiro em elefantes de 

pelúcia em operação 
no Maranhão 

Aproximadamente 70 policiais federais 
cumpriram 20 mandados judiciais. São três 

mandados de prisão preventiva, quatro de prisão 
temporária e 13 de busca e apreensão. Consta 
ainda na decisão judicial a determinação para 

que o INSS submeta 68 processos de benefício a 
procedimentos de auditoria. PÁGINA 9

Descoberta 
no Lira clínica 
clandestina 

de aborto
A informação chegou 

até a polícia através de de-
núncias anônimas que da-
vam conta que a suspei-
ta, auxiliar de enfermagem   
realizava corriqueiramen-
te abortos ilegais no local. 

PÁGINA 9

PREÇO DA GASOLINA     Bolsonaro quer ICMS fixo para combustível
PÁGINA 2

Organizações internacionais pedem igualdade nas vacinas
FMI, OMS, OMC e Banco Mundial são as organizações internacionais que pedem US$ 50 bi para acelerar vacinação

PÁGINA 5

Viana recebe 5ª etapa do 
Maranhense de Beach Soccer

PÁGINA 11

Senador Roberto Rocha (PSDB) fez 
uma avaliação para a rede CNN Bra-
sil sobre o “M-29- #Fora Bolsonaro”, 
considerado primeiro grande ato na-
cional contra o governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) no últi-
mo sábado. PÁGINA 3

Roberto Rocha
avalia manifestações  

contra Bolsonaro
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Situação do ministro do Meio Ambiente está cada vez mais insustentável, com a série de
acusações da PF de que ele integra esquema criminoso de exportação de madeira

De nún ci as

Inér cia do go ver no

AMBIENTE

Situação de Salles
está insustentável

R
e vo ga ção de me di das que
proi bi am a ex por ta ção ile gal
de ma dei ra; exo ne ra ção de
ser vi do res do Mi nis té rio do

Meio Am bi en te e do Ins ti tu to Bra si lei- 
ro do Meio Am bi en te e dos Re cur sos
Na tu rais Re no vá veis (Iba ma) que
que ri am evi tar a fle xi bi li za ção das re- 
gras de en vio de pro du tos flo res tais
pa ra o ex te ri or; no me a ção de pes so as
de con fi an ça pa ra es ta be le cer atos
ofi ci ais que fa ci li ta ram o con tra ban do
e as mo vi men ta ções fi nan cei ras sus- 
pei tas de pe lo me nos R$ 1,7 mi lhão
des de que en trou no go ver no fe de ral.
Es ses são al guns dos in dí ci os apon ta- 
dos pe la Po lí cia Fe de ral pa ra a aber tu- 
ra de in ves ti ga ção con tra o mi nis tro
do Meio Am bi en te, Ri car do Sal les,
acu sa do pe la cor po ra ção de in te grar
um es que ma cri mi no so de trá fi co de
ma dei ra.

Des de a re ve la ção das in for ma ções,
há qua se du as se ma nas, o mi nis tro
pou co foi vis to. Na en tre vis ta à im- 
pren sa no dia da ope ra ção da PF —
que re co lheu ce lu la res, ta blets e ou- 
tros apa re lhos ele trô ni cos de le pa ra a
bus ca por mais evi dên ci as da sua par- 
ti ci pa ção no es que ma —, Sal les clas si- 
fi cou a ação po li ci al co mo “exa ge ra da
e des ne ces sá ria” e ga ran tiu não ha ver
“subs tân cia em ne nhu ma das acu sa- 
ções”. A par tir daí, su miu das re des so- 
ci ais e dei xou de in for mar os com pro- 
mis sos diá ri os da agen da ofi ci al. Che- 
gou até a não com pa re cer à reu nião
do Con se lho da Amazô nia Le gal, que
bus ca au xi li ar as ações do Mi nis té rio
do Meio Am bi en te pa ra a pre ser va ção

do bi o ma.
Além dis so, te ve pou co ou qua se

ne nhum apoio pú bli co do pre si den te
Jair Bol so na ro, seu mai or de fen sor
den tro do go ver no. A úni ca ma ni fes- 
ta ção do che fe do Exe cu ti vo foi de que
Sal les é um “ex cep ci o nal mi nis tro” e
de que ele lu ta con tra os “xi i tas am bi- 
en tais” do Mi nis té rio Pú bli co.

Con tu do, in ter na men te, Bol so na ro
tem si do acon se lha do a afas tar o mi- 
nis tro do car go pa ra pre ser var a sua
ges tão. A ava li a ção de pes so as pró xi- 
mas ao pre si den te é de que ele ba lan- 
ça no car go a ca da dia que pas sa, vis to
que a Po lí cia Fe de ral já re ve lou ter
“for tes in dí ci os de uma sé rie bas tan te
com ple xa de con du tas em pre en di- 
das” por Sal les pa ra fa vo re cer o con- 
tra ban do de ma dei ra.

A apu ra ção con du zi da pe lo de le ga- 
do Fran co Pe raz zo ni, che fe da De le ga- 
cia de Re pres são à Cor rup ção e Cri- 
mes Fi nan cei ros, afir ma que Sal les
agiu em fa vor de em pre sas ma dei rei- 
ras com se de no Pa rá, na re gião
amazô ni ca. Elas pe di ram a sus pen são
de uma ins tru ção nor ma ti va do Iba- 
ma, que en trou em vi gor em 2011, pa- 
ra per mi tir a ex por ta ção de pro du tos e
sub pro du tos ma dei rei ros de ori gem
na ti va de flo res tas na tu rais ou plan ta- 
das ape nas me di an te au to ri za ção do
ins ti tu to.

Pa ra can ce lar os efei tos des se ato, o
mi nis tro do Meio Am bi en te e o pre si- 
den te afas ta do do Iba ma, Edu ar do
Bim — tam bém in ves ti ga do —, des- 

con si de ra ram re co men da ções téc ni- 
cas de ser vi do res de car rei ra e, “em to- 
tal des com pas so com a le ga li da de”,
anu la ram a ins tru ção nor ma ti va, le- 
ga li zan do re tro a ti va men te mi lha res
de car gas que ha vi am si do re me ti das
ao ex te ri or sem a res pec ti va au to ri za- 
ção. Se gun do a PF, é “evi den te que o
in te res se pri va do de al guns pou cos
em pre sá ri os foi co lo ca do à fren te do
in te res se pú bli co”.

“A si tu a ção que se apre sen ta é de
gra ve es que ma cri mi no so de ca rá ter
trans na ci o nal. Es sa em prei ta da cri- 
mi no sa não ape nas re a li za o pa tro cí-
nio do in te res se pri va do de ma dei rei- 
ros e ex por ta do res em pre juí zo do in- 
te res se pú bli co, mas tam bém tem cri- 
a do sé ri os obs tá cu los à ação fis ca li za- 
tó ria do Po der Pú bli co no tra to das
ques tões am bi en tais com ine gá veis
pre juí zos a to da a so ci e da de”, afir ma a
Po lí cia Fe de ral.

A cor po ra ção tam bém aler ta, no
inqué ri to, so bre um cres ci men to
cons tan te da de vas ta ção da Amazô-
nia e diz que, se a si tu a ção do bi o ma
“nun ca foi con for tá vel, o mo men to
atu al é gra vís si mo”. Di an te dos re la tos
de tes te mu nhas, a cor po ra ção diz que
se tor na ram uma cons tan te “as de- 
nún ci as de su ca te a men to dos ór gãos
li ga dos ao Mi nis té rio do Meio Am bi- 
en te; o afas ta men to de fis cais de car- 
rei ra, com anos de ex pe ri ên cia, de su- 
as fun ções; e a ado ção de no vos pro-
ce di men tos e in ter pre ta ções, con tra-
ri an do pa re ce res téc ni cos”.

CPI DA COVID-19

Médica negou mudança em bula da Cloroquina

MÉDICA FOI CONVIDADA A FALAR AOS SENADORES QUE INTEGRAM A COMISSÃO

EDILSON RODRIGUES/AGENCIA SENADO

A mé di ca on co lo gis ta e imu no lo- 
gis ta Ni se Yamagushi ne gou on tem
(1º) ter  si do uma das res pon sá veis por
ten tar al te rar a bu la da clo ro qui na pa- 
ra que o uso do me di ca men to fos se
re co men da do pa ra in fec ta dos pe lo
no vo co ro na ví rus. Em de poi men to à
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI) da Pan de mia do Se na do, os par- 
la men ta res lem bra ram a fa la do pre si- 
den te da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria (An vi sa), An to nio Bar ra
Tor res, à co mis são de que em uma
reu nião na Ca sa Ci vil uma mi nu ta
com es se fim te ria si do apre sen ta da.

Per gun ta da se foi ela quem pre pa- 
rou o do cu men to, a imu no lo gis ta res- 
pon deu não. “De for ma al gu ma, não.
Eu de vo di zer pa ra o se nhor o se guin- 
te: eu não fiz ne nhu ma mi nu ta, in clu- 
si ve, não co nhe cia es se pa pel”, de cla- 
rou. Ni se con fir mou que hou ve a reu- 
nião com Bar ra Tor res e o en tão mi- 
nis tro da Saú de, Luiz Hen ri que Man- 
det ta, e dis se que, ao fi nal do en con- 
tro, foi cha ma da pa ra fa lar so bre a
mu dan ça da bu la. “Es sa mi nu ta não
fa la va de bu la, fa la va da pos si bi li da de
de ha ver uma dis po ni bi li za ção de me- 
di ca men tos”, dis se a mé di ca. A reu- 
nião com es se ob je ti vo tam bém foi ci- 
ta da à co mis são por Man det ta.

A mé di ca tam bém ne gou fa zer par- 
te de uma es pé cie de “ga bi ne te pa ra- 

le lo” de acon se lha men to so bre me di- 
das de com ba te à pan de mia.

A imu no lo gis ta foi con vi da da pa ra
fa lar à CPI por sua de fe sa ao tra ta- 
men to pre co ce de pa ci en tes da co vid-
19 com uso de clo ro qui na, me di ca- 
men to sem com pro va ção de efi cá cia
con tra co ro na ví rus. No de poi men to,
ela afir mou que “é uma co la bo ra do ra
even tu al de qual quer go ver no”.

Se gun do Ni se Yamagushi, atu al- 
men te, sua par ti ci pa ção se dá de for- 
ma ” téc ni ca” e es pe cí fi ca, quan do
con vi da da. So bre as con sequên ci as
da “de mo ra” na com pra de va ci nas
con tra a co vid-19, Ni se ava li ou que é o
“atra so que exis te no iní cio do tra ta- 
men to” que tem “de ter mi na do tan tos
mor tos”. “Não só is so, mas nes te mo- 
men to te mos tam bém pro ble ma de
di ag nós ti co”, afir mou. O re la tor da
CPI, se na dor Re nan Ca lhei ros (MDB-
AL), exi biu um ví deo em que a mé di ca
fa la va que não era ne ces sá rio que as
pes so as to mas sem va ci na “ale a to ri a- 
men te” e que a va ci na não é “a úni ca
saí da”, ao com pa rar os imu ni zan tes
ao tra ta men to pre co ce con tra a co vid-
19 em re la ção ao seu grau de im por- 
tân cia.

Ques ti o na da so bre a de cla ra ção, a
mé di ca re a fir mou sua fa la e foi in ter- 
rom pi da pe lo pre si den te da CPI, se- 
na dor Omar Aziz (PSD-AM). “Des con- 

si de re o que ela es tá fa lan do em re la-
ção à va ci na. Ela não es tá cer ta. Va ci na
sem pre pre ve niu. É me lhor pre ve nir
do que re me di ar. Is so é his tó ri co”, dis-
se o par la men tar.

Cha ma da pe lo re la tor a pe dir des- 
cul pas pe la po si ção, a mé di ca dis se
que o Bra sil não va ci nou pes so as ale a- 
to ri a men te. “Va ci nas ale a tó ri as e in- 
dis cri mi na das têm que ser re vis tas. O
Mi nis té rio da Saú de se guiu re gras pa- 
ra va ci nar. Não saí ram va ci nan do to- 
do mun do ao mes mo tem po”.

Es pe ci fi ca men te so bre o uso da
clo ro qui na, Ni se Yamaguchi dis se que
“hou ve uma cons pi ra ção po lí ti ca”
con tra o uso da me di ca ção. “Hou ve
múl ti plas ações con tra o tra ta men to
pre co ce no Bra sil. Vá ri as pro cu ra do ri-
as en tra ram com ações con tra pre fei- 
tu ras que que ri am fa zer o tra ta men to
pre co ce”, lem brou. “Hou ve a per se- 
gui ção até de mé di cos que es ta vam
pres cre ven do os me di ca men tos, ex- 
cluin do a au to no mia ou a so be ra nia
do mé di co.”

Di fe ren te men te de au to ri da des
que pres ta ram de poi men to à CPI, Ni- 
se Yamaguchi foi con vi da da e não
con vo ca da. Na prá ti ca, a mé di ca não
se ria obri ga da a com pa re cer à CPI
nem a fa lar a ver da de. Ape sar dis so,
ela pres tou o com pro mis so de di zer a
ver da de no iní cio da ses são.

STF

Casa Civil suspende
presidente do Ibama

EDUARDO BIM ESTÁ SUSPENSO DA FUNÇÃO PÚBLICA

O Diá rio Ofi ci al da União (DOU) des ta ter ça-fei ra, 1º,
pu bli ca por ta ria do go ver no fe de ral que sus pen de o pre- 
si den te do Ins ti tu to Bra si lei ro do Meio Am bi en te e dos
Re cur sos Na tu rais Re no vá veis (Iba ma), Edu ar do Bim,
do exer cí cio da fun ção pú bli ca. O ato cum pre de ci são do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), que em 19 de maio
afas tou Edu ar do Bim e ou tros no ve ser vi do res do ór gão
no âm bi to da Ope ra ção Aku an du ba.

Bim é al vo da apu ra ção que re sul tou em bus ca e apre- 
en são em en de re ço do mi nis tro Ri car do Sal les e do Mi- 
nis té rio do Meio Am bi en te. A Po lí cia Fe de ral in ves ti ga a
edi ção de um des pa cho pe lo Iba ma, em 2020, que te ria
per mi ti do a ex por ta ção de pro du tos flo res tais sem a ne- 
ces si da de de emis são de au to ri za ções. Na ope ra ção, o
mi nis tro da Cor te Ale xan dre de Mo ra es tam bém de ter- 
mi nou a que bra dos si gi los ban cá rio e fis cal do mi nis tro
Sal les e de ser vi do res do Iba ma.

A por ta ria que ofi ci a li za o afas ta men to de Bim é as si- 
na da pe la Ca sa Ci vil da Pre si dên cia. A sus pen são co me- 
çou a va ler a par tir de 19 de maio e te rá du ra ção de 90 di- 
as.

O ato tam bém sus pen de ou tros qua tro ser vi do res,
dois do Iba ma e dois do Mi nis té rio do Meio Am bi en te:
Oli val di Al ves Bor ges Aze ve do (Se cre tá rio Ad jun to da
Se cre ta ria de Bi o di ver si da de do Mi nis té rio do Meio Am- 
bi en te); Le o pol do Pen te a do But ki ewicz (As ses sor Es pe- 
ci al do Mi nis tro de Es ta do do Meio Am bi en te); Olím pio
Fer rei ra Ma ga lhães (Di re tor de Pro te ção Am bi en tal do
Iba ma); e João Pes soa Ri o gran den se Mo rei ra Ju ni or (Di- 
re tor de Uso Sus ten tá vel da Bi o di ver si da de e Flo res tas
do Iba ma).

STF

Bolsonaro quer ICMS
fixo pra combustível

O pre si den te Jair Bol so na ro afir mou on tem (1º) que
de ve rá re cor rer ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) pa ra
fi xar uma co ta úni ca pa ra o ICMS (Im pos to so bre Cir cu- 
la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços) de com bus tí veis. De- 
cla ra ção ocor reu du ran te even to da Cai xa no Pa lá cio do
Pla nal to.

“Tem uma emen da cons ti tu ci o nal de 2001 que diz
que o ICMS, im pos to es ta du al, tem que ter um va lor fi xo,
um va lor no mi nal e pa dro ni za do em to do o Bra sil, pa ra
o di e sel, pa ra o ál co ol, pa ra a ga so li na. Man da mos o pro- 
je to pa ra o Con gres so, mas sa be mos que o Con gres so
não é um cor po úni co ali, os mais va ri a dos in te res ses
im pe ram lá den tro. Al guns con cor dam, ou tros não. Is so
é sa lu tar. Mas, pe lo que tu do in di ca, es se nos so pro je to
de lei com ple men tar que vi sa re gu la men tar uma emen- 
da cons ti tu ci o nal de 2001 não vai pa ra fren te. Não é cul- 
pa do pre si den te da Câ ma ra, do Se na do, ou dos par la- 
men ta res. É o jo go de mo crá ti co pa ra tal. Es tá nos so- 
bran do ape nas o ca mi nho da Jus ti ça”, ale gou.

No en tan to, o man da tá rio ma ni fes tou es pe ran ça de
que o Con gres so pau te a me di da pa ra vo ta ção. “Se o
Con gres so re sol ver vo tar o pro je to, da mi nha par te, eu
não te nho na da a me opor so bre um va lor fi xo em to do o
Bra sil, que ca da es ta do di ga quan to é o ICMS do di e sel,
do ál co ol e da ga so li na, e que ha ja uma con cor rên cia sa- 
lu tar en tre os es ta dos”, emen dou.

Ele re cla mou que ape sar de ter bai xa do por dois me- 
ses o pre ço de com bus tí veis nas re fi na ri as, o va lor não
di mi nuiu pa ra os con su mi do res fi nais. “O que não po de
con ti nu ar acon te cen do, quan do nós di mi nuí mos na re- 
fi na ria o pre ço do com bus tí vel, na bom ba ele não di mi- 
nui. Quan do au men ta um cen ta vo na re fi na ria, au men- 
ta dois na bom ba. Is so não po de con ti nu ar exis tin do,
com a ga so li na aci ma de R$ 6 o li tro em al guns es ta dos.
Não tem ca bi men to is so, o im pos to é ca rís si mo nos
com bus tí veis”, expôs.

Bol so na ro ain da ne gou que o as sun to te nha a ver com
“bri ga com go ver na do res” e dis se ser “paz é amor”. “O
que eu que ro, é que es se va lor se ja dos co nhe ci men tos
dos con su mi do res, dos ca mi nho nei ros, dos mo to ris ta
par ti cu la res por que is so im pac ta na pon ta da li nha o
pre ço da ali men ta ção tam bém. Que re mos que ca da um
as su ma a sua res pon sa bi li da de. Não é bri ga mi nha com
go ver na do res, lon ge dis so. Não que ro bri gar com nin- 
guém, lon ge dis so. Sou até paz e amor de mais ao con trá- 
rio do que al guns pre gam”.

São Luís, quarta-feira, 2 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Fal ta de va ci nas é res pon sa -
bi li da de dos go ver na do res

Cro no lo gia do ca so

ATO UNIFICADO

Roberto Rocha  avalia
manifestações 
O

se na dor Ro ber to Ro cha
(PSDB) fez uma ava li a ção
pa ra a re de CNN Bra sil so- 
bre o “M-29- #Fo ra Bol so na- 

ro”, con si de ra do pri mei ro gran de ato
na ci o nal con tra o go ver no do pre si- 
den te Jair Bol so na ro (sem par ti do),
re a li za do em to do o Bra sil, no úl ti mo
sá ba do (29), por ma ni fes tan tes, tra ba- 
lha do res, es tu dan tes, li de ran ças po lí- 
ti cas, mo vi men tos po pu la res e sin di- 
cais.

 Os ma ni fes tan tes lem bra ram a res- 
pon sa bi li da de de Bol so na ro pe las
mais de 460 mil mor tes des de o iní cio
da pan de mia em 2020.

Ro ber to Ro cha, que é um dos apoi- 
a do res do go ver no Bol so na ro, clas si fi- 
cou o ato de “na tu re za po lí ti ca” e que
quem pro mo veu não es tá dis cu tin do
con teú do e sim uma for ma de fa zer
po lí ti ca. E que is so faz par te do pro- 
ces so de mo crá ti co. “Faz par te da de- 
mo cra cia. Nós ve ri fi ca mos em São
Luís e em mu ni cí pi os do in te ri or um
nú me ro re du zi dos de pes so as in do às
ru as pro tes tar con tra o pre si den te da
Re pú bli ca. Re cen te men te vi mos exa- 
ta men te o con trá rio em um vo lu me
bem mai or. É uma guer ra po lí ti ca”,
ava li ou o se na dor.

Du ran te a en tre vis ta, Ro ber to Ro- 
cha fez ques tão de di zer que o gran de
nú me ro de mor tes no país, é la men tá- 
vel. O se na dor afir mou que tam bém
per deu pa ren tes e ami gos pa ra a Co- 
vid-19 e que é um er ro bus car res pon- 
sá veis por es sa si tu a ção.

 “Se a gen te for bus car res pon sá vel
por is so, va mos ter que ir até a Ásia”,
dis se Ro cha fa zen do uma re fe rên cia

ve la da à Chi na, país on de de sen ca de- 
a ram-se os pri mei ros ca sos do no vo
co ro na ví rus.

O se na dor lem brou que o Bra sil já
che gou à mar ca de 100 mi lhões de va- 
ci nas e um pou co mais da po pu la ção
bra si lei ra já es tá va ci na da. E que se ti- 
ves se fal tan do va ci na po de ria ale gar a
omis são de al guém.

 “Quem com pra va ci na pe lo Pla no
Na ci o nal de Va ci nas é o pre si den te da
Re pú bli ca, quem dis tri bui são os go- 
ver na do res do es ta do e quem apli ca
são os pre fei tos”, afir man do que nin- 
guém es tá re cla man do da fal ta de va- 
ci nas, res sal tan do des co nhe cer so bre
a fal ta de va ci nas em al guns es ta dos,
di zen do que 67,5 mi lhões de pes so as
já fo ram va ci na das.

Ro ber to Ro cha tam bém saiu em
de fe sa do go ver no Bol so na ro en fa ti- 
zan do que se há fal ta de va ci na, a res- 
pon sa bi li da de é do go ver na dor ou
pre fei to. “A pri mei ra va ci na no pla ne- 
ta foi fei ta em de zem bro. E o Bra sil co- 
me çou a va ci nar em ja nei ro. Va ci na- 
mos mais que uma Es pa nha. A gen te
va ci na um Chi le a ca da 15 di as. Ora,
eu não ve jo nes se ca so, ‘Da ta Ve nha’
me cor ri ja se eu es ti ver equi vo ca do,
que ha ja omis são ou a fal ta de va ci na.
Nós es ta mos com um nú me ro enor- 
me de va ci nas. So mos o 4º do pla ne ta
em va ci na ção”, res sal tou o se na dor,
não le van do em con si de ra ção que em
nú me ros pro por ci o nais o Bra sil ocu- 
pa o 64ª lu gar mun di al men te e que o
nú me ro de pes so as va ci na das com a
se gun da do se é de apro xi ma da men te
10% da po pu la ção.

Ao ser ques ti o na do que ti po de res- 
pos tas a po pu la ção bra si lei ra po de es- 
pe rar da CPI da Pan de mia, Ro ber to
Ro cha dis se que uma das ra zões a
che gar mos a qua se meio mi lhão de
mor tos no Bra sil po de ter ocor ri do pe- 
la fal ta de união de es for ços con tra a
do en ça en tre as au to ri da des po lí ti- 
cas. 

“Co mo é que se na do res, co le gas
meus, po dem trans for mar uma CPI
em pa lan que. O Bra sil gri ta por UTI, e
quer fa zer uma CPI pa ra atin gir po li ti- 
ca men te al guém. Is so é um ab sur do.
Não es tou aqui pa ra de fen der nin- 
guém. An tes de de fen der o pre si den te
da Re pú bli ca eu de fen do a mi nha vi-
da. Eu de fen do a vi da da mi nha fa mí- 
lia, dos meus ami gos e dos bra si lei ros
que eu re pre sen to em pri mei ro lu gar,
que são os ma ra nhen ses. Mas eu não
pos so dei xar de re co nhe cer o es for ço
que o pre si den te tem fei to”, dis pa rou
Ro ber to Ro cha cri ti can do o go ver na- 
dor Flá vio Di no, que mul tou o pre si- 
den te quan do es te ve en tre gan do
obras no Ma ra nhão na se ma na pas sa-
da.

O Bra sil gri ta por UTI, e

quer fa zer uma CPI pa ra

atin gir po li ti ca men te

al guém. Is so é um

ab sur do.

CÂMARA DE SÃO LUIS

Servidores sem concurso serão exonerados 
Após oi to anos de dis pu ta ju di ci al,

o im pas se em tor no dos ser vi do res
con tra ta dos da Câ ma ra Mu ni ci pal de
São Luís (CMSL) ga nhou no vos ca pí- 
tu los na úl ti ma sex ta-fei ra (28/05).
Por for ça da Ação Ci vil Pú bli ca pro- 
mo vi da pe lo Mi nis té rio Pú bli co em
2013, o juiz Cris ti a no Si mas de Sou sa,
res pon den do pe la Va ra de In te res ses
Di fu sos e Co le ti vos, obri ga o Le gis la ti- 
vo lu do vi cen se a exo ne rar to dos os
fun ci o ná ri os ir re gu la res que en tra- 
ram após o dia 05 de ou tu bro de 1988
e a con tra tar os con cur sa dos.

Com a de ci são, o pre si den te da Câ- 
ma ra, ve re a dor Os mar Fi lho (PDT),
te rá um pra zo de 30 di as, pa ra o cum- 
pri men to dos ter mos da sen ten ça, sob
pe na de in ci dên cia de me di das de for- 
ça a se rem ar bi tra das pe lo ma gis tra- 
do. A me di da irá afe tar cer ca de 114
fun ci o ná ri os que pres tam ser vi ços ao
lon go dos anos na Ca sa e, por con- 
sequên cia, de ve be ne fi ci ar os con cur- 
sa dos que se rão cha ma dos pa ra pre- 
en cher os pos tos que de ve rão fi car va- 
gos.

“É ne ces sá rio que a Câ ma ra apre- 
sen te uma lis ta gem com ple ta de to- 
dos os ser vi do res exo ne ra dos, in clu si- 
ve com ato de pu bli ca ção ofi ci al, e
pro mo va a ime di a ta no me a ção dos
can di da tos res tan tes que in te gram o
Ca das tro Re ser va – ao que pa re ce res- 
tam 32 – até com ple tar o to tal de 114”,
diz tre cho da sen ten ça.

Em sua de ci são, o ma gis tra do obri- 
ga o Par la men to Mu ni ci pal a cum prir
to dos os itens e pra zos do edi tal do
cer ta me des de mui to an tes da atu al
ges tão, de ter mi na tam bém que o ges- 
tor da Ca sa com pro ve a ime di a ta exo- 
ne ra ção dos ser vi do res con tra ta dos
ir re gu lar men te sem con cur so após
05/10/1998, ou se ja, que não es tão
am pa ra dos pe la Cons ti tui ção Fe de ral.

A dis pu ta ju di ci al que pe de a exo- 
ne ra ção vem ocor ren do des de 2013,
em de cor rên cia de um acor do ho mo- 
lo ga do pe lo juí zo da Va ra de In te res ses
Di fu sos e Co le ti vos, ain da sob a ges- 
tão an te ri or des ta Ca sa, em pro vo ca- 
ção fei ta pe lo Par quet. Na épo ca, foi
con sig na do a re a li za ção de con cur so
pú bli co, bem co mo o des li ga men to de
ser vi do res even tu al men te con tra ta- 
dos sem con cur so pú bli co após
5.10.1988.

Em 2019, após a ho mo lo ga ção do
con cur so pú bli co, o mes mo ma gis tra- 
do pro fe riu de ci são de ter mi nan do a
no me a ção dos apro va dos den tro do
nú me ro de va gas, vin cu lan do ao des- 
li ga men to de ser vi do res con tra ta dos
ile gal men te após 5.10.1988.

Fei ta no me a ção dos pri mei ros ser- 
vi do res efe ti vos e fei to um des li ga- 
men to em 2019, o res tan te das no me- 
a ções ocor re ri am em 2020 (mar ço e
maio), po rém, com os efei tos da pan- 
de mia que as so lou re pen ti na men te o
Bra sil na que le ano, as no me a ções e
even tu ais des li ga men tos, fo ram sus- 
pen sos pe la Ges tão.

Pas sa do o pe río do crí ti co, a Ca sa
vol tou a fa zer a no me a ção de to dos os
can di da tos apro va dos den tro do nú- 
me ro de va gas ain da em 2020.

Em 2021, mais pre ci sa men te em ja- 
nei ro, o MP mes mo ten do acom pa- 
nha do to das as fa ses do Cer ta me, des- 
de a di vul ga ção do edi tal em 2018,
pro mo veu o ajui za men to da Ação Ci- 
vil Pú bli ca nº. 0803808-
89.2021.8.10.0001, do qual re sul tou
em acor do ho mo lo ga do no va men te
pe lo juí zo da Va ra de In te res ses Di fu- 
sos e Co le ti vos, do qual o Le gis la ti vo,
jun ta men te com a Fun da ção Sou sân- 
dra de (FSA DU), res pon sá vel pe lo
Con cur so, re a li za ria he te roi den ti fi ca- 
ção de can di da tos clas si fi ca dos pa ra

as va gas re ser va das pa ra Pre tos e Par- 
dos, fa zen do com que es ses fos sem
in cluí dos em uma no va no me a ção
pa ra va gas dis po ní veis, após a de sis- 
tên cia de can di da tos con vo ca dos an- 
te ri or men te pa ra no me a ção.

Cum pri da es sa exi gên cia ain da no
mês de maio des te ano, con for me de- 
ci são ho mo lo ga tó ria, a Câ ma ra so li ci-
tou ao IPAM, ór gão res pon sá vel pe la
re a li za ção dos exa mes ad mis si o nais
dos ser vi do res efe ti vos, cro no gra ma
pa ra no va con vo ca ção de can di da tos,
fa se em que se aguar da a res pos ta ofi-
ci al do IPAM com o ca len dá rio ain da
pa ra iní cio des te mês de ju nho.

No en tan to, no dia 28 de maio, foi
pro fe ri da de ci são nos au tos da ACP
0807651- 67.2018.8.10.0001 de ter mi-
nan do a in ti ma ção do pre si den te Os- 
mar Fi lho, pa ra in for mar, no pra zo de
30 di as, se hou ve o cum pri men to das
no me a ções, bem co mo o des li ga men- 
to de ser vi do res con tra ta dos sem con-
cur so pú bli co após 5.10.1988, aten-
den do a ex pres so pe di do do Mi nis té-
rio Pú bli co, ou se ja, fa zen do re fe rên- 
cia à de ci são da pró pria Va ra de In te-
res ses Di fu sos e Co le ti vos pro fe ri da
em 2019.

Des sa for ma, não obs tan te a Ca sa
ter se or ga ni za do pa ra pro mo ver o fi el
cum pri men to da de ter mi na ção ju di- 
ci al, fei ta pe lo ór gão mi nis te ri al, an te
o ad ven to do mo men to mais crí ti co
da pan de mia da Co vid-19, es te Po der
Le gis la ti vo, cum pri dor da Cons ti tui- 
ção Fe de ral, bem co mo de de ci sões
ju di ci ais que ex pres sam o de ver le gal
do ad mi nis tra dor pú bli co, em que pe- 
se o la men to da dor do cor te, não vê
al ter na ti va, se não o cum pri men to da
de ci são ju di ci al, o que vem ocor ren do
des de 2019, pa ra o fi el aten di men to
de acor do ju di ci al ho mo lo ga do des de
2018 por es ta Ca sa Le gis la ti va, fren te
ao MP e Po der Ju di ciá rio.
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Da te na na an te na

On tem e ho je (1)

On tem e ho je (2)

“Te nho cer te za de que Fux não vai me
frus trar”

Ami go de fé (1)

Ami go de fé (2)

Na ma ré de azar
O azar não tem cor po, não fa la, não men te, não faz vo lu me e

não apa re ce à luz do dia. O azar não mar ca dia, ho je, mês e ano na
vi da do aza ra do. Azar ocor re quan do a pes soa per de a fé em si e no
Uni ver so. Por que o azar é uni ver sal, não ado ta ne nhu ma lín gua
ou re li gião. Ema na ener gi as da na tu re za que se cho ca e se con tra- 
põe à sor te e ao bem-es tar. O por ta dor é do no de uma car ga de
maus flui dos. O Bra sil pa re ce atra ves sar um pe río do de aza res
que, co mo o co ro na ví rus, con ta mi nou a eco no mia, a po lí ti ca e a
saú de pú bi ca.

Ho je, se fos se su pers ti ci o so co mo o ex-pre si den te Jo sé Sarney,
o atu al ocu pan te do Pa lá cio do Pla nal to já es ta ria pro cu ran do
ben ze dei ras ou uma for ma de abran dar a ma ré de azar que pa re ce
se apro xi mar. Po de ria usar is so: acen der um de fu ma dor abre-ca- 
mi nhos ou que bra-de man da. Pas sar a fu ma ça do de fu ma dor so- 
bre o cor po. Men ta li zar so men te coi sas po si ti vas. Quan do ter mi- 
nar, so prar as cin zas ao ven to di zen do: “sai azar, afas ta-se de mim.
De ho je em di an te, meu azar che gou ao fim”. Em se gui da, acen da
uma ve la bran ca so bre um pi res bran co e fa la em voz al ta: “Os que
es pe ram no Se nhor re no va rão su as for ças”. Es pe rar a ve la quei- 
mar pa ra jo gar os res tos de la no li xo. La var o pi res e usá-lo co mo
de cos tu me.

Quan do o pre si den te se acha va im ba tí vel pa ra 2022, co me ça a
des pen car nas pes qui sas, per den do pa ra Lu la; quan do de fen de o
tra ta men to pre co ce, até o fa bri can te da Iver mec ti na diz que o
pro du to não ser ve à co vid. Quan do o pre si den te acha va que os
apoi a do res fa zem a mai or ma ni fes ta ção, a opo si ção mar ca ou tra e
en che as ru as do país; quan do Bol so na ro pro cu ra um par ti do po- 
lí ti co, to dos tran cam a por ta, por que já tem do no. E as sim, com
tan tos fa tos des fa vo rá veis, o pre si den te do Bra sil re sol ve re a li zar a
Co pa Amé ri ca no Bra sil, es pe ran do au men tar o apoio po pu lar por
tra ta-se de fu te bol, em bo ra ou tros paí ses a re cu sem.

 Mes mo as sim, o STF po de de ci dir que a pri o ri da de no mo- 
men to é va ci nar a po pu la ção e não o tor neio da Ca pa Amé ri ca.
Co mo se po de per ce ber, mes mo ocu pan do a Pre si dên cia da Re- 
pú bli ca, Bol so na ro fra cas sou na ten ta ti va de cri ar um par ti do, o
Ali an ça. As in ves ti das pa ra vol tar ao PSL não avan ça ram; no
PRTB, Re pu bli ca nos, PTB e até no PP to dos go ver nis tas, tam bém
deu er ra do. Nin guém quer des gru dar da di nhei ra ma dos fun dos
vin cu la dos aos par ti dos. Só o PSL, que Bol so na ro tor nou gi gan te
em 2018, te ve di rei to a R$ 293 mi lhões em 2020. Já o Pa tri o ta, que
aco lheu o se na dor Flá vio Bol so na ro, ra chou. O vi ce-pre si den te
Ovas co Ro ma dis se que o pre si den te Adil son Bar ros deu um gol- 
pe. En quan to is so, o che fe do go ver no Bra si lei ro con ti nua ou vin- 
do: “Va de-re tro”.

Mem bros do par ti do Pa tri o ta, que fi li ou o se na dor Flá vio Bol- 
so na ro, não que rem nem pen sar ao ter o pre si den te Jair Bol so na ro
em su as fi lei ras. Di vi di dos, re cor rem ao TSE e con vi dam Luiz Da- 
te na pa ra dis pu tar a Pre si dên cia da Re pú bli ca em 2022.

O tem po mu da as pes so as e a his tó ria. On tem foi a pre si den te
Dil ma Rous seff que jo gou uma di nhei ra ma pa ra cons truir es tá dio
a ser vi ço da “Co pa das Co pas”, em 2014. Ne la o Bra sil foi de to na do
no his tó ri co 7X1 pe la Ale ma nha. Os es tá di os vi ra ram ele fan tes
ver des.

Em 2021, em ple na pan de mia da co vid, en quan to ou tros paí- 
ses des car tam a Co pa Amé ri ca, Jair Bol so na ro, do Bra sil, es tu fa o
pei to e de ci de: “No que de pen der de mim e de to dos os mi nis tros,
ha ve rá Co pa Amé ri ca no Bra sil”. Mas com os es tá di os da Dil ma
va zi os.

Do de ca no do STF, Mar co Au ré lio Mel lo, que de se ja ver o jul ga- 
men to so bre a sus pei ção do ex-juiz Ser gio Mo ro ser fi na li za do pe lo
pre si den te Luiz Fux, an tes de sua apo sen ta do ria, em 5 de ju lho.

 
A even tu al fi li a ção do pre si den te Jair Bol so na ro no Pa tri- 

o ta, co man da do no Ma ra nhão pe lo de pu ta do fe de ral
Mar re ca Fi lho, di vi diu a le gen da ao meio. Uma par te

quer ver Bol so na ro bem lon ge do par ti do, mas Jo si mar
do Ma ra nhão zi nho, ali nha do com Mar re ca, es tá se re le pe.

 
Tam bém o se na dor Ro ber to Ro cha (sem par ti do) po de

ser com pa nhei ro de Bol so na ro no Pa tri o ta, des de que
o con fli to de in te res ses se ja apa zi gua do a tem po. Ro- 

ber to Ro cha es ta ria re a li za do se vi er a fi car jun to de
Bol so na ro na mes ma le gen da.

 
En vol vi do até o go gó no com ba te à pan de mia do co ro- 

na ví rus, o se cre tá rio es ta du al de Saú de, Car los Lu la,
foi con vi da do pe lo de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin da ré

(PSB) a se fi li ar ao PSB. Ele já con vi dou tam bém Flá vio
Di no pa ra tro car a le gen da co mu nis ta pe la so ci a lis ta

Sol to, le ve e ri co. Es ta é a si tu a ção do ex-to do-po de ro so pre si- 
den te da Câ ma ra Fe de ral, Edu ar do Cu nha (MDB), prin ci pal res- 
pon sá vel pe lo im pe a ch ment da pre si den te Dil ma Rous seff em
2016. Fol ga do, ele já fa la até em apoi ar o pre si den te Jair Bol so na ro.

Ago ra co mo ex-pre so e au tor do li vro “Tchau, Que ri da: O Diá- 
rio do Im pe a ch ment”, Edu ar do Cu nha an da de sen vol to em Bra sí- 
lia, on de foi re cep ci o na do por An dré Fu fu ca (PP), ami gão de Cu- 
nha des de quan do che gou à Câ ma ra co mo o mais jo vem par la- 
men tar em 2014.

São Luís, quarta-feira, 2 de junho de 2021
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» CRIS TO VAM BU AR QUE
Pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de de
Bra sí lia

E D I T O R I A L

Copa do desrespeito
Ne nhum país da Amé ri ca La ti na

tem con di ções de se di ar a Co pa Amé- 
ri ca. Não nes te mo men to, com ame a- 
ça de uma ter cei ra on da da pan de mia
do no vo co ro na ví rus. A re gião con- 
cen tra cer ca de um ter ço de to das as
mor tes do pla ne ta pe la co vid-19 e es tá
mui to atra sa da na va ci na ção con tra a
do en ça. No Pe ru, de pois de re vi sa dos
os da dos, o to tal de ví ti mas tri pli cou.
Na Ar gen ti na, que se ria uma das se des
da com pe ti ção, pes so as es tão mor- 
ren do em fi las de hos pi tais por fal ta
de lei tos de UTIs. Na Colôm bia, ou tra
se de ini ci al do cam pe o na to, além do
des con tro le do ví rus, há uma bru tal
cri se po lí ti ca. No Bra sil, já são mais de
462 mil óbi tos, com mé dia diá ria ain- 
da pró xi ma de 2 mil.

Quan do o re cor te se res trin ge à
Amé ri ca do Sul, da dos da Uni ver si da- 
de de Ox ford mos tram que a re gião li- 
de ra o ran king mun di al de mé dia mó- 
vel de no vas mor tes pe la co vid-19 por
mi lhão de ha bi tan tes, se gun do in for- 
ma ções do úl ti mo dia 30. É jus ta men- 
te no Pa ra guai, on de fi ca a se de da
Con me bol, que es tá a pi or si tu a ção,
com 14,5 óbi tos pa ra ca da mi lhão de
pes so as. O Uru guai apa re ce na se gun- 
da po si ção, com 14, se gui do por Ar- 

gen ti na, com 11, Colôm bia, com 10, e
Bra sil, com 9. Mes mo com es se qua- 
dro as sus ta dor e as re cu sas de vá ri os
paí ses em abri gar a Co pa Amé ri ca —
in cluin do os Es ta dos Uni dos, exem- 
plo de va ci na ção —, a Con me bol in- 
sis te em le var adi an te o seu pro je to.
Por que não po de es pe rar um mo- 
men to mais pro pí cio pa ra re a li zá-lo?

As ne ga ti vas de vá ri os paí ses — o
Chi le tam bém dis se não — em se di ar
a Co pa Amé ri ca não de vem ser vis tas
co mo pre ci o sis mo. Mui to pe lo con- 
trá rio. In di cam que há go ver nan tes
res pon sá veis, que ve em no even to um
ris co enor me de dis se mi na ção do no- 
vo co ro na ví rus. Por mais que os de- 
fen so res do cam pe o na to di gam que
os jo gos não te rão pú bli co e que são
ape nas 10 ti mes, ca da equi pe com até
65 pes so as, to das va ci na das, há mui ta
coi sa em jo go. Aglo me ra ções vão se
for mar em tor no de es tá di os e de ho- 
téis que hos pe da rem as de le ga ções.
Uma com pe ti ção co mo es ta exi ge
uma enor me in fra es tru tu ra de se gu- 
ran ça.

O Bra sil, que des pon ta co mo no va
se de da Co pa Amé ri ca, diz que foi de- 
man da do pe la CBF so bre a pos si bi li- 
da de de abri gar os jo gos. Num pri mei- 

ro mo men to, o go ver no da va co mo
cer ta a re a li za ção do cam pe o na to por
aqui, so bre tu do pe lo po ten ci al
econô mi co do even to. Mas, di an te da
enor me re per cus são ne ga ti va, o mi- 
nis tro da Ca sa Ci vil, Luiz Edu ar do Ra- 
mos, dis se que a de ci são só sai rá nes ta
ter ça-fei ra. Es pe ra-se que, de pois da
com pre en sí vel eu fo ria de o país se di- 
ar uma com pe ti ção tão im por tan te, o
bom sen so pre va le ça. As aten ções de- 
vem es tar con cen tra das em ofe re cer
va ci nas pa ra to da a po pu la ção. É ho ra
de pro te gê-la, não de co lo cá-la em ris- 
co.

Os de fen so res da Co pa Amé ri ca
ale gam que o Bra si lei rão es tá sen do
re a li za do em to do o país, que os cam- 
pe o na tos es ta du ais ocor re ram sem
pro ble mas. Pois va mos nos con ten tar
com is so. Não é ho ra de fes tas, mas de
com pai xão. Fa mí li as es tão des tro ça- 
das pe la pan de mia. Pais en ter ra ram
fi lhos. Cri an ças e ado les cen tes per de-
ram seus pro te to res. O fu tu ro de mui- 
ta gen te es tá com pro me ti do. Quan do
a pan de mia es ti ver sob con tro le, a vi-
da vol ta rá à nor ma li da de. E os es tá di- 
os de fu te bol lo ta dos se rão o re tra to
mais vis to so de que o Bra sil ven ceu a
cri se sa ni tá ria. Até lá, po rém, va mos
nos dar ao res pei to.

Almoço incompleto

Mui tos cri ti ca ram o ex-pre si den te
Fer nan do Hen ri que por se reu nir com
o ex-pre si den te Lu la e di zer que vo ta- 
ria nes te no se gun do tur no. A crí ti ca
de ve ria ser por FHC não di zer que vo- 
ta ria lo go no pri mei ro tur no, se Lu la
acei tas se sen tar com to dos os can di- 
da tos já pos tos, pa ra, jun tos, es co lhe- 
rem qual te ria mais chan ce de ven cer
e fir ma rem acor do de co mo go ver na- 
ria. Aque le al mo ço de mons trou po lí- 
ti ca com ci vi li da de, coi sa ra ra ho je em
dia. Não se vê is so en tre se gui do res do
atu al pre si den te, tam pou co en tre
elei to res do Lu la, que tra tam ad ver sá- 
ri os co mo ini mi gos, nem em mui tos
que se di zem de mo cra tas, mas de mo- 
ni zam Lu la e o PT. Mas não bas ta ci vi- 
li da de.

Con tei em ar ti go re cen te que, ao
ver a no tí cia da que le al mo ço, lem brei
que, em 1998, acom pa nhei Lu la ao
Pa lá cio da Al vo ra da em vi si ta a Fer- 
nan do Hen ri que, re e lei to di as an tes.
O pre si den te abriu pes so al men te a
por ta do apar ta men to re si den ci al
den tro do Pa lá cio e dis se: “Lu la, ve nha
co nhe cer o lu gar on de vo cê vai mo rar
um dia”. 

Não pa re ceu iro nia, nem adi vi nha- 
ção, era uma es pé cie de sen ti men to
his tó ri co e ca ri nho po lí ti co. A lon ga
con ver sa, da qual fui a úni ca tes te mu- 
nha, du rou ape nas du as pou cas ho- 
ras, por que não se trans for mou em
acor do que lhe des se con ti nui da de
his tó ri ca.

Os dois lí de res ma ni fes ta ram res- 
pei to e bo as in ten ções, mas não for- 
ma ram um acor do pe lo Bra sil. Aper ta- 
ram as mãos, mas não de ram as mãos;

se abra ça ram, mas não abra ça ram o
país; pa re ci am es pe ran ço sos, mas
não acen de ram es pe ran ça. Te ria si do
di fe ren te se ti ves sem for ma do e li de- 
ra do um acor do pe las re for mas de
que o Bra sil pre ci sa va, aque las de fen- 
di das pe lo par ti do de um e aque las
de fen di das pe lo par ti do de ou tro, em
uma con ver gên cia que me lho ra ria ca- 
da uma de las e be ne fi ci a ria o país.

Es te úl ti mo al mo ço, na ca sa do ex-
mi nis tro Nel son Jo bim, foi cer ta men- 
te res pei to so e bem-in ten ci o na do,
mas po de rá fi car com a mes ma ir re le- 
vân cia his tó ri ca do en con tro no Al vo- 
ra da em 1998, se não for trans for ma- 
do em um acor do pe lo fu tu ro do Bra- 
sil, com o apoio dos dois par ti dos que
eles li de ram e a sim pa tia elei to ral do
po vo bra si lei ro. Pa ra que o al mo ço en- 
tre Lu la e FHC te nha re per cus são his- 
tó ri ca, se rá ne ces sá rio que brar o pre- 
con cei to do “no se gun do tur no”, não
no pri mei ro, con vi dar o Lu la pa ra sen- 
tar à me sa com to dos os par ti dos e es- 
co lher um can di da to úni co que re pre- 
sen te os de mo cra tas do Bra sil, des de o
pri mei ro tur no das elei ções de 2022, e
um con jun to de pro pó si tos e com por- 
ta men tos do pró xi mo pre si den te.

O no me es co lhi do po de ser o pró- 
prio Lu la, que tem his tó ria, já pro vou
com pe tên cia pa ra pre si dir, tem vo to e
de mons trou que sa be apren der com
os er ros e re ci clar su as po si ções. Mas
Lu la e o PT de vem acei tar a aná li se
dos no mes pro pos tos há me ses; ou
até no vos no mes, co mo, por exem plo,
o an fi trião Nel son Jo bim. O al mo ço
pre ci sa ser am pli a do, con ver san do
com ou tros lí de res de par ti dos e da
so ci e da de ci vil em bus ca do no me ca- 
paz de ob ter vo tos e de acei tar com- 
pro mis sos pa ra dar co e são e ru mo ao

país.
Não de ve ser di fí cil as su mir com- 

pro mis sos com pon tos fun da men tais,
co mo: re cu pe rar o res pei to às ins ti tui- 
ções de mo crá ti cas; rom per com o po- 
pu lis mo e ter aber tu ra ao diá lo go; re- 
pre sen tar o país com com por ta men to
dig no; ze lar pe los pa trimô ni os na ci o- 
nais, es pe ci al men te a Amazô nia, nos- 
sas flo res tas e ri os; res pei tar os po vos
in dí ge nas; acei tar a ver da de e a ci ên- 
cia; ter res pon sa bi li da de no uso dos
re cur sos fis cais; com pro me ter-se com
a éti ca e mos trar in to le rân cia com to-
da for ma de cor rup ção, tan to no com- 
por ta men to quan to nas pri o ri da des;
re co nhe cer er ros do pas sa do e di zer
co mo im pe dir que se re pi tam no fu tu- 
ro; pre o cu par-se com a ge ra ção do
em pre go e de sa lá rio com mo e da es- 
tá vel; in di car es tra té gi as pa ra su pe- 
rar mos o in jus ti fi cá vel qua dro de po- 
bre za e con cen tra ção de ren da; re to- 
mar o pres tí gio de nos sa di plo ma cia;
as su mir o com pro mis so de um úni co
man da to de tran si ção pa ra no vo mo- 
men to his tó ri co na ci o nal, cu jo pri- 
mei ro pro pó si to é in ter rom per a atu al
tra gé dia bra si lei ra.

Mais uma vez, Fer nan do Hen ri que
e Lu la de mons tra ram se ri e da de, mas,
co mo em 1998, fal tou co lo car no car- 
dá pio a bus ca de um no me no pri mei-
ro tur no e a cons tru ção de um pro gra- 
ma co mum pa ra o man da to do pró xi-
mo pre si den te. 

A fal ta de um acor do de mo crá ti co e
pro gres sis ta en tre 1992 e 2018 foi uma
das cau sas da elei ção do atu al pre si- 
den te, com to das su as con sequên ci as
ne fas tas. Não apren der com o er ro do
pas sa do, nem cons truir uma uni da de
po de le var ao de sas tre da re e lei ção do
des go ver no.

» SIN VAL DE ITA CA RAM BI LEÃO
Di re tor res pon sá vel da Re vis ta Im pren sa

Li ber da de de
im pren sa e lu ta
con tra a es cra vi dão:
pau tas-mãe da
im pren sa bra si lei ra

Du ran te a colô nia, an tes do prín ci pe re gen te de Por tu gal, D.
João, fu gir de Na po leão, vin do pa ra o Bra sil, em ja nei ro de 1808,
na da ha via pa re ci do que lem bras se aqui a ins ti tui ção da im pren sa
tal qual a co nhe ce mos. Mas a im pren sa, além da Eu ro pa, já exis tia
en tão co mo uma for ma de co mu ni ca ção so ci al avan ça da nas
Amé ri cas, es pa nho la e ame ri ca na, nes ta úl ti ma com a Emen da nº
2 em ple no vi gor.

Em ju nho de 1808, con tu do, Hi pó li to da Cos ta, gaú cho, nas ci- 
do em Sa cra men to (ho je, Uru guai), ma çom e exi la do em Lon dres,
cria lá um men sá rio pa ra com ba ter o ab so lu tis mo por tu guês com
as idei as li be rais do ilu mi nis mo eu ro peu. Cha ma-o de Cor reio
Bra zi li en se e o de fi ne edi to ri al men te co mo em pó rio li te rá rio. Pa- 
ra pro du zi-lo, pre ci sa va de 500 as si na tu ras pa gas, e até de zem bro
de 1822, foi edi ta do com ri go ro sa pon tu a li da de. In te res san te lem- 
brar que, em 1813, Hi pó li to da Cos ta te ve o gos ti nho de ver o prín- 
ci pe en co men dar ou tras 500 as si na tu ras pa ra a cor te por tu gue sa
ins ta la da no Rio de Ja nei ro.

De fa to, o pri mi ti vo CB te ve, sim, uma vi são ilu mi nis ta da po lí- 
ti ca. Já na pri mei ra edi ção do CB, em ju nho de 1808, ele de fi nia: “O
in di ví duo que abra ça o bem ge ral de uma so ci e da de vem a ser o
mem bro mais dis tin to de la: as lu zes que es pa lha ti ram das tre vas,
ou da ilu são, aque les que a ig no rân cia lan çou no la bi rin to da apa- 
tia, da inép cia ou do en ga no”.

E vai mais lon ge, di zen do que o acor do tão de se ja do de li ber- 
da de prá ti ca do in di ví duo “não foi o efei to prá ti co de uma só lei
mi nu ta da te o ri ca men te no ga bi ne te de um po lí ti co: foi, sim, o re- 
sul ta do de mui tas leis su ces si vas que a ex pe ri ên cia su ge riu pou co
a pou co, e que um di rei to con su e tu di ná rio con so li dou nos es pí ri- 
tos dos po vos e ar rai gou na na ção ao pon to de fa zer já par te do ca- 
rá ter na ci o nal”.

Ve ja a pos tu ra li be ral de Hi pó li to. Por exem plo, a dou tri na da li- 
ber da de de im pren sa é res ga ta da pe lo pro fes sor e jor na lis ta João
Pe dro Ro sa Fer rei ra, em ar ti go de 2006, na re vis ta Cul tu ra (aces sí- 
vel on-li ne): “Pa ra o Cor reio, a li ber da de de im pren sa, além de
uma éti ca de al can ce cí vi co e po lí ti co, tem igual men te uma di- 
men são útil de va lor econô mi co mui to sen sí vel”.
A de fe sa da li ber da de de im pren sa é o sub tex to que per meia, se- 
gun do Ro sa Fer rei ra, as 175 edi ções nos 14 anos da pu bli ca ção. A
ide o lo gia li be ral bur gue sa, apoi a da em Mil ton, Hu me e Adam
Smith, pre va len te na Lon dres do sé cu lo 19, es tá, tam bém, na raiz
da lu ta con tra a es cra vi dão. Dá pa ra con fe rir, len do as pró pri as as- 
ser ti vas do fun da dor do CB: “… Es ta mos per su a di dos, com Mon- 
tes qui eu, que a es cra vi dão não po de ser útil nem ao es cra vo nem
ao se nhor… O nos so pe rió di co es tá cheio de cla mo res con tra tu do
quan to é au to ri da de ar bi trá ria; te mos mil ve zes argüido que os
po vos do Bra sil têm o di rei to a go zar da que la li ber da de ra ci o nal
que con sis te em não es tar su jei to se não às leis e não ao ar bí trio
dos que go ver nam; etc. Ora, co mo po de um se nhor no Bra sil go zar
des ses be ne fí ci os, quan do tem de bai xo de seu po der um es cra vo,
pa ra quem olha qua se com a mes ma con si de ra ção co mo pa ra seu
cão ou seu ca va lo?

An tes de mor rer, em 1823, Hi pó li to da Cos ta deu uma úl ti ma
su ges tão de re da ção pa ra o ar ti go 45º da fu tu ra cons ti tui ção bra si- 
lei ra: “Que não se im pe ça a fa cul da de de pen sar ou de pu bli car os
pen sa men tos por pa la vras ou por es cri to, sal vas as ca lú ni as”. D.
Pe dro I não o ou viu, e mais ain da, dis sol veu a as sem bleia cons ti- 
tuin te e ho mo lo gou uma car ta mag na que pu des se cha mar de
sua.

O pen sa men to po lí ti co e li te rá rio de Hi pó li to da Cos ta foi res- 
ga ta do quan do da fun da ção da Aca de mia Bra si lei ra de Le tras, que
o no me ou pa tro no da ca dei ra nº 17, ou tor ga da a Síl vio Ro me ro;
quan do Chatô, em 1960, na inau gu ra ção de Bra sí lia, res sus ci tou o
tí tu lo Cor reio Bra zi li en se (as sim mes mo com z) e o in cor po rou
aos Diá ri os As so ci a dos pa ra ser o jor nal da no va ca pi tal bra si lei ra;
e, quan do o pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em 1999, de- 
cre tou a da ta de 1º de ju nho co mo sen do o Dia Na ci o nal da Im- 
pren sa, lem bran do que seu fun da dor foi um cul tor da li ber da de e
um ini mi go do au to ri ta ris mo e do ra cis mo es tru tu rais.

(*) Cor reio Bra zi li en se e Jor nal O Im par ci al  são do mes mo gru- 
po, Os Di a ri os As so ci a dos
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FMI, OMS, OMC e Banco Mundial são as organizações internacionais que pedem US$
50 bi para acelerar vacinação

COVID-19

Organizações pedem
igualdade nas vacinas

Q
ua tro gran des or ga ni za ções 
in ter na ci o nais ape lam ho je 
(1º) aos lí de res mun di ais 
pa ra que as su mam “no vo 

com pro mis so” de uma dis tri bui ção 
mais equi ta ti va das va ci nas con tra a 
co vid-19 no mun do, pa ra que o pla ne- 
ta con si ga ven cer a pan de mia.

O ape lo co mum, pu bli ca do no diá- 
rio nor te-ame ri ca no Washing ton Post 
e as si na do pe los lí de res da Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS), da Or- 
ga ni za ção Mun di al do Co mér cio 
(OMC), do Fun do Mo ne tá rio In ter na- 
ci o nal (FMI) e do Ban co Mun di al, 
aler ta que as de si gual da des fa ci li tam 
o apa re ci men to de va ri an tes do no vo 
co ro na ví rus, que por sua vez pro vo- 
cam no vas on das da pan de mia nos 
paí ses em de sen vol vi men to.

Se gun do os es pe ci a lis tas, a de si- 
gual da de na dis tri bui ção de va ci nas 
en tre paí ses ri cos e po bres com pli ca e 
pro lon ga a pan de mia, que já ma tou 
mais de 3,5 mi lhões de pes so as no 
mun do.

“Já abun dan te men te cla ro que não 
ha ve rá uma re cu pe ra ção vas ta da 
pan de mia de co vid-19 sem que se po- 
nha fim à cri se sa ni tá ria. O aces so à 
va ci na ção é a cha ve pa ra am bos”, es- 
cre vem os lí de res das qua tro or ga ni- 
za ções.

“Aca bar com a 

pan de mia é pos sí vel – e

A OMS, EM MARÇO, CLASSIFICOU COMO “GROTESCA” A DESIGUALDADE VACINAL

re quer uma ação glo bal 

ago ra”, des ta cam a 

di re to ra-ge ral do FMI, 

Kris ta li na Ge or gi e va, o 

di re tor-ge ral da OMS, 

Te dros Adha nom, o 

pre si den te do Ban co 

Mun di al, Da vid Mal pas, 

e a di re to ra-ge ral da 

OMC, Ngo zi Okon jo-

Iwe a la.

Na vés pe ra da Cú pu la do G7, que 
ocor re no Rei no Uni do es te mês, as 
or ga ni za ções pe dem aos lí de res mun- 
di ais que acer tem “uma es tra té gia 

mais bem co or de na da, apoi a da em 
no vos fi nan ci a men tos, pa ra va ci nar o 
pla ne ta”, e que acei tem in ves tir US$ 
50 bi lhões em um pla no an ti pan de- 
mia já apre sen ta do pe lo FMI.

A OMS, que em mar ço clas si fi cou 
co mo “gro tes ca” a de si gual da de va ci- 
nal, ape lou no mês pas sa do aos paí ses 
que têm abun dân cia de va ci nas pa ra 
que for ne çam do ses aos me nos equi- 
pa dos an tes de co me çar a va ci nar cri- 
an ças e ado les cen tes nos seus ter ri tó-
ri os.

O sis te ma Co vax, apoi a do pe la Or- 
ga ni za ção das Na ções Uni das, foi cri- 
a do pa ra fa ci li tar a par ti lha de va ci nas 
com os paí ses po bres, mas os ri cos as- 
si na ram con tra tos com as far ma cêu ti- 
cas e fi ca ram com a mai o ria dos imu- 
ni zan tes dis po ní veis.

Os paí ses-mem bros do G7 (EUA, 
Ca na dá, Ja pão, Rei no Uni do, Ale ma- 
nha, Fran ça e Itá lia), reu ni dos em 
Lon dres no mês pas sa do, com pro me-
te ram-se a apoi ar o sis te ma Co vax, 
mas não anun ci a ram no vos fi nan ci a-
men tos, ape sar dos ape los pa ra que 
aju dem os paí ses po bres.

COLÔMBIA

Governo e manifestantes buscam acordo

MICHELLE BACHELET, PEDIU UMA INVESTIGAÇÃO “INDEPENDENTE” SOBRE OS ATAQUES QUE CEIFARAM VIDAS EM CALI

O go ver no e a prin ci pal fren te or ga- 
ni za do ra dos pro tes tos na Colôm bia
se reú nem nes ta ter ça-fei ra (1/6) na
me sa de diá lo go, com pro fun das di- 
ver gên ci as en tre eles, al go que têm
im pe di do apa zi guar o sur to so ci al que
dei xa qua se 60 mor tos em um mês de
ma ni fes ta ções.

Di an te da vi o lên cia que en vol veu
as ma ni fes ta ções, as par tes pla ne jam
re to mar as con ver sas a par tir das
09h00 (11h00 de Bra sí lia) em um lo cal
neu tro na zo na oes te de Bo go tá.

Os de le ga dos do pre si den te Iván
Du que e do Co mi tê de Pro tes tos, que
reú ne sin di ca tos, es tu dan tes e in dí ge- 
nas, re a li zam vá ri as ro da das de con- 
ver sa ções des de 7 de maio, sem che- 
gar a um acor do pa ra ini ci ar as ne go- 
ci a ções.

Em bo ra se ja o gru po mais vi sí vel, o
co mi tê não reú ne to dos os se to res in- 
sa tis fei tos com a ges tão do im po pu lar
pre si den te, que en fren ta uma re vol ta
po pu lar a um ano das elei ções das
quais de ve sur gir seu su ces sor.

No en tan to, um even tu al acor do
com es sa or ga ni za ção é vis to co mo
um pas so pa ra neu tra li zar a cri se.

“Es ta mos pron tos pa ra ini ci ar es sa

ne go ci a ção”, afir mou o de le ga do pre- 
si den ci al Emi lio Ar chi la na se gun da-
fei ra.

O úl ti mo en con tro en tre os re pre- 
sen tan tes foi no úl ti mo do min go,
quan do o país ain da pro ces sa va o dia
mais vi o len to da pro lon ga da cri se, de- 
sen ca de a da pe la já des car ta da ideia
do go ver no de ta xar uma clas se mé dia
em po bre ci da pe la pan de mia.

Na sex ta-fei ra (28/5), en quan to mi- 
lha res co me mo ra vam nas ru as o pri- 
mei ro mês do le van te po pu lar, 13 pes- 
so as mor re ram em Ca li, a ter cei ra ci- 
da de da Colôm bia e uma das mais
afe ta das pe las mo bi li za ções e blo- 
quei os nas es tra das.

Na que le dia hou ve con fron tos que
en vol ve ram ma ni fes tan tes, agen tes
uni for mi za dos e ci vis ar ma dos, o que
le van tou a pre o cu pa ção de que as for- 
ças pa ra es ta tais es te jam ga nhan do
des ta que na vo lá til con jun tu ra.

Em um mês de pro tes tos, 59 pes so- 
as mor re ram, se gun do re la tos da De- 
fen so ria e au to ri da des ci vis. O Mi nis- 
té rio Pú bli co afir ma que 20 des ses ca- 
sos “es tão di re ta men te re la ci o na dos
às ma ni fes ta ções”.

A Al ta Co mis sá ria da ONU pa ra os

Di rei tos Hu ma nos, Mi chel le Ba che let,
pe diu uma in ves ti ga ção “in de pen-
den te” so bre os ata ques que cei fa ram
vi das em Ca li.

Co mo re sul ta do do que hou ve na
sex ta-fei ra, Du que or de nou o en vio
de tro pas pa ra Ca li e ou tras par tes do
país sob a fi gu ra de “as sis tên cia mi li-
tar”, que ca pa ci ta o exér ci to a apoi ar
as ta re fas de vi gi lân cia da po lí cia, o
que é for te men te ques ti o na do lo cal e
in ter na ci o nal men te por cau sa do uso
de for ça con tra os ma ni fes tan tes.

Os jo vens que es tão nas ru as de fen-
dem um Es ta do mais so li dá rio no en- 
fren ta men to ao de sem pre go, a eva são
es co lar e ou tros pro ble mas cau sa dos
pe la pan de mia, que avan ça de for ma
im pla cá vel, que bran do re cor des diá- 
ri os de mor tes e ca sos.

En quan to is so, o in con for mis mo
con ti nua for te por to do o país, com
no vos fo cos de pro tes tos e con fron tos
com a for ça pú bli ca no mu ni cí pio de
Fa ca ta ti vá, vi zi nho a Bo go tá, e na pe- 
que na ci da de de Vil la gar zón, na fron- 
tei ra com o Equa dor, on de um in dí ge- 
na mor reu na se gun da-fei ra ao le var
um ti ro no meio de uma ma ni fes ta-
ção.

EGITO

Itamaraty acompanha
caso de médico preso

VICTOR SORRENTINO FOI PRESO NO EGITO POR ASSÉDIO

O Itamaraty, por meio da em bai xa da bra si lei ra no
Egi to, in for mou que es tá pres tan do as sis tên cia ao mé di- 
co Vic tor Sor ren ti no, que foi pre so no Egi to no fim de se- 
ma na após ofen der uma ven de do ra em Gi zé, nos ar re- 
do res do Cai ro, ca pi tal do país.  

“O Itamaraty já foi in for ma do so bre o ca so e as au to ri- 
da des bra si lei ras no Egi to es tão pres tan do as sis tên cia
con su lar ca bí vel ao ci da dão”, dis se a pas ta.  

O ca so ocor reu no úl ti mo dia 24 de maio. Em ví deo
pu bli ca do em su as re des so ci ais, on de tem mais de 1 mi- 
lhão de se gui do res, Sor ren ti no apa re ce em uma lo ja on- 
de uma mu lher lhe mos tra o pa pi ro, ma te ri al usa do co- 
mo pa pel pe los an ti gos egíp ci os. Fa lan do em por tu guês,
o mé di co pro fe re pa la vras de du plo sen ti do e de co no ta- 
ção se xu al pa ra a ven de do ra. A mu lher que pa re ce não
en ten der o que es tá sen do di to res pon de de for ma afir- 
ma ti va, en quan to ele e os ami gos ri em da si tu a ção.  

O epi só dio ge rou for te re per cus são nas re des so ci ais e
na im pren sa do país, abrin do uma cam pa nha, pu xa da
prin ci pal men te por mo vi men to de mu lhe res no Bra sil e
no Egi to, pe din do pu ni ção ao mé di co. Ele foi de ti do pe la
po lí cia no úl ti mo do min go (30) e se gue no país on de es- 
tá pres tan do es cla re ci men tos às au to ri da des.  

A es po sa do mé di co, a em pre sá ria Ka mi la Mon tei ro,
che gou a pu bli car nu ma re de so ci al um tex to de fen den- 
do o ma ri do e afir man do que o mun do es tá com ple xo e
que as pes so as ve em mal da de em ab so lu ta men te tu do.  

Uma no ta ofi ci al di vul ga da pe la fa mí lia con fir ma que
Sor ren ti no es tá pres tan do es cla re ci men tos às au to ri da- 
des no Egi to e, quan do re tor nar ao Bra sil, da rá sua ver- 
são so bre o ca so.

H10N3

China registra primeiro
caso de gripe aviária

Um ho mem de 41 anos na pro vín cia de Ji ang su, no
les te da Chi na, foi con fir ma do co mo o pri mei ro ca so hu- 
ma no de in fec ção com a ce pa H10N3 da gri pe aviá ria,
dis se a Co mis são Na ci o nal de Saú de da Chi na (NHC)
nes ta ter ça-fei ra (1º).

O ho mem, re si den te na ci da de de Zhen ji ang, foi hos- 
pi ta li za do em 28 de abril após de sen vol ver fe bre e ou- 
tros sin to mas, in for mou o NHC em um co mu ni ca do.

Ele foi di ag nos ti ca do com o ví rus da gri pe aviá ria
H10N3 em 28 de maio, dis se a NHC, que não deu de ta- 
lhes so bre co mo o ho mem foi in fec ta do com o ví rus.

Se gun do a au to ri da de sa ni tá ria, o pa ci en te tem qua- 
dro es tá vel e es tá pron to pa ra re ce ber al ta do hos pi tal. A
ob ser va ção mé di ca de seus con ta tos pró xi mos não en- 
con trou ne nhum ou tro ca so.

A H10N3 é uma ce pa do ví rus de bai xa pa to ge ni ci da- 
de, re la ti va men te me nos se ve ra em aves do més ti cas, e o
ris co de se es pa lhar em gran de es ca la é mui to bai xo,
acres cen tou o NHC.

A ce pa “não é um ví rus mui to co mum”, dis se Fi lip
Cla es, co or de na dor de la bo ra tó rio re gi o nal do Cen tro de
Emer gên cia pa ra Do en ças Trans fron tei ri ças de Ani mais
da Or ga ni za ção das Na ções Uni das pa ra a Ali men ta ção
e a Agri cul tu ra (FAO).

Ape nas cer ca de 160 ca sos do ví rus fo ram re la ta dos
em 40 anos até 2018, prin ci pal men te em aves sel va gens
ou aquá ti cas na Ásia e em al gu mas par tes da Amé ri ca do
Nor te, e ne nhum ca so foi de tec ta do em ga li nhas até
ago ra, acres cen tou.

A aná li se dos da dos ge né ti cos do ví rus se rá ne ces sá ria
pa ra de ter mi nar se ele se as se me lha a ví rus mais an ti gos
ou se é uma no va mis tu ra de ví rus di fe ren tes, dis se Cla- 
es.

Mui tas ce pas di fe ren tes de gri pe aviá ria es tão pre sen- 
tes na Chi na e al gu mas in fec tam pes so as – ge ral men te
aque las que tra ba lham com aves – es po ra di ca men te.

Não hou ve um nú me ro sig ni fi ca ti vo de in fec ções hu- 
ma nas com a gri pe aviá ria des de que a ce pa H7N9 ma- 
tou cer ca de 300 pes so as en tre 2016 e 2017.

Ne nhum ou tro ca so de in fec ção hu ma na com H10N3
foi re la ta do an te ri or men te em to do o mun do, dis se a
NHC.

São Luís, quarta-feira, 2 de junho de 2021
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A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público, que recebeu da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 28/05/2021, a Autorização de 

Perfuração, nº 0086712/2019 que permite a construção de um poço tubular, o qual possui as 

coordenadas geográficas 07º03’48.80”S e 46°35’37.40”W, com validade de 01 ano, situado no Povoado 

Placas, s/n, zona rural, município de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, para fins de 

abastecimento público, conforme dados constantes no processo nº 271117/2018.

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

Secretário de Estado da Agricultura Familiar – SAF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMIUNICAÇÃO

Objeto: Aquisição de ALIMENTAÇÃO ENTERAL para atender pacientes atendidos na Superintendência 

de Assistência Farmacêutica, conforme Resolução CIB/MA n° 43/2010, conforme as quantidades e 

especificações constantes no Termo de Referência. Abertura: 17/06/2021, às 09h (horário de Brasília). 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial Permanente de 

Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA. 

E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 28 de maio de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021
PROCESSO Nº 84826/2021/SES

O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF, torna público 

que a licitação epigrafada fica REMARCADA para o dia 18 de junho de 2021, às 14h, no Auditório desta 

Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, a licitação 

em referência, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando registro de preço para aquisição 

de motocultivadores, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do 

Decreto Estadual nº 36.184/2020, do Decreto Estadual nº 36.525/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 

e demais alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e 

demais normas pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 

site oficial da SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís (MA), 28 de maio de 2021

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.758/2021

O Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº 191219/2017, por 

meio da Portaria nº 224, de 03 de maio de 2021, do Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado 

da Educação, publicada no Diário Oficial nº 083 de 04 de maio de 2021, faz saber ao servidor CARLOS 

EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA, Professor III, (ID) nº 00854858-00, que estão correndo em seus termos 

legais, os autos do Processo Administrativo em que a mesma figura como Arguido, incurso no art. 228, 

inciso II, da Lei nº 6107/94, por possível cometimento de infração administrativa de Abandono de 

Cargo. E, constando dos Autos que o servidor se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo 

presente Edital, citado a comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar, sediada na Rua das Figueiras, s/n, Bairro São Francisco, nesta Capital, a fim de 

apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogado sobre o fato que lhe é 

imputado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta. Para ciência da Arguida, 

conforme preceitua o artigo 246, inciso IV e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o 

presente Edital, a ser publicado em jornal de grande circulação.

São Luís, 26 de maio de 2021

Humberto Mendes Nascimento

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 191219/2017

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

O Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031687/2014, por 

meio da Portaria nº 226, de 03 de maio de 2021, do Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado 

da Educação, publicada no Diário Oficial nº 083 de 04 de maio de 2021, faz saber ao servidor JAIRO 

SOARES SANTOS, Professor III, (ID) nº 00382492-00, que estão correndo em seus termos legais, os 

autos do Processo Administrativo em que a mesma figura como Arguida, incurso no art. 228, inciso II, da 

Lei nº 6107/94, por possível cometimento de infração administrativa de Abandono de Cargo. E, 

constando dos Autos que o servidor se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, 

citado a comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 

sediada na Rua das Figueiras, s/n, Bairro São Francisco, nesta Capital, a fim de apresentar em banca 

suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data de publicação desta. Para ciência da Arguida, conforme preceitua o artigo 

246, inciso IV e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado 

em jornal de grande circulação.

São Luís, 26 de maio de 2021

Humberto Mendes Nascimento

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0031687/2014

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
O Consórcio do Alumínio do Maranhão - Alumar torna público 
que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais - SEMA, em 13/05/2021 a Renovação da 
Autorização para Uso de Água Subterrânea, situado na Av. 
Eng. Emiliano Macieira, s/n, Km 18, Estiva, no Município de São 
Luís – MA, para outro uso, conforme dados constantes no 
processo nº 86289/2021.

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 LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 003/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove 
horas) do dia 17 de junho de 2021, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490-000,  Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em fornecimento de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico de interesse de diversas 
secretarias e fundos municipais de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, 
regido pela Lei  nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 022/2021 , Decreto Municipal nº 023/2021,  Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, Lei Complementar 155/2017, 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 
14h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser feito através de DAM (Documento 
de Arrecadação Municipal). Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.-
ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 31 de maio de 2021. 
LEONARDO MENDES ARAGÃO – Secretário Municipal de Administração – Decreto nº 003/2021.

Aviso de Chamamento Público nº 001/2020

Processo n°. 000.000/2021-0. Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO de prospecção, 
no mercado imobiliário do município de São Luís/MA, de imóveis para 
locação, em edifício empresarial, visando uso institucional da Secretaria do 
Tribunal de Contas da União no Estado do Maranhão (SEC-MA). Recebimento 
das propostas do dia XX/XX/XXXX ao dia XX/XX/XXXX na sede da SEC-MA 
(Avenida Senador Vitorino Freire, 48 - Areinha Trecho Itaqui/Bacanga - 
65030-015 - São Luís / MA). Edital disponível em https://portal.tcu.gov.br/lici-
tacoes-e-contratos-do-tcu/licitacoes 

ALAN SALLES VIEIRA PINTO
Coordenador da Comissão de Seleção de Imóvel da SEC-MA

AVISO DE REMARCAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
027/2021. O Município de Itaipava do Grajaú - MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe 
de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na 
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de 
empresa para a aquisição de móveis e eletrodomésticos, conforme Termo de Referência, 
em atendimentos as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento do município de Itaipava do Grajaú/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. Continuação da sessão: às 08h do dia 04 de junho de 2021. Para 
maiores informações no e-mail: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. 
Itaipava do Grajau/MA, 01 de junho de 2021. AURICELIA DE SOUSA DA SILVA - Pregoeira.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2021 através de SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro(a) e 
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDA-
DE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
gráficos, conforme Termo de Referência, em atendimento as necessidades do município de Itaipava do 
Grajaú/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 Proposta e 
Habilitação: às 15h do dia 04 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. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria 
Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, 
Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou 
tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 01 de junho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 
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A água fria es tres sa o cor po

Só um pou qui nho

Quan to tem po vo cê tem que aguen tar?

Pa ra le van tar o cli ma

Quan to tem po du ram os efei tos?

Saúde

Tomar banho com
água fria faz bem?

C
om ba ter o es tres se, fi car aler ta e me lho rar seu
sis te ma imu no ló gi co.

E se vo cê sou bes se que exis te uma ma nei ra
de atin gir as três coi sas em ape nas um mi nu to?

Um mi nu to e, cla ro, um pou co de co ra gem.
Fi que na bei ra de um la go, rio ou mar quan do es ti ve- 

rem fri os.
Se vo cê não ti ver a sor te de es tar per to de qual quer

um dos es pa ços aci ma, uma pis ci na, um chu vei ro ou até
mes mo uma man guei ra ser vem.

Res pi re fun do, in vo que sua for ça de von ta de e… ren- 
da-se!

Dei xe seu cor po sen tir, de re pen te, a água fria.
Mas por que so frer tan to quan do a água quen te é tão

con for tan te?
Na dar em água fria es tá vi ran do mo da por que acre di- 

ta-se que po de trans for mar cor po e men te.
Ci en tis tas têm pes qui sa do a fi si o lo gia da imer são em

água fria. E pa re ce que, de fa to, ela po de ter uma ga ma
sur pre en den te de be ne fí ci os.

É um cam po de pes qui sa em pol gan te com po ten ci al
pa ra ofe re cer no vos tra ta men tos pa ra uma va ri e da de de
con di ções, des de pres são al ta e di a be tes ti po 2 até de- 
pres são e in fla ma ção crô ni ca.

É a sua praia?
Se for, pu le de ca be ça. Va mos mer gu lhar na ci ên cia da

água fria pa ra des co brir por que ela me lho ra o seu hu- 
mor e be ne fi cia o cé re bro, o sis te ma imu no ló gi co e o co- 
ra ção.

Ao lon go da evo lu ção, o cor po hu ma no de sen vol veu
uma res pos ta ao es tres se que en tra au to ma ti ca men te
em ação quan do es tá sob ame a ça. O ob je ti vo? A so bre vi- 
vên cia.

É uma res pos ta lim pa e efi ci en te – tu do en tra em ação
ao mes mo tem po, afe tan do to do o cor po, do cé re bro aos
de dos dos pés.

Is so acon te ce nas imer sões em água

fria por que o cor po a con si de ra

uma gran de ame a ça, ati van do a

res pos ta pri má ria ao es tres se.

A re a ção faz vo cê hi per ven ti lar, sua frequên cia car- 
día ca dis pa rar e vo cê se en cher de adre na li na.

Seus va sos san guí ne os co me çam a fa zer to dos os ti- 
pos de tru ques pa ra mu dar de for ma, des de en co lher rá- 
pi da e dras ti ca men te em ques tão de se gun dos em al gu- 
mas par tes do cor po, até do brar de ta ma nho em ou tras.

É to da uma or ques tra de res pos tas que pre pa ra seu
cor po pa ra so bre vi ver.

Mas não fo mos en si na dos que o es tres se é uma coi sa
ruim?

En tão, por que de se jar que nos so cor po en tre nes se
es ta do de so bre vi vên cia, quan do po de ria es tar des fru- 

tan do dos agra dá veis ??efei tos re la xan tes de uma xí ca ra
de chá e uma ma nhã tran qui la?

Em bo ra o es tres se crô ni co cer ta men te não se ja bom,
há evi dên ci as de que uma pe que na ex plo são de es tres- 
se, na do se cer ta, po de ser be né fi ca.

Nos úl ti mos anos, mui tas pes qui sas mos tra ram que
um cur to pe río do de es tres se po de ser uma coi sa boa.

Is so se apli ca a uma am pla ga ma de si tu a ções que os
ci en tis tas ana li sa ram, des de fa lar em pú bli co até ten tar
fa zer con tas de ma te má ti ca na ca be ça sob pres são.

Co mo a água fria é uma das ma nei ras mais efi ca zes de
cri ar es tres se de cur to pra zo em to do o cor po, a res pos ta
a ela de sen ca deia be ne fí ci os.

No mo men to, os ci en tis tas es tão ana li san do co mo a
água fria po de afe tar tu do, des de a res pos ta imu no ló gi ca
e hormô ni os do es tres se a de pó si tos de gor du ra que
obs tru em as ar té ri as.

É uma área de pes qui sa re la ti va men te no va, mas até
ago ra os re sul ta dos têm si do pro mis so res.

Há evi dên ci as cres cen tes de que os na da do res “de in- 
ver no” são mais re sis ten tes a cer tas do en ças e in fec ções,
co mo as do tra to res pi ra tó rio su pe ri or. In dí ci os mos- 
tram que eles têm es sas do en ças com me nos frequên cia
e de for ma mais bran da.

E os ci en tis tas acham que po de ser a água fria, não a
na ta ção, que traz o be ne fí cio.

Um es tu do con tro la do ran do mi za do re a li za do na Ho- 
lan da du ran te os me ses de in ver no mos trou que vo lun- 
tá ri os que fo ram so li ci ta dos a to mar ba nhos fri os de 30
se gun dos to das as ma nhãs por 60 di as ado e ce ram 30%
me nos di as do que o gru po de con tro le, que to ma va ba- 
nho quen ti nho.

Nes se ti po de es tu do, par ti ci pan tes são se le ci o na dos
pa ra di fe ren tes gru pos de for ma ale a tó ria e têm va riá- 
veis con tro la das pa ra ava li ar os efei tos de uma in ter ven- 
ção – nes te ca so, a de to mar ba nhos fri os.

Na Uni ver si da de de Ports mouth, na In gla ter ra, Mi ke
Tip ton, pro fes sor de Fi si o lo gia Hu ma na e Apli ca da no
La bo ra tó rio de Meio Am bi en tes Ex tre mos, tem in ves ti- 
ga do exa ta men te o que acon te ce com o cor po quan do
sub mer so em água fria.

“O tra ba lho que fi ze mos in di ca que

as pes so as que to mam ba nho em

água fria me lho ra ram a fun ção

imu no ló gi ca, e que a me lho ra não

se li mi ta a quem na da ao ar li vre.”

“Além dis so, as me di das dos mar ca do res da fun ção
imu no ló gi ca pa re cem in di car que o be ne fí cio sur ge de
um mer gu lho mais cur to do que lon go.”

Bo as no tí ci as pa ra quem não gos ta da ex pe ri ên cia.
“Tu do in di ca que os efei tos be né fi cos po dem ser de- 

cor ren tes do res fri a men to da pe le, mas se a pes soa fi car
o tem po su fi ci en te pa ra que os te ci dos mais pro fun dos
es fri em, o mer gu lho po de le var à hi po ter mia, que é pre- 
ju di ci al”, aler ta o es pe ci a lis ta.

Se vo cê é da que les que so frem a ca da se gun do que fi- 
ca na água fria, va mos es cla re cer: quan do Tip ton fa la de
um pe río do cur to, ele se re fe re a 120 se gun dos.

“Cla ro, va ria de pen den do da pes soa, mas o con se lho
ge ral que da mos ao ten tar pro te ger as pes so as du ran te o
mer gu lho na água fria é fi car pa ra do por um mi nu to a 90
se gun dos até que pos sam con tro lar sua res pi ra ção.”

Após os mer gu lhos em água fria, hou ve re la tos de ní- 
veis au men ta dos de do pa mi na, se ro to ni na e b-en dor fi- 
na, con sis ten tes com o “eu fo ria pós-na do” re la ta do por
mui tos en tu si as tas de água fria.

Tam bém hou ve es tu dos de ca so em

que na dar em água fria de mons trou

aju dar a re du zir o uso de

an ti de pres si vos.

E uma área de pes qui sa par ti cu lar men te in te res san te
é ob ser var co mo ha bi tu ar-se ao frio di mi nui as res pos- 
tas in fla ma tó ri as ao lon go do tem po.

Is so é fun da men tal por que “a in fla ma ção é al go que
se acre di ta ser a ba se de mui tas de nos sas con di ções
mo der nas, co mo de pres são, Alzhei mer, di a be tes ti po 2,
etc., etc”, diz Tip ton.

Em ter mos de pes qui sa nes te cam po, ain da há um ca- 
mi nho a per cor rer. A ci ên cia ain da es tá en ga ti nhan do.
Há al guns es tu dos e mui tos re la tos ane dó ti cos.

“É uma pers pec ti va mui to em pol gan te, já que es tu da- 
mos os efei tos pre ju di ci ais do frio por anos, mas do ou- 
tro la do des sa fa ca de dois gu mes es tão os be ne fí ci os em
po ten ci al.”

Tip ton ad ver te que é pre ci so cer ti fi car-se de mi ni mi- 
zar o pri mei ro e ma xi mi zar o se gun do.

“Lem bre-se que so mos ani mais tro pi cais que que rem
vi ver em tem pe ra tu ras de 28º, en tão água com tem pe ra- 
tu ras de 9 ou 10º é par ti cu lar men te es tres san te.”

Se qui ser ex pe ri men tar, tem que ir pas so a pas so… ou
me lhor, go ta a go ta.

É mais ou me nos co mo vo cê de ci de co me çar a cor rer:
vo cê não pu la os quilô me tros ime di a ta men te. Pri mei ro
vo cê se aque ce e vai aos pou cos, de for ma con tro la da e
gra da ti va. Com cer te za, nin guém re co men da ria que vo- 
cê mer gu lhas se em um rio con ge la do, a me nos que vo cê
se adap tas se ade qua da men te, mas um rá pi do ja to de
água fria por 30 a 40 se gun dos no fi nal de um ba nho ma- 
ti nal é ad mi nis trá vel.

São Luís, quarta-feira, 2 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A interdição de equipamento ocorreu no posto Naila, na Cidade Operária. Na ocasião, os
testes apontaram que a bomda fornecia menos combustível do que era pago

“Eu es co lhi São Luís”

SÃO LUÍS

Fiscalização lacra
bomba de posto 

E
m ação con jun ta, o Pro con-
MA, ANP, Se cre ta ria de Fa zen- 
da (SE FAZ), IN MEQ e Cor po 
de Bom bei ros fis ca li zam, du- 

ran te to da a se ma na, pos tos de com- 
bus tí veis na re gião me tro po li ta na de 
São Luís. Na úl ti ma se gun da-fei ra 
(31), um es ta be le ci men to te ve bom ba 
de com bus tí vel la cra da por abas te cer 
com me nor quan ti da de de pro du to 
do que re gis tra do na má qui na.  “Es sa 
e ou tras ir re gu la ri da des de nun ci a das 
pe los con su mi do res es tão sen do apu- 
ra das e, em par ce ria com ou tros ór- 
gãos, o PRO CON/MA con se gue fa zer 
uma in ves ti ga ção ain da mais efe ti va, 
que ga ran ta os di rei tos da po pu la- 
ção”, afir mou a pre si den te do ór gão 
de de fe sa do con su mi dor, Ka ren Bar- 
ros.

Es sa e ou tras 

ir re gu la ri da des 

de nun ci a das pe los 

con su mi do res es tão 

sen do apu ra das e, em 

par ce ria com ou tros 

ór gãos, o PRO CON/MA 

con se gue fa zer uma 

in ves ti ga ção ain da mais 

efe ti va, que ga ran ta os 

di rei tos da po pu la ção

Ação

A BOMBA DE COMBUSTÍVEL ESTAVA ABASTECENDO MENOS QUE MARCAVA NO PAINEL

A in ter di ção de equi pa men to ocor- 
reu no pos to Nai la, lo ca li za do no bair- 
ro da Ci da de Ope rá ria. Na oca sião, os 
tes tes de vo lu me tria re a li za dos pe lo 
IN MEQ apon ta ram que um dos equi- 
pa men tos for ne cia com bus tí vel em 
quan ti da de abai xo do que era pa go 
pe lo con su mi dor.

A par tir de ago ra, o pos to te rá o pra- 
zo le gal pa ra res pon der aos ór gãos de 
fis ca li za ção e, após a aná li se da de fe- 
sa, po de rá ser san ci o na do com mul ta 
ou pu ni ções mais se ve ras, co mo a 
sus pen são da ati vi da de.

Além da quan ti da de en tre gue nas 
bom bas, os ór gãos de fis ca li za ção re a- 
li zam tes tes de qua li da de, ava li am o 
cor re to e se gu ro fun ci o na men to dos 
equi pa men tos, e o res pei to a ou tras 
nor mas re la ci o na das a di rei tos bá si- 
cos do con su mi dor.

A ação con jun ta, que já te ve ou tras 
edi ções, des ta vez apu ra es pe ci al-
men te de nún ci as re ce bi das pe los ór- 
gãos. Con su mi do res po dem de nun ci- 
ar por meio do si te www.pro- 
con.ma.gov.br ou apli ca ti vo PRO CON 
MA.

NO MARANHÃO

Hoje é comemorado o Dia da Comunidade Italiana
Lu ca Pal mi e ri veio a São Luís co mo

tu ris ta em 2007. Aqui, co nhe ceu a
mu lher que se ria sua es po sa e jun tos
re tor na ram à Itá lia. Lá, ca sa ram-se e
de ci di ram vir mo rar no Bra sil, mais
es pe ci fi ca men te em São Luís, em
2010. Lu ca, de 49 anos, é um dos 400
ita li a nos que for mam, ao la do de seus
des cen den tes, a co mu ni da de ita li a na
no Ma ra nhão, que ce le bra nes te 2 de
ju nho, o Dia da Co mu ni da de Ita li a na
no ca len dá rio ofi ci al do Es ta do do
Ma ra nhão, por meio de lei san ci o na- 
da em 2017, pe lo go ver na dor Flá vio
Di no.

Des de en tão, to dos os anos a da ta
era ce le bra da com pom pa e cir cuns- 
tân cia, es te ano, pe la se gun da vez, por
for ça da pan de mia cau sa da pe la Co- 
vid-19, a ce le bra ção não se rá com fes- 
ta, mas ha ve rá uma ce rimô nia na Pre- 
fei tu ra de São Luís, on de se rá lem bra- 
da a im por tân cia da co mu ni da de ita- 
li a na no Es ta do do Ma ra nhão. A pro- 
fes so ra Ga bri el la Bu o no co re can ta rá o
hi no ita li a no du ran te a ce rimô nia.

Se gun do a co or de na ção da pro gra- 
ma ção, ha ve rá tam bém uma ho me- 
na gem aos Pra ci nhas ma ra nhen ses,
os mi li ta res da FEB (For ça Ex pe di ci o- 
ná ria Bra si lei ra) que, na se gun da
guer ra mun di al, aju da ram a Itá lia na
li ber ta ção do fas cis mo. O tri bu to se rá
re a li za do na pra ça de di ca da a eles no
bair ro da Cam boa, se rá to ca do o Si- 
lên cio e co lo ca da uma co roa de flo res.
À tar de, às 18h, ha ve rá um we bi nar
so bre a his tó ria, pas sa do e pre sen te,
dos ita li a nos no Ma ra nhão, com a
par ti ci pa ção do pro fes sor Ma rio Cel- 
la.

A es co lha por uma mu dan ça de vi- 
da foi o que trou xe Lu ca, per so na gem
des sa re por ta gem, até São Luís. Nas ci- 
do na Ci da de de Gê no va, por on de

mo rou por qua se 40 anos, era jor na- 
lis ta, na Itá lia, mas as coi sas não es ta- 
vam mui to bo as nes sa área. De pois do
ca sa men to, de ci diu que ia mu dar de
vi da e a mu dan ça co me çou com a vin- 
da do ca sal pa ra o Bra sil, pa ra mo rar
em São Luís, pois sem pre gos tou de
mo rar pró xi mo do mar. “Mi nha es po- 
sa é da qui, e eu de ci di que ia mu dar.
Es tu dei, tra ba lhei co mo guia tu rís ti co,
me for mei, e ho je tra ba lho acom pa- 
nhan do ita li a nos na Ro ta das Emo- 
ções. O tra ba lho es tá pa ra do ago ra,
mas aguar da mos re tor nar. Gos to do
cli ma, da praia, da par te an ti ga da ci- 
da de. Do jei to do po vo, que é di fe ren te
do que tem na Itá lia”, dis se. Lu ca es tá
es cre ven do um guia tu rís ti co do Ma- 
ra nhão, em por tu guês e ita li a no, com
 a pro fes so ra de An tro po lo gia Luí sa
Fal di ni, que pro fes so ra de le em Ge no- 
va e ago ra mo ra em São Luís tam bém.

No Ma ra nhão, se gun do Lu ca, mo- 
ram pe lo me nos 400 ita li a nos, mas o
nú me ro de des cen den tes é bem mai- 
or. A pri mei ra ex pe di ção de ita li a nos,

ocor ri da em 1874, a bor do do Va por
So fia, no Bra sil, con ta va com 380 fa- 
mí li as.

Mi nha es po sa é da qui, e

eu de ci di que ia mu dar.

Es tu dei, tra ba lhei co mo

guia tu rís ti co, me

for mei, e ho je tra ba lho

acom pa nhan do

ita li a nos na Ro ta das

Emo ções. O tra ba lho

es tá pa ra do ago ra, mas

aguar da mos re tor nar.

Gos to do cli ma, da

praia, da par te an ti ga

da ci da de. Do jei to do

po vo, que é di fe ren te do

que tem na Itá lia

Era o iní cio da gran de mi gra ção,
on de ho je vi ve uma po pu la ção cal cu- 
la da en tre 30 mi lhões de des cen den- 
tes. A lei nº 11.687, de 2 de ju nho de
2008, ins ti tuiu ofi ci al men te o Dia Na- 
ci o nal do Imi gran te Ita li a no no ca len-
dá rio de to do o ter ri tó rio bra si lei ro
com o ob je ti vo de ho me na ge ar os
des cen den tes dos imi gran tes ita li a-
nos. (P.C)

OPERAÇÃO NO MARANHÃO

PF encontra dinheiro
em elefantes de pelúcia

OS SUSPEITOS TINHAM DESVIADO R$ 5,9 MILHÕES EM FRAUDE

A Po lí cia Fe de ral no Es ta do do Ma ra nhão, por meio
da For ça-Ta re fa Pre vi den ciá ria, de fla grou, on tem, ter ça-
fei ra (1º), nas ci da des de São Luís, Pa ço do Lu mi ar, Es pe- 
ran ti nó po lis, São Do min gos do Ma ra nhão, Go ver na dor
Nu nes Frei re e Ma ra nhão zi nho, a Ope ra ção Ana dro mi- 
ki, com a fi na li da de de re pri mir cri mes pre vi den ciá ri os.

A in ves ti ga ção con du zi da pe la Po lí cia Fe de ral no Ma- 
ra nhão, com a co la bo ra ção da Co or de na ção Ge ral de In- 
te li gên cia Pre vi den ciá ria e Tra ba lhis ta (CGINT) da Se- 
cre ta ria Es pe ci al de Pre vi dên cia e Tra ba lho do Mi nis té- 
rio da Eco no mia, ini ci a da no ano de 2020, le vou à iden- 
ti fi ca ção de um es que ma cri mi no so in te gra do por dois
ser vi do res do INSS, ad vo ga do e ou tros agen tes ope ra ci- 
o nais. Me di an te a con fec ção de do cu men tos ide o lo gi- 
ca men te fal sos, o gru po cri mi no so in se ria in for ma ções
nos sis te mas da au tar quia pre vi den ciá ria, ob je ti van do a
con ces são, prin ci pal men te, de be ne fí ci os da es pé cie
pen são por mor te, com pa ga men tos re tro a ti vos, cau- 
san do vul to so da no aos co fres pú bli cos.

Apro xi ma da men te 70 po li ci ais fe de rais cum pri ram
20 man da dos ju di ci ais. São três man da dos de pri são
pre ven ti va, qua tro de pri são tem po rá ria e 13 de bus ca e
apre en são. Cons ta ain da na de ci são ju di ci al a de ter mi- 
na ção pa ra que o INSS sub me ta 68 pro ces sos de be ne fí- 
cio a pro ce di men tos de au di to ria.

Com re la ção aos dois ser vi do res da au tar quia pre vi- 
den ciá ria, além dos man da dos de pri são tem po rá ria,
tam bém foi de ter mi na do o afas ta men to das fun ções
pú bli cas. O pre juí zo ini ci al men te iden ti fi ca do com a
con ces são dos be ne fí ci os, apro xi ma-se de R$ 5,9 mi- 
lhões. A eco no mia pro por ci o na da com a fu tu ra sus pen- 
são dos be ne fí ci os, con si de ran do-se a ex pec ta ti va de so- 
bre vi da pro je ta da pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia
Es ta tís ti ca (IB GE), gi ra em tor no de R$ 18,4 mi lhões.

LIRA

Polícia estoura clínica
clandestina de aborto

VÁRIOS MATERIAIS PARA FAZER ABORTO FORAM APREENDIDOS

A Po lí cia Ci vil, por in ter mé dio da Su pe rin ten dên cia
de Po lí cia Ci vil da Ca pi tal – Sec ci o nal Oes te, deu cum- 
pri men to a man da do de bus ca e apre en são do mi ci li ar
em uma re si dên cia no Bair ro do Li ra, on de fun ci o na va
uma su pos ta clí ni ca clan des ti na de abor tos.

A in for ma ção che gou até a po lí cia atra vés de de nún- 
ci as anô ni mas que da vam con ta que a sus pei ta, au xi li ar
de en fer ma gem em uma Ma ter ni da de de São Luís, re a li- 
za va cor ri quei ra men te abor tos ile gais no lo cal.

No imó vel fo ram apre en di dos vá ri os me di ca men tos e
equi pa men tos hos pi ta la res co mu men te uti li za dos em
pro ce di men tos abor ti vos.

As in ves ti ga ções con ti nu am a fim de iden ti fi car as
mu lhe res que pra ti ca ram os abor tos com a sus pei ta.
A Po lí cia Ci vil ain da dis po ni bi li za de nú me ro de What- 
sapp (98 98418-5661) pa ra que a po pu la ção pos sa re a li- 
zar de nún ci as, sen do ga ran ti do o to tal si gi lo do de nun- 
ci an te.

São Luís, quarta-feira, 2 de junho de 2021
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TERMINAL PORTUÁRIO SÃO LUÍS

Porto recebe certificado
da norma ISO 14.001
O

Ter mi nal Por tuá rio de São 
Luís (TPSL), ad mi nis tra do 
pe la VLI – em pre sa de so lu- 
ções lo gís ti cas que in te gram 

ter mi nais, fer ro vi as e por tos – e lo ca li- 
za do no Ma ra nhão, re ce beu a re co- 
men da ção pa ra cer ti fi ca ção da nor ma 
ISO 14.001/2015.

A ação de mons tra o com pro mis so 
da com pa nhia com o meio am bi en te. 
A cer ti fi ca ção na re fe ri da ISO tem co- 
mo prin ci pal ob je ti vo a im ple men ta- 
ção de um sis te ma de ges tão am bi en- 
tal pos si bi li tan do que a or ga ni za ção, 
in de pen den te men te do seu por te, de- 
sen vol va prá ti cas sus ten tá veis em 
seus ne gó ci os, pro du tos e ser vi ços.

A uni da de pas sou por uma au di to- 
ria re a li za da por uma em pre sa ex ter- 
na, acre di ta da jun to ao IN ME TRO que 
de ter mi nou que a Com pa nhia es ta va 
pron ta cer ti fi car na ISO 14.001/2015. 
Se gun do o ana lis ta am bi en tal do 
TPSL, Ra fa el Mei re les Pin to, a cer ti fi- 
ca ção é im por tan te pa ra que o sis te- 
ma de ges tão am bi en tal se de sen vol va 
em uma es tru tu ra de pro te ção ao 
meio am bi en te, res pei tan do, as sim, 
as fu tu ras ge ra ções.

De acor do com a su per vi so ra de 
Meio Am bi en te da VLI, Fer nan da 
Evan ge lis ta, a cer ti fi ca ção no TPSL 
for ta le ce o con cei to de sus ten ta bi li- 
da de na com pa nhia, de mons tra o 
com por ta men to da em pre sa na ges- 
tão dos im pac tos am bi en tais, pro mo- 
ven do mu dan ças de cul tu ra fren te aos 
em pre ga dos e so ci e da de.

A ana lis ta de Meio Am bi en te da 
VLI, Ro ber ta An dra de, res sal ta que o 
re ce bi men to do cer ti fi ca do afir ma o 
com pro mis so, éti ca e cre di bi li da de 
com os sta kehol ders da em pre sa, re- 
sul tan do em uma ges tão am bi en tal 
mais efi ci en te e sus ten tá vel pa ra o ne- 
gó cio. “Por ser uma nor ma re co nhe ci- 
da in ter na ci o nal men te, po de nos tor-

O TPSL

So bre a VLI

O PORTO SÃO LUÍS TEM CAPACIDADE ESTATÍSTICA TOTAL PARA 200 MIL TONELADAS

nar mais com pe ti ti vos no mer ca do, 
uma vez que a com pa nhia de mons tra 
a ges tão dos im pac tos no meio am bi- 
en te e so ci e da de”.

Ela des ta ca que o in tui to da VLI é 
ex pan dir a im plan ta ção da ISO pa ra 
ou tras uni da des, “a fim de for ta le cer a 
ges tão am bi en tal e a sus ten ta bi li da de 
das nos sas ope ra ções”. O ge ren te ope- 
ra ci o nal do TPSL, Fa brí cio Scar pat ti, 
diz que a nor ma for ta le ce e re for ça a 
im por tân cia dos em pre ga dos nos in- 
di ca do res de cus tos, re du ção de ris cos 
e me lho ria no de sem pe nho da or ga- 
ni za ção.

O Ter mi nal In te gra dor Por tuá rio 
Luiz An to nio Mes qui ta (Ti plam) – 
tam bém ad mi nis tra do pe la VLI e lo ca- 
li za do na bai xa da san tis ta – foi o pri- 
mei ro da com pa nhia a ser cer ti fi ca do.

Com qua tro si los e dois ar ma zéns 
com ca pa ci da de es ta tís ti ca to tal pa ra 
200 mil to ne la das, um píer de atra ca- 

ção com 280 me tros de com pri men to 
e 18 me tros de pro fun di da de, o Ter mi- 
nal Por tuá rio de São Luís faz ope ra- 
ções com so ja, mi lho, man ga nês, fer ro 
gu sa e fa re lo de so ja.

A VLI tem o com pro mis so de apoi ar 
a trans for ma ção da lo gís ti ca no país, 
por meio da in te gra ção de ser vi ços em 
por tos, fer ro vi as e ter mi nais. A em- 
pre sa en glo ba as fer ro vi as Nor te Sul 
(FNS) e Cen tro-Atlân ti ca (FCA), além 
de ter mi nais in ter mo dais, que unem 
o car re ga men to e o des car re ga men to 
de pro du tos ao trans por te fer ro viá rio, 
e ter mi nais por tuá ri os si tu a dos em ei-
xos es tra té gi cos da cos ta bra si lei ra, 
tais co mo em San tos (SP), São Luís 
(MA) e Vi tó ria (ES). Es co lhi da co mo 
uma das 150 me lho res em pre sas pa ra 
tra ba lhar pe la re vis ta Vo cê S/A, a VLI 
trans por ta as ri que zas do Bra sil por 
ro tas que pas sam pe las re giões Nor te, 
Nor des te, Su des te e Cen tro-Oes te.

OPORTUNIDADE

Mundiale abre mais de 30 vagas para tecnologia

APÓS O ANÚNCIO DE AUMENTO DE 367% NAS VENDAS REALIZADAS PELAS OPERAÇÕES DIGITAIS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2020

Se tem um se tor em as cen são e
cres ci men to, es te é o de tec no lo gia.
Os pro fis si o nais têm opor tu ni da des
pa ra en trar no mer ca do de tra ba lho,
ter uma re co lo ca ção ou as su mir no- 
vos pro je tos. 

Uma com pa nhia que tem ti do cres- 
ci men to ace le ra do e, em con sequên- 
cia, vi sa am pli ar seu ti me de co la bo ra- 
do res é a Mun di a le, em pre sa es pe ci a- 
li za da em con ver sa ti o nal com mer ce e
ex pe ri ên ci as di gi tais. 

Após o anún cio de au men to de
367% nas ven das re a li za das pe las
ope ra ções di gi tais em com pa ra ção a
2020, a Mun di a le abriu mais de 30 va- 
gas, to das no for ma to ho me of fi ce, di- 
re ci o na das pa ra a área de te ch.

As opor tu ni da des são pa ra os car- 
gos de Chat bot De ve lo per, De ve lo per

Bac kend | No de.JS, Fron tend De ve lo- 
per | Re act JS, Te ch Le ad | No de.JS e es- 
tá gio em Soft ware De ve lo per. Em bo ra
as va gas se jam pa ra tra ba lho re mo to,
to das con tam com be ne fí cio fle xí vel
(ca da co la bo ra dor de fi ne co mo uti li- 
zar de acor do com su as ne ces si da des:
cul tu ra, app de trans por te, as si na tu- 
ras, aca de mia, ali men ta ção, e ou tros);
jor na da fle xí vel; pla no de saú de e
odon to ló gi co, além de tri lha de car rei- 
ra. Em bo ra a se de da em pre sa es te ja
em Be lo Ho ri zon te, a Mun di a le tem
re cru ta do pro fis si o nais de qual quer
re gião do Bra sil, pois tra ba lha a cul tu- 
ra of fi ce less. 

Os in te res sa dos em se can di da tar
de vem aces sar o si te da em pre sa, se le- 
ci o nar a va ga de se ja da, pre en cher o
for mu lá rio e ane xar o cur rí cu lo. To do

o pro ces so de se le ção é fei to de ma- 
nei ra di gi tal. 

“Es ta mos vi ven do um pe río do de
in ten sas mu dan ças no mer ca do. As
tec no lo gi as es tão ga nhan do ca da vez
mais es pa ço e is so per mi te que au-
men te mos a nos sa abran gên cia e pro- 
fis si o nais de to do o país pos sam par ti- 
ci par do cres ci men to da Mu di a le. Mas
pa ra con ti nu ar mos en tre gan do uma
ex pe ri ên cia de aten di men to úni ca e
me mo rá vel, pre ci sa mos do com po- 
nen te prin ci pal: ca pi tal hu ma no. Pa ra
aque les que bus cam uma em pre sa
que aju de a cons truir sua car rei ra, te-
nha pos si bi li da de de atu ar em pro je-
tos di ver sos e quei ram dei xar sua
mar ca no mer ca do, a Mun di a le es tá
de por tas aber tas”, co men tou Gus ta- 
vo Pe na, CEO da Mun di a le.

Re gu la ri za ção Fun diá ria

PAC Rio Anil

SÃO LUÍS

Re si den ci al Cam boa
re ce be obras  de
re for ma do Go ver no

O Go ver no do Ma ra nhão se gue tra ba lhan do pa ra ga- 
ran tir mais dig ni da de e mai or qua li da de de vi da pa ra a
po pu la ção.

Em São Luís, a Se cre ta ria das Ci da des e De sen vol vi- 
men to Ur ba no (Se cid) es tá re a li zan do obras de re for ma
no Re si den ci al Cam boa.

Os ser vi ços em exe cu ção en vol vem as áre as co muns
in ter nas e ex ter nas, qua dra po li es por ti va e área de vi- 
vên cia.

O em pre en di men to ha bi ta ci o nal, que in te gra o PAC
Rio anil, be ne fi ci ou cer ca de 300 fa mí li as que, an tes,
mo ra vam em pa la fi tas e que mu da ram pa ra apar ta men- 
tos, per to do Cen tro da ci da de, com se gu ran ça, luz, água
e la zer.

No lo cal, as equi pes se guem avan çan do com a pin tu- 
ra das fa cha das dos pré di os. As co res e de sign das pin tu- 
ras fo ram es co lhi dos pe los mo ra do res re pre sen tan tes
de ca da blo co do re si den ci al.

Már cio Jerry, se cre tá rio das Ci da des, des ta cou que a
ini ci a ti va se gue de ter mi na ção do go ver na dor Flá vio Di- 
no. “Em aten di men to à de man da da co mu ni da de e as- 
se gu ran do, des ta ma nei ra, me lho ria nas con di ções de
vi da de to dos, es ta mos exe cu tan do a re for ma. O que é
mui to im por tan te tam bém é que es tá sen do uti li za da
mão de obra da co mu ni da de, ge ran do tra ba lho e ren da
na lo ca li da de”.

“Es sa re for ma no re si den ci al vai tra zer gran des be ne- 
fí ci os pa ra nos sa co mu ni da de, prin ci pal men te no que
se re fe re à nos sa área de la zer. Agra de ce mos ao se cre tá- 
rio pe la sen si bi li da de e o com pro mis so de pro mo ver
me lho ri as pa ra as fa mí li as de bai xa ren da e so man do
pa ra o bem co le ti vo”, dis se Hud son Sil va, li de ran ça do
re si den ci al Cam boa.

Es sa re for ma no re si den ci al vai

tra zer gran des be ne fí ci os pa ra nos sa

co mu ni da de, prin ci pal men te no que

se re fe re à nos sa área de la zer.

Agra de ce mos ao se cre tá rio pe la

sen si bi li da de e o com pro mis so de

pro mo ver me lho ri as pa ra as

fa mí li as de bai xa ren da e so man do

pa ra o bem co le ti vo

No dia 13 de maio, o se cre tá rio de Es ta do das Ci da des,
Már cio Jerry, as si nou, o Ter mo de Co o pe ra ção Téc ni ca
com a União, Pre fei tu ra de São Luís, Cor re ge do ria Ge ral
da Jus ti ça do Ma ra nhão (CGJ-MA) e a 1ª Zo na de Re gis- 
tro de Imó veis de São Luís, pa ra fins de re gu la ri za ção
fun diá ria no Re si den ci al Cam boa. O acor do be ne fi ci a rá
290 fa mí li as des sa co mu ni da de com do cu men tos de fi- 
ni ti vos de pro pri e da de.

O PAC Rio Anil é um pro je to de trans for ma ção so ci al
que es tá ur ba ni zan do to da a re gião si tu a da à mar gem
es quer da da Ave ni da Jack son La go, an ti ga IV Cen te ná- 
rio, que abran ge os bair ros Cam boa, Li ber da de, Fé em
Deus e Ale ma nha.

As in ter ven ções, de co or de na ção da Se cre ta ria de Es- 
ta do das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid),
são nas áre as da saú de, edu ca ção, se gu ran ça, sa ne a- 
men to bá si co e in fra es tru tu ra.

Além das obras de ur ba ni za ção, es tão exe cu tan do a
re for ma dos re si den ci ais Cam boa e Jack son La go, no
bair ro Fé em Deus.

São Luís, quarta-feira, 2 de junho de 2021
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Mesmo sem atravessar seu melhor momento técnico, meia se destaca nos quesitos
físicos, registra 40% de aumento de força e potência, e segue com moral com Ceni e Tite

Re en con tro após 15 anos

Go lei ro ve re a dor

NA SELEÇÃO

Everton Ribeiro
mostra evolução 

A
pe sar de não vi ver seu me lhor 
mo men to no Fla men go, 
Ever ton Ri bei ro se gue com 
mo ral ina ba lá vel no clu be, 

tan to com os com pa nhei ros quan to 
com Ro gé rio Ce ni, que o con si de ra 
im pres cin dí vel.

Se as jo ga das plás ti cas, gols e as sis- 
tên ci as têm saí do em me nor quan ti- 
da de, o ca mi sa 7 ga nha pon tos no as- 
pec to tá ti co e em que si tos fí si cos.

No acom pa nha men to fí si co re a li- 
za do pe lo Fla men go, ele es tá sem pre 
no Top 3 dos jo ga do res que per cor rem 
as mai o res dis tân ci as nas par ti das, 
nor mal men te aci ma dos 10km. Des te 
to tal, 10% são em al ta in ten si da de (ar- 
ran ca das) – nes te ca so ele tam bém es- 
tá no Top 3 da equi pe.

Os nú me ros são con si de ra dos ex- 
ce len tes pe la fi si o lo gia e pre pa ra ção 
fí si ca do clu be, ain da mais pe la ca rac- 
te rís ti ca do ti me de jo gar a mai or par- 
te do tem po com a pos se de bo la.

Des de que che gou ao Fla men go, 
Ever ton tam bém me lho rou em 40% 
nas ava li a ções de for ça e po tên cia, 
que o aju dam a cum prir seu pa pel tá- 
ti co den tro da equi pe na ho ra de fa zer 
a re com po si ção e le var o ti me ao ata- 
que. O ca mi sa 7 tam bém não te ve 
que da na ava li a ção do téc ni co Ti te, 
que o con vo cou no va men te pa ra a se- 
le ção bra si lei ra.

Um dos se gre dos pa ra Ever ton ter 
mos tra do tan ta evo lu ção no as pec to 
fí si co é o cui da do que tem fo ra do 
cam po, com ali men ta ção e su ple- 
men ta ção re gra das. Seus nú me ros 
nu tri ci o nais pou co va ri am, e ele, com 
o pas sar do tem po, con se guiu tro car 
gor du ra por mas sa mus cu lar. O ca mi-

Ever ton Ri bei ro facts:
• Com 36 jo gos, Ar ras ca e ta e Ever ton 
Ri bei ro são os que mais atu a ram com 
Ro gé rio Ce ni
• Ever ton foi 10 ve zes ca pi tão com 
Ro gé rio Ce ni;
• No atu al elen co, ele é se gun do atle ta 
com mais as sis tên ci as (36), uma a me- 
nos que Ar ras ca e ta (37);

• O ca mi sa 7 já dis pu tou 235 jo gos pe- 
lo Fla men go, sen do 16 na atu al tem- 
po ra da;
• Ever ton es tá em sua quin ta tem po- 
ra da no Fla men go, e já con quis tou 9 
tí tu los;
• Ever ton é 4º lu gar, com Arão e Di e- 
go, co mo atle ta com mais jo gos pe lo 
Fla men go na Li ber ta do res (31 par ti- 
das). Es tá atrás ape nas de Adí lio (33), 
Léo Mou ra (36) e Jú ni or (48);
• O meia é o 15º jo ga dor que mais atu-
ou pe lo Fla em Bra si lei ros: 130 par ti- 
das.

EVERTON RIBEIRO FOI CONVOCADO POR TITE PARA A DISPUTA DAS ELIMINATÓRIAS

sa 7 es tá com o gru po do Bra sil que vai 
jo gar du as par ti das das Eli mi na tó ri as. 
Dia 4, con tra o Equa dor, e dia 8, con tra 
o Pa ra guai.

REMO X ATLÉTICO-MG

Leão recebe o Galo com goleiro vereador
O Re mo che ga pa ra en fren tar o

Atlé ti co-MG na ter cei ra fa se da Co pa
do Bra sil com uma cam pa nha in vic ta
na tem po ra da. São 16 par ti das, sen do
10 vi tó ri as e seis em pa tes – apro vei ta- 
men to de 75%. O con fron to de ida,
que acon te ce ho je, quar ta-fei ra, a par- 
tir das 19h, no Es tá dio Ba e não, em Be- 
lém, é o mais im por tan te pa ra o Leão
Azul até aqui no ano.

A úl ti ma der ro ta do Re mo em 2021
acon te ceu no dia 21 de fe ve rei ro, 2 a 1
pa ra o Bra si li en se, na fi nal da Co pa
Ver de. On tem, o ti me pa ra en se com- 
ple tou 100 di as sem der ro ta.

O ata que da equi pe vai bem. São 32
gols mar ca dos, com uma mé dia de
dois por jo go. Já a de fe sa, mui to cri ti- 
ca da pe los mui tos er ros in di vi du ais e
de po si ci o na men to, so freu 15 gols.

Pa ra che gar à ter cei ra fa se, o Leão
eli mi nou o CSA fo ra de ca sa nos pê- 
nal tis, após 1 a 1 no tem po nor mal.
An tes dos ala go a nos, o ti me des pa- 
chou o Es por ti vo-RS por 2 a 0 lon ge da
ca pi tal pa ra en se.

A úl ti ma vez que Re mo e Atlé ti co-
MG se en con tra ram foi du ran te a Sé- 
rie B de 2006. No pri mei ro tur no, vi tó- 
ria al vi ne gra por 3 a 1, no Mi nei rão. Os
gols do Ga lo fo ram de Bi lu, Ma ri nho e
Di nel son; Lan du des con tou.

No dia 16 de se tem bro, em Be lém, o
Re mo do en tão téc ni co Gi ba sur pre- 
en deu os mi nei ros e saiu do Man guei- 
rão vi to ri o so: 2 a 1, gols de Lan du e Zé
So a res. O ad ver sá rio di mi nuiu com
Ro ni, co bran do pê nal ti. A Sé rie B da- 
que le ano ter mi nou com o Atlé ti co-
MG cam peão e o ti me re mis ta na 12ª
co lo ca ção.

As equi pes tam bém já se en fren ta- 
ram pe la Co pa do Bra sil em ou tras du- 
as opor tu ni da des – em am bas o Ga lo
le vou a me lhor. A pri mei ra foi em
1994, pe la se gun da fa se do tor neio. Na
ida, o Re mo ven ceu por 2 a 1, em Be- 
lém, mas o Atlé ti co-MG re ver teu o

pla car com o triun fo por 2 a 0 em BH e
se guiu na com pe ti ção.

O úl ti mo en con tro pe la Co pa do
Bra sil foi em mar ço de 1997, tam bém
pe la se gun da fa se. A ida no va men te
foi no Pa rá e ter mi nou em pa ta da em 3
a 3. Em Mi nas, o Atlé ti co-MG ven ceu
por 3 a 2.

Pau lo Bo na mi go é o trei na dor da
equi pe. Ele foi con tra ta do ain da na
tem po ra da pas sa da e con se guiu co lo- 
car a equi pe de vol ta à Se gun do na do
Bra si lei ro. Co mo jo ga dor, ves tiu por
anos a ca mi sa do Grê mio, clu be que o
re ve lou. Ele tam bém atu ou por equi- 
pes co mo In ter na ci o nal, Co ri ti ba, Bo- 
ta fo go e Bahia.

Co mo téc ni co, co man dou di ver sas
equi pes do Bra sil, mas tem car rei ra
con so li da da no fu te bol ára be. Es sa é a
se gun da pas sa gem de le pe lo Leão. A
pri mei ra foi em 2000, na boa cam pa- 
nha do ti me na Co pa João Ha ve lan ge.

O Re mo pos sui al gu mas ca ras co-
nhe ci das do fu te bol bra si lei ro. O
meia-ata can te Fe li pe Ge doz, com
pas sa gens por ti mes co mo Ath le ti co-
PR, Goiás, Vi tó ria e Na ci o nal-URU, é
um dos des ta ques da equi pe. Pe ça
fun da men tal no aces so à Sé rie B na
tem po ra da pas sa da, o jo ga dor re no- 
vou co mo clu be após uma cam pa nha
fei ta pe la di re to ria, que bus cou re cur- 
sos pa ra ga ran tir a con tra ta ção.

O go lei ro e ído lo Vi ní cius é a se gu- 
ran ça em bai xo da tra ve. São cin co
tem po ra das co mo ti tu lar. Do no de
mui tos “mi la gres” sob o tra ves são, o
atle ta com pas sa gem pe lo Fla men go
en tre 2010 e 2011 foi um dos res pon-
sá veis pe lo Leão ter uma das me lho res
de fe sas do vi ce-cam pe o na to na Sé rie
C. A ido la tria do tor ce dor é tão gran de
que o ar quei ro foi elei to ve re a dor de
Be lém com mais de se te mil vo tos – o
12º can di da to mais vo ta do do plei to
na ca pi tal.

Ma ra nhen se 2021

Eta pa de Vi a na

HO JE

Vi a na re ce be 5ª eta pa
do Ma ra nhen se de
Be a ch Soc cer

A par tir des ta quar ta-fei ra (2), a ci da de de Vi a na se di- 
a rá a quin ta e úl ti ma eta pa clas si fi ca tó ria do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer 2021, é um tor neio
que reu ni rá seis se le ções da Re gião da Bai xa da Ma ra- 
nhen se e ocor re rá até o do min go (6), sen do que to dos os
jo gos te rão trans mis são ao vi vo pe lo ca nal Be a ch Soc cer
MA, no YouTube (youtube.com/be a ch soc cer ma). As
equi pes cam peã e vi ce des ta eta pa se clas si fi cam, au to- 
ma ti ca men te, pa ra a fa se fi nal do Es ta du al, que te rá iní- 
cio no dia 9 de ju nho, na ci da de de Hum ber to de Cam- 
pos.

Em Vi a na, as dis pu tas con ta rão com a par ti ci pa ção
das se guin tes equi pes: Pe nal va, Ma ti nha, São Ben to,
Olin da No va e San ta He le na, além do se le ci o na do vi a- 
nen se. 

A pri mei ra ro da da do tor neio se rá re a li za da a par tir
15h des ta quar ta-fei ra. O du e lo en tre Pe nal va e Ma ti nha
inau gu ra a com pe ti ção. Na sequên cia, a bo la so be pa ra
mais du as par ti das: Olin da No va x San ta He le na e Vi a na
x São Ben to.

As equi pes par ti ci pan tes fo ram dis tri buí das em du as
cha ves. O Gru po A é for ma do por Olin da No va, Pe nal va
e Vi a na. Já o B é com pos to por Ma ti nha, San ta He le na e
São Ben to.

Na fa se de gru pos, as se le ções do Gru po A en fren tam
as do B, sen do que as du as equi pes que mais pon tu a rem
em su as res pec ti vas cha ves avan çam às se mi fi nais e se- 
guem com chan ces de con quis tar o tí tu lo.

Va le des ta car que oi to se le ções já es tão ga ran ti das na
fa se fi nal do Cam pe o na to Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer.
São elas: Hum ber to de Cam pos, San to Ama ro, Ra po sa,
Pa ço do Lu mi ar, Bom Jar dim, San ta Inês, Li ma Cam pos
e Pe drei ras.

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 é 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.

1ª ro da da / quar ta-fei ra
15h – Pe nal va x Ma ti nha
A se guir – Olin da No va x San ta He le na
A se guir – Vi a na x São Ben to

2ª ro da da/quin ta-fei ra
15h – Olin da No va x Ma ti nha
A se guir – Pe nal va x São Ben to
A se guir – Vi a na x San ta He le na

3ª ro da da/ sex ta-fei ra
15h – Olin da No va x São Ben to
A se guir – Pe nal va x San ta He le na
A se guir – Vi a na x Ma ti nha

São Luís, quarta-feira, 2 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Longa nacional chega nesta quarta (02/06) à plataforma de streaming, com Giovanna
Cordeiro, GKay, Samya Pascotto e Bruna Inocencio no elenco

Com pa ra ção

Dis co gra fia

Tra je tó ria

INFLUENCER

“Carnaval” é a nova
comédia da Netflix

“C
ar na val”, co mé dia bra- 
si lei ra que a Net flix lan- 
ça nes ta quar ta-fei ra
(2/6), usa a fo lia mais

po pu lar do país co mo mo te pa ra uma
re fle xão so bre o uni ver so dos in flu en- 
ci a do res di gi tais. No lon ga na ci o nal
di ri gi do por Le an dro Ne ri, Ni na (Gi o- 
van na Cor dei ro) é uma as pi ran te a in- 
flu en cer que pre ci sa li dar com sua cri- 
se de ima gem após ser traí da pe lo na- 
mo ra do e se tor nar me me na in ter net.

Ain da de bai xo-as tral pe lo fim do
re la ci o na men to, ela re ce be um con vi- 
te ines pe ra do pa ra par ti ci par do ca- 
ma ro te do as tro do pa go de Léo Nu nes
(Mi ca el Bor ges) no car na val de Sal va- 
dor, com to das as des pe sas pa gas. Pa- 
re ce a opor tu ni da de per fei ta pa ra ela
al can çar seu pri mei ro mi lhão de se- 
gui do res e su pe rar o cons tran gi men to
da trai ção.

Na au sên cia do ex, as su as me lho- 
res ami gas, Mi che le (GKay), Vi vi
(Samya Pas cot to) e Mayra (Bru na Ino- 
cen cio), vão acom pa nhá-la na vi a- 
gem, em que Ni na se vê di vi di da en tre
de man das afe ti vas e pro fis si o nais na
bus ca por en ga ja men to no car na val.

“Acho que as re des so ci ais es tão aí
pa ra to do mun do ago ra, não tem co- 
mo fu gir. No car na val, vo cê ine vi ta vel- 
men te vai es tar sain do no Ins ta gram
de al guém, se ja da sua ami ga ou de
uma in flu en cer”, afir ma Samya Pas- 
cot to, que in ter pre ta Vi vi, a ge ek do
gru po, pou co ape ga da ao car na val. As
atri zes par ti ci pa ram de en tre vis ta co- 
le ti va vir tu al pa ra di vul gar o fil me.

“São te mas que, ho je, são in trín se- 

cos (as re des so ci ais e o car na val), não
tem co mo se pa rar, por que eles são
ma té ria da vi da já. Nes se sen ti do, o fil- 
me faz um con vi te pa ra re fle tir so bre
as re des so ci ais no co ti di a no, nas fes- 
tas e nos nos sos en con tros”, ava lia
Samya.

Em bo ra a tra ma re tra te a vi da pú- 
bli ca na in ter net co mo um em pre go
que, as sim co mo os de mais, en vol ve
di ver sas di fi cul da des, a in flu en cer da
vi da re al GKay (ela tem 1,64 mi lhão de
ins cri tos em seu ca nal no YouTube e
14,5 mi lhões de se gui do res no Ins ta- 
gram) diz que a in ten ção “não é bem
uma crí ti ca; na ver da de, o fil me quis
mos trar o ou tro la do das coi sas, ele
mos tra que es se tra ba lho com in ter- 
net tam bém tem seu la do cha to. Não
fo cou só nes sa ma gia das re des so ci ais
em que as pes so as acre di tam”. No
lon ga, GKay vi ve a pa que ra do ra Mi- 
chel le.

“O fil me mos tra co mo a re de so ci al
é um tra ba lho co mo qual quer ou tro.
Vai ha ver mo men tos em que vo cê vai
es tar fa zen do al go que tal vez não
quei ra tan to. Ou vo cê vai es tar num
lu gar em que não que ria, mas pre ci sa
es tar ali por que vai ser me lhor pa ra o
seu tra ba lho”, diz ela.

Em Sal va dor, as qua tro ami gas con- 
vi vem com a in flu en ci a do ra Lu a na
(Fla via Pa va nel li),  que so ma mais de
10 mi lhões de se gui do res e vai acon- 
se lhar Ni na na sua bus ca pe la fa ma. A
re la ção en tre a ce le bri da de e a as pi- 

ran te à fa ma to ca no te ma da com pa- 
ra ção na in ter net, cu jos efei tos no ci- 
vos pa ra a saú de men tal já são co nhe- 
ci dos.

“Acho que to do mun do que es tá
nas re des em al gum mo men to já se
com pa rou. Achou, por exem plo, que
al guém es ta va fa zen do al gu ma coi sa
que vo cê de ve ria. A gen te tem mui to
is so o tem po in tei ro. Abre as re des so- 
ci ais e, de re pen te, na nos sa ca sa, a
gen te es tá em vá ri os ou tros lu ga res,
ven do pes so as fa zen do coi sas in crí- 
veis”, afir ma Gi o van na Cor dei ro.

“A gen te pre ci sa se re e du car co mo
usuá rio des sa fer ra men ta pa ra sa ber o
que in cor po rar ao nos so dia a dia, o
que faz sen ti do na nos sa vi da. E tam- 
bém sa ber que aqui lo ali não é 100%
re a li da de, é um frag men to de uma vi- 
da que foi pro je ta da, de cer ta for ma,
pa ra aque le mo men to”, diz a in tér pre-
te da pro ta go nis ta. Gi o van na co men-
ta que, as sim co mo sua per so na gem,
já se sen tiu in se gu ra em ex pres sar sua
ver da dei ra per so na li da de na in ter net.

Gkay acre di ta que a com pa ra ção
rou ba os mé ri tos e con quis tas dos
usuá ri os na web. “Eu tra ba lho com
nú me ros, in ter net e Ins ta gram. Mui- 
tas ve zes, ti ve, por exem plo, o so nho
de che gar a 5 mi lhões de se gui do res.
Só que, às ve zes, vo cê se le va tan to a
uma com pa ra ção com ou tra pes soa,
com vi vên ci as dis tin tas, que quan do
che ga na que les 5 mi lhões nem co me- 
mo ra, por que já es tá fo ca da na ou tra,
que al can çou 10 mi lhões. E is so vai vi- 
ran do uma bo la de ne ve, al go que vai
te con su min do.”

Marcos Magah canta com Odair José

“ESTAÇÃO SEM FIM” É O PRIMEIRO SINGLE DE SEU NOVO ÁLBUM AUTORAL

Mar cos Ma gah e Odair Jo sé di vi- 
dem os vo cais na can ção “Es ta ção
Sem Fim”, que che ga nas pla ta for mas
di gi tais no dia 4 de ju nho. Es te é o pri- 
mei ro sin gle do ál bum “O ho mem que
vi rou cir co”, que o can tor e com po si- 
tor ma ra nhen se es tá gra van do com a
pro du ção de Ze ca Ba lei ro e Tu co Mar- 
con des, e sai rá pe la Sa ra vá Dis cos.

“Du ran te um pe río do vi a jei pe lo
Bra sil com o vi o lão nas cos tas, me
apre sen tan do em ba res. E te nho uma
re cor da ção es pe ci al da pas sa gem por
Goi â nia, por que foi lá que fiz a le tra de
‘Es ta ção sem fim’. Só de pois des co bri
que é o es ta do na tal de Odair Jo sé. Foi
uma fe liz coin ci dên cia. Nun ca ima gi- 
nei que anos de pois gra va ria a mú si ca
com ele”, re lem bra Ma gah.

Além do du e to com Odair, o dis co
traz du as can ções as si na das com Ze ca
Ba lei ro: “O ho mem de fer ro” e “Al cân- 
ta ra em cha mas”. Há, ain da, uma par- 
ce ria com o po e ta Cel so Bor ges, “As
coi sas mais lin das do mun do”. Ao to- 
do, são 13 fai xas iné di tas do ar tis ta
que nas ceu na ce na punk de São Luís,
in te gran do a len dá ria ban da Am né- 
sia, e que de pois se guiu em car rei ra
so lo, mis tu ran do mú si ca folk, rock e
bre ga. Foi em 2019, na gra va ção do
do cu men tá rio “Ven tos que So pram –
Ma ra nhão”, do ci ne as ta Ne to Bor ges,
que Mar cos Ma gah e Ze ca Ba lei ro se
re en con tra ram de pois de anos. Os

dois se co nhe ci am des de os anos 80
mas nun ca ha vi am fei to na da jun tos.
O re en con tro re sul tou nu ma can ção
em par ce ria, “Eu Cha mo de Co ra- 
gem”, gra va da por Ba lei ro no ál bum
“O Amor no Ca os – vo lu me 2”. Na épo- 
ca, tam bém acon te ce ram as pri mei- 
ras con ver sas so bre a pos si bi li da de de
gra va rem um dis co de iné di tas de Ma- 
gah, com pro du ção de Ba lei ro e Tu co
Mar con des.

Ma gah lan çou os ál buns “Z de vin- 
gan ça” (Pi tom ba Li vros e Dis cos –
2013) – um gran de su ces so na ce na al- 
ter na ti va de São Luís, ten do ven di do
mais de 18 mil có pi as do CD -, e “O in- 
ven tá rio dos mor tos ou ze bra cir cu- 
lar” (2015), que re ce beu o prê mio de
me lhor ál bum da mú si ca ma ra nhen- 
se, con ce di do pe la Rá dio Uni ver si da- 
de FM no ano de lan ça men to.

Nas ci do em São Luís, Mar cos Ma- 
gah pas sou par te da in fân cia em uma
fa zen da no in te ri or do es ta do, on de
con vi veu com o seu avô ma ter no, um
aman te de mú si ca que pas sa va os di as
ou vin do dis cos de Luiz Gon za ga, Tei- 
xei ri nha e de can to res de bre ga co mo
Bartô Ga le no e Baltha zar.

No co me ço da ado les cên cia, já de
vol ta à ca pi tal, des co briu o rock em

me a dos dos anos 80, com a aju da do
ir mão mais ve lho que co le ci o na va
dis cos de heavy e hard rock. Foi nes se
pe río do, mais pre ci sa men te em 1987,
que re sol veu mon tar uma ban da de
punk com o ami go Car li nhos Pan ça.
“A con ver sa se deu na saí da de um
show da Áci do e da Lú gu bre, pi o nei ras
do heavy me tal em São Luís. Eu e Car- 
li nhos des co bri mos que tí nha mos afi-
ni da des mu si cais e mon ta mos a Am-
né sia, a pri mei ra ban da punk ma ra-
nhen se. Foi quan do co me cei a fa zer
mú si ca”, con ta Ma gah.

Com a Am né sia – que ga nhou fa ma
na ce na un der ground das re giões
Nor te e Nor des te, di vi din do es pa ço
com gru pos co mo De lin quen tes (Pa-
rá) e Des car ga Vi o len ta (Rio Gran de
do Nor te) -, Ma gah to cou em vá ri os
lo cais de São Luís e ex cur si o nou por
vá ri os es ta dos. “O ilus tra dor e mi li- 
tan te punk Joacy Jamys di vul ga va a
Am né sia no Bra sil in tei ro por meio de
de mos e fan zi nes. Por on de an dá va-
mos, ha via um pú bli co gran de pa ra
acom pa nhar a gen te”, re la ta. So bre a
pas sa gem pe la Am né sia, Ma gah re-
cor da com cla re za do úl ti mo show em
que to cou com a ban da. “Foi em 2005,
no bar Cas te lo Rock, no Cen tro His tó- 
ri co de São Luís. O pro pri e tá rio do es- 
pa ço te ve que fe char a por ta por que
não ha via mais es pa ço pa ra o pú bli- 
co”.

So bre a Mos tra Sesc de Ci ne ma

LITERATURA

Conservatório de
Colinas

LIVRO CONTA A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE COLINAS

Fru to de uma pro fun da e abran gen te pes qui sa ci en tí- 
fi ca que ul tra pas sou o cam po lo cal e re gi o nal, o “Con- 
ser va tó rio de Co li nas: Sím bo los, His tó ria e Me mó ria”
con sis te em uma fer ra men ta pe da gó gi ca que irá for ta le- 
cer a for ma ção ci da dã es co lar, ao pro mo ver, co mo te ma
trans ver sal, sím bo los cons ti tuí dos, pre ser va ção da me- 
mó ria e iden ti da de cul tu ral do po vo do Ma ra nhão. Além
dis so, dis cor re so bre a his tó ria e a com po si ção dos sím- 
bo los na ci o nais, do es ta do do Ma ra nhão, e do mu ní ci- 
pio de Co li nas, de mons tran do a im por tân cia de seu co- 
nhe ci men to pe los ci da dãos que se apro pri em de les e os
pre ser vem.

Pa ra po si ci o nar o lei tor so bre o as pec to fun da men tal
da obra, ofe re ce um pa no ra ma de co mo os sím bo los
per cor rem a tra je tó ria hu ma na, in va ri a vel men te em to- 
das as for mas de cul tu ra co nhe ci das, uti li zan do-se de
boa dou tri na, des ta can do o sig ni fi ca do dos sím bo los
pa ra a me mó ria de ca da po vo. Ex pli ca, ain da, o que re- 
pre sen tam o hi no, a ban dei ra e o bra são de ar mas pa ra o
sen ti men to da co le ti vi da de.

O pi o nei ris mo des sa obra, de au to ria de um na ti vo
his to ri a dor e pes qui sa dor ser ta ne jo de Co li nas, con fe re
a es se li vro to tal cre di bi li da de, co mo fon te de co nhe ci- 
men to e dig no de ocu par as ses sões li te rá ri as de His tó ria
do Bra sil e do Ma ra nhão, nas pra te lei ras das bi bli o te cas
es co la res e pla ta for mas vir tu ais. Além dis so, ser vi rá co- 
mo es tí mu lo à pro du ção de no vas pes qui sas e ma te ri ais,
em ou tras re a li da des re gi o nais, de for ma a do cu men tar
e pas sar às pró xi mas ge ra ções um le ga do cons truí do co- 
le ti va men te pe los nos sos an ces trais.

MOSTRA DE CINEMA

Concurso ganha
formato digital em 2021

A Mos tra Sesc de Ci ne ma es tá de vol ta. De pois de um
in ter va lo em 2020, em fun ção da pan de mia da Co vid-19,
ci ne as tas de to do o país po de rão ins cre ver su as obras
en tre 1º de e 30 de ju nho pa ra par ti ci par das exi bi ções
na ci o nal e re gi o nal das pro du ções. A Mos tra já se tor nou
um dos prin ci pais ca nais do país pa ra o in cen ti vo ao ci- 
ne ma in de pen den te.

Po dem par ti ci par fil mes de lon ga, mé dia e cur ta me- 
tra gens. As pre mi a ções se rão de R$ 5.000 (lon gas), R$
3.500 (mé di as) e R$ 2.500 (cur tas). As obras de vem ter si- 
do fi na li za das a par tir de 1º de ja nei ro de 2019 e a lis ta
com as pro du ções se le ci o na das se rá di vul ga da até o dia
30 de se tem bro.

“Com o iso la men to so ci al, o mun do do ci ne ma foi
for te men te im pac ta do em âm bi to glo bal, des de o pro- 
ces so de pro du ção até de exi bi ção. Por is so, de ci di mos
re to mar a Mos tra Sesc de Ci ne ma em 2021, mes mo que
em am bi en te di gi tal. Nos sa in ten ção é con tri buir com o
res ga te da pro du ção au di o vi su al bra si lei ra. Sem dú vi- 
das, o con cur so é uma opor tu ni da de pa ra que pro du to- 
res das mais va ri a das re giões do país pos sam apre sen tar
a sua ar te”, ex pli ca o ge ren te de Cul tu ra do De par ta men- 
to Na ci o nal do Sesc, Mar cos Re go.

Co mo a edi ção des te ano ocor re rá em am bi en te di gi- 
tal – da se le ção à exi bi ção – foi fei ta uma mu dan ça no
pro ces so de es co lha dos fil mes que, ago ra, te rá uma úni- 
ca eta pa de cu ra do ria es ta du al. Uma das no vi da des des- 
ta edi ção é a se le ção de um fil me de ca da um dos 23 es ta- 
dos par ti ci pan tes e do Dis tri to Fe de ral, o que traz uma
plu ra li da de ain da mai or à Mos tra. As obras se rão ava li a- 
das por co mis sões es ta du ais for ma das por pro fis si o nais
do Sesc e es pe ci a lis tas con vi da dos.

Pa ra o ‘Pa no ra ma Bra sil’ se rão es co lhi dos 24 fil mes e
ha ve rá uma cu ra do ria es pe ci al pa ra ele ger ou tras se te
pro du ções pa ra in fân cia e ju ven tu de. No to tal, 31 obras
se rão exi bi das em um mos tra na ci o nal on-li ne, em no- 
vem bro, que con tem pla rá a me lhor pro du ção de ca da
es ta do. Além dis so, a pro gra ma ção do even to con ta rá
com ações for ma ti vas, que tam bém se rão re a li za das em
am bi en te di gi tal.

Lan ça do em 2017, o con cur so bus ca in cen ti var e dar
vi si bi li da de à pro du ção ci ne ma to grá fi ca bra si lei ra que
não che ga ao cir cui to co mer ci al de exi bi ção, con tri buin- 
do pa ra a pro mo ção e o lan ça men to de no vos ar tis tas de
to do o país. Em sua úl ti ma edi ção, re a li za da em 2019, a
Mos tra Sesc de Ci ne ma re ce beu 1200 pro du ções.

São Luís, quarta-feira, 2 de junho de 2021

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

