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O Brasil é um país extremamente criativo, independentemente se contar ou não 
com as tecnologias do século 21. No Maranhão, por exemplo, o estado de piores in-
dicadores sociais conseguiu em 2014 a proeza histórica de trocar pelo voto, a oli-
garquia Sarney, a mais duradoura do Brasil, por Flávio Dino, único na história do 
país eleito pelo PCdoB, faltando quatro anos para um século.

BASTIDORES

PÁGINA 3

44% das terras públicas 
do Estado estão sujeitas 
a ocupações irregulares 

A grilagem de terras é uma realidade ao longo dos anos e tornou-se o foco dos conflitos no campo e da regularização fundiária em regiões da Amazônia Legal. 
No Maranhão, a situação não é diferente. Com  44% de seu território composto por áreas sem destinação, a atual lei de terras do estado não prevê prazo limite 

para início de ocupações de áreas públicas estaduais. Sem essa determinação, as terras públicas podem ser ocupadas a qualquer tempo, inclusive futuramente, 
o que se torna um estímulo para a prática de apropriação de terras públicas, conhecida como grilagem. PÁGINA 9

 
Constituição Estadual do Maranhão  

será publicada em áudio e braile

 Conheça 
Conceição 

Rolim  
Advogada, 
educadora 
e assessora 

jurídica  
voluntária da 
Apae São Luís

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE | Descarte de lixo, muito além da reciclagem
Neste dia 5 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, também é marcada pelo Dia Nacional da Reciclagem. O descarte ade-

quado do lixo é uma das grandes questões que envolvem o meio ambiente e demanda colaboração direta de todas as pessoas. PÁGINA 8
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CPI da Covid-19
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Como morrem os pobres
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OSMAR FILHO  
Juiz de Direito da Comarca 

ROGERIO MOREIRA LIMA 
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Por que o patriotismo não está 
nas ruas contra o governo?
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“etiquetas para 
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o estudo no lar
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Maranhão é o 3º do Nordeste em geração de emprego
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B R A S I L E I R O

Candinho e O Sobrevivente  
são destaques na Eliana

PÁGINA 13

No próximo domingo (6), os maranhenses 
Cândido Amorim, o “Candinho” (@candinhoamo-

rim), e Edelson Ribeiro, “O Sobrevivente”, serão 
destaques no Programa da Eliana, no SBT.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



oimparcial.com.brPOLÍTICAGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

Na ocupação de leitos, a tendência é de crescimento, tanto na rede privada, quanto
pública, informou Flávio Dino

Va ci na ção

Ocu pa ção de lei tos

Amazô ni co

NOVAS MEDIDAS

Dino amplia vacinação
contra covid-19

N
o vos pú bli cos fo ram in cluí- 
dos no cro no gra ma de va ci- 
na ção con tra a Co vid-19 no
Ma ra nhão. Pro fis si o nais da

co mu ni ca ção, en ge nhei ros, ar qui te- 
tos, in dús tria e cons tru ção ci vil ago ra
es tão no gru po de pri o ri da des. A me- 
di da do Go ver no do Es ta do foi pos sí- 
vel com o re ce bi men to de 300 mil do- 
ses ex tras de va ci nas e po de se es ten- 
der a ou tros seg men tos pro fis si o nais.
Em co le ti va, nes ta sex ta-fei ra (4), o
go ver na dor Flá vio Di no re for çou a
am pli a ção dos gru pos e no vas me di- 
das de com ba te à do en ça.

Com a am pli a ção do

pú bli co, o Go ver no

au men tou o nú me ro de

pos tos pa ra

imu ni za ção. 

No Shop ping Pá tio Nor te, pes so as
com 40 anos ou mais po dem va ci nar,
das 8h às 20h. Em ação par cei ra com o
Go ver no, o Se si Araçagy aten de ar qui- 
te tos, en ge nhei ros, cons tru ção ci vil e
in dús tria, nes ta sex ta, das 8h às 17h; e
no sá ba do (5), das 8h às 12h. Pre ci sa
es tar ca das tra do pe lo con se lho pro fis- 
si o nal do qual faz par te. Se si Mó vel e
IE MA Cin tra tam bém são pon tos de
va ci na ção.

As me di das res tri ti vas fo ram pror- 
ro ga das até 14 de ju nho. Even tos com
até 100 pes so as são per mi ti dos até
23h; ad mi nis tra ção pú bli ca es ta du al e
igre jas, fun ci o nan do com 50% da ca- 
pa ci da de de pes so as; gru pos de ris co
va ci na dos, ex ce to ges tan tes, po dem
re tor nar ao tra ba lho, pas sa dos 30 di- 
as; co mér cio e in dús tria po de fun ci o- 
nar das 9h às 21h; ba res e res tau ran- 
tes, até as 23h; su per mer ca dos, das 6h
até meia-noi te. Su per mer ca dos, aca- 
de mi as, sa lões, ba res e res tau ran tes
de vem fun ci o nar com 50% da ca pa ci- 
da de. O go ver na dor tam bém anun ci- 
ou a sus pen são de even tos do Go ver- 
no do Es ta do até do min go (6) e o re- 
for ço na fis ca li za ção das me di das sa- 
ni tá ri as; even tos pri va dos e mu ni ci- 
pais, pre fei tos de ci dem con for me re a- 
li da de lo cal. Em apoio ao seg men to
da cul tu ra, ar tes e even tos, o Go ver no
lan ça rá no vos edi tais da Lei Al dir
Blanc, com in ves ti men tos de R$ 30
mi lhões. Pe la lei, é con ce di do au xí lio
fi nan cei ro a es se seg men to pa ra ame- 
ni zar os pre juí zos com a Co vid-19.

O Ma ra nhão já so ma 3,23 mi lhões
de do ses re ce bi das e 1,84 mi lhão apli- 
ca das. Mu ni cí pi os com 85% ou mais
de apli ca ção das do ses re ce be rão no- 
vas re mes sas de va ci nas. Um to tal de
123 mu ni cí pi os es tão nes sa con di ção
e te rão no vas do ses. “Há re ser va pa ra
a se gun da do se da va ci na. Es ta mos
man ten do, apro xi ma da men te, 700
mil do ses pa ra es sa fi na li da de”, in for- 
mou o go ver na dor Flá vio Di no.

A ges tão re for ça o cro no gra ma com

um mu ti rão de va ci na ção, que che ga- 
rá a 11 mu ni cí pi os. A me ta é atin gir
100 mil va ci na dos até do min go (6).
Pa ra is so, o Go ver no re for ça o es que- 
ma va ci nal na Gran de Ilha, com qua- 
tro pos tos de va ci na ção: IE MA Cin tra,
Se si Ara ça gi, Shop ping Pá tio Nor te e
uni da de mó vel do Se si. “São me di das
prá ti cas do Go ver no pa ra au xi li ar os
mu ni cí pi os e im pul si o nar a va ci na- 
ção”, fri sou o go ver na dor.

Flá vio Di no pon tu ou ou tros es for-
ços pa ra com pra de va ci nas, a exem- 
plo das tra ta ti vas na aqui si ção da
Sput nik, da Rús sia, e anun ci ou no va
reu nião com a Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa), pre vis ta
pa ra es ta sex ta-fei ra (4).

Na ocu pa ção de lei tos, a ten dên cia
é de cres ci men to, tan to na re de pri va-
da, quan to pú bli ca, in for mou Flá vio
Di no. Na re de es ta du al, os lei tos de
UTI es tão com ocu pa ção em mé dia de
82% e os clí ni cos, de 64%. Con si de-
ran do a Gran de Ilha, a ta xa de ocu pa-
ção che ga a 97%, no ca so das UTIs e
de 93%, os clí ni cos. O Go ver no abre
mais lei tos de UTI em Gra jaú (10) e
São Luís (20). Ape sar do ce ná rio, o
Ma ra nhão es tá com ta xa de con tá gio
pe la Co vid-19 abai xo de 1% e se man-
tém co mo o es ta do do país com me- 
nos mor tes pe la do en ça. “A ten dên cia
é que te nha mos uma es pe ci a li za ção
das UPAs em co ro na ví rus de vi do à de- 
man da mui to al ta. Um dos ca mi nhos
que te mos ado ta do é a am pli a ção dos
lei tos e ago ra, as UPAs da Ilha pa ra
aten der co ro na ví rus”, anun ci ou.

FÓRUM ECONÔMICO

“Brasil deve ser maior produtor mundial de alimentos”

DECLARAÇÃO FOI FEITA EM MENSAGEM ENVIADA PARA 24ª EDIÇÃO DO FÓRUM ECONÔMICO INTERNACIONAL DE SÃO PETERSBURGO

O pre si den te Jair Bol so na ro afir- 
mou nes ta sex ta-fei ra (4/6), em men- 
sa gem gra va da, en vi a da à 24ª edi ção
do Fó rum Econô mi co In ter na ci o nal
de São Pe ters bur go, even to or ga ni za- 
do pe lo go ver no da Rús sia, que o Bra- 
sil de ve rá se con so li dar “nos pró xi mos
anos” co mo o mai or pro du tor mun di- 
al de ali men tos. “É de se jo do Bra sil ex- 
pan dir e apro fun dar as re la ções de
ami za de e co o pe ra ção com to dos os
paí ses da re gião eu ro a siá ti ca, em par- 
ti cu lar com nos so an fi trião, a Rús sia,
par cei ra de lon ga da ta de meu país.

Nos pró xi mos anos, o Bra sil de ve
con so li dar-se co mo o mai or pro du tor
mun di al de ali men tos. Mes mo no
con tex to da pan de mia que as so la o
pla ne ta, con ti nu a mos a ga ran tir a se- 
gu ran ça ali men tar de um sex to da po- 
pu la ção mun di al”, apon tou. O che fe
do Exe cu ti vo ale gou ain da que o país
con ser va 84% do bi o ma amazô ni co e
re ser va ape nas 27% pa ra agri cul tu ra.
“A agri cul tu ra bra si lei ra aten de aos
mais al tos re qui si tos sa ni tá ri os e de
sus ten ta bi li da de. Ape nas 27% de nos- 
so ter ri tó rio são uti li za dos pe lo agro- 
ne gó cio. Te mos or gu lho de con ser var

84% de nos so bi o ma amazô ni co e
66% de nos sa ve ge ta ção na ti va”,
acres cen tou.

Bol so na ro des ta cou ain da in te res se
em ex pan dir a re la ção co mer ci al com
a Rús sia. “Tra ba lha mos pa ra po ten ci- 
a li zar nos sas ex por ta ções de ali men- 
tos de qua li da de pa ra o mer ca do rus- 
so e de ou tros paí ses da re gião. O Bra- 
sil é o mai or des ti no das ex por ta ções
de fer ti li zan tes da Rús sia, prin ci pal
for ne ce dor de um in su mo es sen ci al
pa ra a agri cul tu ra bra si lei ra. Que re- 
mos man ter es sa com ple men ta ri da- 
de, sau dá vel pa ra am bos os la dos,
mas há am plo po ten ci al pa ra di ver si- 
fi car nos sa pau ta co mer ci al. O co mér- 
cio en tre Bra sil e Rús sia po de e de ve
in cor po rar o al to grau de de sen vol vi- 
men to de nos sas eco no mi as, de mo do
a abran ger pro du tos de mai or va lor
agre ga do em pro por ções cres cen tes”,
con cluiu.

Even to or ga ni za do pe lo go ver no da
Rús sia, que tem or gu lho do país con- 
ser var 84% do bi o ma amazô ni co.

“A agri cul tu ra bra si lei ra aten de aos

mais al tos re qui si tos sa ni tá ri os e de
sus ten ta bi li da de. Ape nas 27% de nos- 
so ter ri tó rio são uti li za dos pe lo agro- 
ne gó cio. Te mos or gu lho de con ser var
84% de nos so bi o ma amazô ni co e
66% de nos sa ve ge ta ção na ti va”, ale-
gou. Man da tá rio tam bém re la tou que
nos pró xi mos anos, o Bra sil de ve con- 
so li dar-se co mo o mai or pro du tor
mun di al de ali men tos. Com ba se nos
da dos de maio do sis te ma De ter, do
Ins ti tu to de Pes qui sas Es pa ci ais (In- 
pe), o Gre en pe a ce di vul gou que, até o
dia 28, hou ve au men to de 41% nos
aler tas de des ma ta men to da Amazô- 
nia, re gis tran do o pi or maio da sé rie
his tó ri ca das pes qui sas, ini ci a da em
2015, an tes mes mo do en cer ra men to
do mês. Nes se pe río do, a área des ma- 
ta da so mou 1.180 km2, o mai or vo lu- 
me men sal. No acu mu la do do ano, o
au men to da área des ma ta da so mou
2.337 km, da do 14,6% su pe ri or ao re- 
gis tra do no mes mo pe río do de 2020,
ape sar do gran de vo lu me de chu vas
na re gião Nor te, o que de ve ria de sa ce- 
le rar o des ma ta men to, des ta cou a en- 
ti da de.

Mi li ta res da ati va no go ver no

In su bor di na ção

AGLO ME RA ÇÃO

Exér ci to de sis te de
pu nir Pa zu el lo

O Exér ci to Bra si lei ro in for mou que de ci diu não pu nir
o ge ne ral e ex-mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, pe- 
la par ti ci pa ção em um even to po lí ti co com o pre si den te
Jair Bol so na ro no Rio de Ja nei ro, no dia 23 de maio.

“Acer ca da par ti ci pa ção do Ge ne ral de Di vi são Edu ar- 
do Pa zu el lo em even to re a li za do na Ci da de do Rio de Ja- 
nei ro, no dia 23 de maio de 2021, o Cen tro de Co mu ni ca- 
ção So ci al do Exér ci to in for ma que o Co man dan te do
Exér ci to ana li sou e aco lheu os ar gu men tos apre sen ta- 
dos por es cri to e sus ten ta dos oral men te pe lo re fe ri do
ofi ci al-ge ne ral. Des ta for ma, não res tou ca rac te ri za da a
prá ti ca de trans gres são dis ci pli nar por par te do Ge ne ral
Pa zu el lo. Em con sequên cia, ar qui vou-se o pro ce di men- 
to ad mi nis tra ti vo que ha via si do ins tau ra do”, diz a no ta
as si na da pe lo Cen tro de Co mu ni ca ção So ci al do Exér ci- 
to. A de ci são do Exér ci to era es pe ra da des de que o pro- 
ce di men to ad mi nis tra ti vo con tra o ge ne ral foi ins tau ra- 
do, dois di as de pois da ma ni fes ta ção pró-go ver no em
que Pa zu el lo es te ve jun to com o pre si den te Jair Bol so- 
na ro (sem par ti do).

No ato do dia 23, o ge ne ral che gou de más ca ra ao lo- 
cal, mas a ti rou pa ra su bir no trio e ser elo gi a do pe lo ex-
che fe. “Es se é o gor do do bem. É o gor do pa ra que dis ta. O
nos so mi nis tro con du ziu com mui ta res pon sa bi li da de
(a pas ta)”, elo gi ou o pre si den te, abra çan do o ali a do. Pa- 
zu el lo fez co ro e cum pri men tou os apoi a do res do man- 
da tá rio. A jun ção da ima gem de um mi li tar da ati va com
um lí der po lí ti co que gal ga uma re e lei ção foi re for ça da
com o dis cur so fi nal de Bol so na ro, que vol tou a in vo car
a For ça co mo ali a da. “Meu Exér ci to ja mais irá às ru as
pa ra man ter vo cês den tro de ca sa […]. Nos so Exér ci to
são vo cês”, dis se.

A par ti ci pa ção de Pa zu el lo ge rou crí ti cas. O PSDB
emi tiu po si ção, pe las re des so ci ais, afir man do que “um
ge ne ral de Di vi são do Exér ci to Bra si lei ro par ti ci pan do
de um even to de na tu re za po lí ti ca não con diz e não res- 
pei ta a ins ti tui ção da qual faz par te”.

Já o PT pos tou uma ilus tra ção de Pa zu el lo com a fra se
“mis são cum pri da” e o nú me ro de mor tes pe la co vid-19
ao re dor. Além de cri ti car o ge ne ral, a le gen da afir mou
que vai pro to co lar uma re pre sen ta ção jun to ao Tri bu nal
de Con tas da União (TCU) pa ra apu rar os gas tos pú bli- 
cos fei tos pe lo pre si den te em vi a gem “a fim de pro mo ver
ato po lí ti co em tom de co mí cio elei to ral”.

A de ci são to ma da pe lo Exér ci to ain da re a cen deu o
de ba te so bre mi li ta res da ati va em car gos de na tu re za ci- 
vil na ad mi nis tra ção pú bli ca.

Lo go após o ve re di to do Al to Co man do do Exér ci to, o
de pu ta do fe de ral e ex-pre si den te da Câ ma ra dos De pu- 
ta dos, Ro dri go Maia (DEM-RJ), dis se que a de ci são de- 
ve ria ace le rar a dis cus são da PEC que ve da aos mi li ta res
da ati va a ocu pa ção de car go de na tu re za ci vil na ad mi- 
nis tra ção pú bli ca. “Ca da vez te nho mai or con vic ção: es- 
ta mos vi ven do um cha vis mo de di rei ta”, co men tou.

A au to ra da PEC, a de pu ta da fe de ral Per pé tua Al mei- 
da (PC doB-AC), dis se que exis te a sen sa ção de que não
se sa be mais on de ter mi na o go ver no e on de co me ça o
Exér ci to. “É o que po de acon te cer de pi or pa ra es ta Ins ti- 
tui ção e as de mais For ças Ar ma das”, dis se.

A de ci são tam bém foi cri ti ca da pe lo vi ce-pre si den te
da Câ ma ra, Mar ce lo Ra mos (PL-AM). “O Exér ci to não
de ci diu ar qui var a de nún cia con tra Pa zu el lo. O Exér ci to
de ci diu que ago ra mi li tar po de par ti ci par de ma ni fes ta- 
ções po lí ti cas co mo bem en ten der. Is so não se rá bom
pa ra uma ins ti tui ção que tem o res pei to do po vo bra si- 
lei ro”, es cre veu Mar ce lo Ra mos no Twit ter.

A pre sen ça de mi li ta res da ati va no go ver no tem si do
al vo de crí ti cas até mes mo den tro das For ças Ar ma das.
No ano pas sa do, o ge ne ral Car los Al ber to dos San tos
Cruz, ex-mi nis tro-che fe da Se cre ta ria de Go ver no do
pre si den te Jair Bol so na ro, de fen deu que mi li ta res da ati- 
va do go ver no pas sem pa ra a re ser va. Se gun do ele, pe lo
nú me ro de mi li ta res e pe lo pos to que ocu pam, a so ci e- 
da de aca ba “con fun din do” e achan do que há fu são de
“ima gem ins ti tu ci o nal e go ver na men tal”.

“Fi ca um vín cu lo até vi su al, por que on tem (o mi li tar)
es ta va em tra je ci vil ser vin do ao go ver no e ho je es tá de
uni for me co man dan do um al to es ca lão qual quer”, dis se
o ge ne ral du ran te a li ve “Di rei tos Já! Fó rum pe la De mo- 
cra cia”.

San tos Cruz com pa rou a si tu a ção dos mi li ta res com a
do ex-mi nis tro da Jus ti ça Sér gio Mo ro, que pre ci sou pe- 
dir de mis são da car rei ra de juiz pa ra in te grar o go ver no.
“No meio mi li tar vo cê tem pes so as da ati va à dis po si ção
do go ver no. Ele con ti nua na ati va. É mui to me lhor pas- 
sar pa ra a re ser va.”

Si lên cio e cons tran gi men to. A de ci são de não pu nir o
ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo pe la que bra das re gras e nor- 
mas dis ci pli na res do Exér ci to foi re ce bi da na tro pa com
sen ti men tos amar gos. In for mal men te, o efe ti vo se di vi- 
de en tre os “ope ra ci o nais” e os “po lí ti cos” – sen do es ses
ge ral men te os ar ti cu la do res dos in te res ses da For ça, ca- 
ben do aos pri mei ros cui dar da pron ti dão pa ra em pre go
em ca so de mo bi li za ção. Na quin ta-fei ra, de pois da di- 
vul ga ção da op ção pe la blin da gem de Pa zu el lo por pres- 
são do pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, pou cos
ofi ci ais se dis pu se ram a fa zer co men tá ri os.

A pu ni ção ou o ar qui va men to da apu ra ção é atri bui- 
ção do co man dan te do Exér ci to, ge ne ral Pau lo Sér gio
No guei ra. A con sul ta aos ou tros 15 ge ne rais de qua tro
es tre las in te gran tes do Al to Co man do é uma for ma li da- 
de. O co le gi a do que ria uma pu ni ção, ain da que li mi ta da
a me ra ad ver tên cia ver bal. Não fun ci o nou. A de sa pro va- 
ção do pre si den te Jair Bol so na ro não ad mi tiu con ces- 
sões.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Mercado da Vila Bacanga existe há mais de 30 anos e a adequação do espaço às
necessidades dos feirantes e comunidade era um sonho de todos da região

For ça Es ta du al
No vos Ba ta lhões

REQUALIFICAÇÃO

Braide entrega Mercado
da Vila Bacanga

O
pre fei to de São Luís, Edu ar- 
do Brai de, en tre gou à po pu- 
la ção o no vo Mer ca do da Vi- 
la Ba can ga nes ta sex ta-fei ra 

(4). O equi pa men to pas sou por obra 
de re qua li fi ca ção e, ago ra, con ta com 
es tru tu ra ide al pa ra ple no fun ci o na- 
men to, ga ran tin do con di ções aos fei- 
ran tes e se gu ran ça so bre o que é co- 
mer ci a li za do no lo cal aos mo ra do res 
da re gião.

“Es ta mos en tre gan do pa ra os fei- 
ran tes e pa ra a co mu ni da de da Vi la 
Ba can ga um mer ca do bem es tru tu ra- 
do que em mui to vai con tri buir pa ra o 
dia a dia de to dos, tan to de quem ven- 
de quan to de quem con so me e mo ra 
aqui na re gião. Os fei ran tes ago ra têm 
boa es tru tu ra pa ra tra ba lhar e os mo- 
ra do res, a ga ran tia de ali men tos se gu- 
ros, co mer ci a li za dos em um lo cal lim- 
po e com es tru tu ra de qua li da de”, 
afir mou o pre fei to.

De acor do com o se cre tá rio mu ni- 
ci pal de Agri cul tu ra, Pes ca e Abas te ci- 
men to, Li vi o mar Ma ca trão, o no vo 
Mer ca do da Vi la Ba can ga vai ser vir, 
ago ra, com mais qua li da de à po pu la- 
ção. “Por de ter mi na ção do pre fei to 
Edu ar do Brai de, foi fei ta to da uma re- 
qua li fi ca ção do es pa ço, de mo do a en- 
tre gar um es pa ço se gu ro pa ra os fei- 
ran tes e co mu ni da de. O es pa ço foi to- 
do co ber to, re ves ti mos ban cas e bo- 
xes, cor ri gi mos pro ble mas nas ins ta- 
la ções hi dráu li ca e elé tri ca, ins ta la- 
mos pi as em to dos os bo xes, ram pas 
de aces si bi li da de e re pa ra mos to dos 
os ou tros pon tos com ne ces si da des”, 
com ple tou.

O Mer ca do da Vi la Ba can ga exis te 
há mais de 30 anos e a ade qua ção do

PREFEITO BRAIDE ENTREGOU MERCADO TOTALMENTE REQUALIFICADO 

es pa ço às ne ces si da des dos fei ran tes 
e co mu ni da de era um so nho de to dos 
da re gião. “Es tou mui to fe liz com es sa 
obra, pois tí nha mos re ce bi do uma es- 
tru tu ra pe la me ta de. O pre fei to Edu- 
ar do Brai de nos trou xe mui ta ale gria 
com es sa re qua li fi ca ção, que be ne fi ci- 
ou a to dos. Ago ra, te mos um es pa ço 
de ver da de pa ra tra ba lhar e aten der 
nos sos cli en tes”, des ta cou a fei ran te 
Ma ria de Je sus Se re jo, de 64 anos.

O mer ca do con ta com 10 ban cas e 
28 bo xes. É fon te de ren da pa ra de ze- 
nas de fa mí li as e abas te ci men to de 
ou tras cen te nas, que pro cu ram, di a ri- 
a men te, o mer ca do pa ra re a li zar as 
com pras dos ali men tos pa ra as re fei- 
ções de ca sa. “Pra ti ca men te tu do o 
que é con su mi do lá em ca sa é com- 

pra do aqui no Mer ca do da Vi la Ba can- 
ga. É um es pa ço que é de to dos e por 
is so me re cia es sa re for ma re a li za da 
pe lo Edu ar do Brai de, que tem go ver- 
na do mui to bem e pa ra to da a ci da- 
de”, dis se a mo ra do ra e do na de ca sa 
Clau di a na San tos, de 39 anos.

Acom pa nha ram o pre fei to du ran te 
a en tre ga do no vo Mer ca do da Vi la Ba-
can ga, os se cre tá ri os de Ur ba nis mo e 
Ha bi ta ção, Bru no Cos ta; de Saú de, Jo- 
el Nu nes; o di re tor da Blitz Ur ba na, 
Ash bel Mu niz; o ad jun to da Se ma pa, 
Dil mar Araú jo; o pre si den te do Co mi- 
tê Ges tor de Lim pe za Ur ba na de São 
Luís, Jo ab son Jú ni or, e os ve re a do res 
Do min gos Paz (Po de mos) e Ál va ro Pi- 
res (PMN).

ASSEMBLEIA

Constituição Estadual será publicada em áudio e braile

OTHELINO NETO PRESIDE A SESSÃO PLENÁRIA QUE PROMULGOU LEIS QUE VISAM TORNAR A AÇÃO POLICIAL AINDA MAIS EFETIVA

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), pro mul gou a Re so- 
lu ção Le gis la ti va 1.044/21, oriun da do
PRL 132/21, de au to ria da de pu ta da
An dreia Re zen de (DEM), que de ter- 
mi na a pu bli ca ção da Cons ti tui ção do
Es ta do do Ma ra nhão de 1989 nos for- 
ma tos de áu dio e brail le.

De acor do com a Re so lu ção, a
Cons ti tui ção Es ta du al em áu dio e em
brail le de ve rá es tar dis po ní vel no por- 
tal da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão pa ra a po pu la ção que ne ces si ta
des sas mo da li da des de aces so às in- 
for ma ções cons tan tes na Car ta Mag- 
na do Es ta do.

Othe li no Ne to pa ra be ni zou a de pu- 
ta da An dreia Re zen de pe la ini ci a ti va.
“Vou de ter mi nar que a Di re to ria-Ge- 
ral da Me sa to me, ime di a ta men te, as
de vi das pro vi dên ci as pa ra que se ja
pro du zi da a Cons ti tui ção de 1989
nes ses for ma tos”, dis se o che fe do Le- 
gis la ti vo Es ta du al, na ses são de ter ça-
fei ra (1º), quan do a ma té ria foi apro- 
va da.

Pa ra a de pu ta da An dreia Re zen de,
a pro mul ga ção da Re so lu ção é mais
uma con quis ta em be ne fí cio da pes- 
soa com de fi ci ên cia, que po de rá vi ver
ca da vez mais in de pen den te em so ci- 
e da de.

“Es tou mui to fe liz com a pro mul ga- 
ção des sa Re so lu ção Le gis la ti va, que
vi sa com par ti lhar as leis do nos so Es- 
ta do de for ma igua li tá ria a to dos os ci- 
da dãos. O meu man da to tem ex tre ma
pre o cu pa ção e com pro me ti men to
com to das as pes so as com de fi ci ên- 
cia. Sem dú vi da, é mais um gran de
pas so no pro ces so de in clu são e aces- 
si bi li da de, que vai além do di rei to de
ir e vir”, des ta cou a par la men tar.

Além dis so, fo ram pro mul ga das leis
que vi sam tor nar a ação po li ci al ain da
mais efe ti va no Es ta do. Uma de las é a
11.485, que dis põe so bre a ins ti tui ção
da For ça Es ta du al In te gra da de Se gu- 
ran ça Pú bli ca (FEISP), e a ou tra é a
11.487, que cria o 2º Ba ta lhão de Po lí- 
cia Mi li tar de Tu ris mo e o 39º Ba ta lhão
de PM. Am bas fo ram edi ta das me di- 
an te Me di das Pro vi só ri as en ca mi nha- 
das ao Par la men to Es ta du al pe lo go- 
ver na dor Flá vio Di no (PC doB).

A Lei 11.485 cria, na es tru tu ra da
Se cre ta ria de Es ta do de Se gu ran ça Pú- 
bli ca, a For ça Es ta du al In te gra da de
Se gu ran ça Pú bli ca, no mu ni cí pio de
São Luís, com cir cuns cri ção em to do
o Ma ra nhão. Na men sa gem en ca mi- 
nha da à As sem bleia, Flá vio Di no ex- 
pli ca que a Co or de na ção Ge ral da

FEISP fi ca rá a car go do sub se cre tá rio
de Se gu ran ça Pú bli ca e a Co or de na- 
ção In te gra da Ope ra ci o nal te rá à fren- 
te um de le ga do da Po lí cia Ci vil, um
ofi ci al da Po lí cia Mi li tar e um ofi ci al
do Cor po de Bom bei ros.

O go ver na dor afir ma, ain da, que
es sas mu dan ças não im pli ca rão na
cri a ção de qual quer car go pú bli co. Ele
ga ran te que se rão uti li za dos, ex clu si- 
va men te, car gos já exis ten tes na es- 
tru tu ra da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Já a Lei 11.487 dis põe so bre a cri a- 
ção do 2º Ba ta lhão de Po lí cia Mi li tar
de Tu ris mo (2º BP Tur) e do 39º Ba ta-
lhão de Po lí cia Mi li tar. O dis po si ti vo
es ta be le ce que fi ca cri a do, na es tru tu- 
ra da PM,  o 2º BP Tur, no mu ni cí pio de
Bar rei ri nhas, ten do co mo área de cir- 
cuns cri ção os mu ni cí pi os de Pri mei ra
Cruz, San to Ama ro, Pau li no Ne ves,
Tu tóia, Água Do ce, Arai o ses e Hum- 
ber to de Cam pos. O 39º Ba ta lhão de
Po lí cia Mi li tar, por sua vez, atu a rá no
mu ni cí pio de La go da Pe dra. Na men- 
sa gem, o go ver na dor as si na la que es-
sas mu dan ças tam bém não im pli ca- 
rão na cri a ção de car gos pú bli cos. Ao
in vés dis so, se rão uti li za dos os já exis- 
ten tes na es tru tu ra da ad mi nis tra ção
pú bli ca.
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Fu são à vis ta (1)

Fu são à vis ta (2)

Fe de ra ção par ti dá ria

“Es tá apu ran do o quê? Se eu es tou usan do
más ca ra ou não?”

Co mu nis ta ou so ci a lis ta?
O Bra sil é um país ex tre ma men te cri a ti vo, in de pen- 

den te men te se con tar ou não com as tec no lo gi as do sé- 
cu lo 21. No Ma ra nhão, por exem plo, o es ta do de pi o res
in di ca do res so ci ais con se guiu em 2014 a pro e za his tó ri- 
ca de tro car pe lo vo to, a oli gar quia Sarney, a mais du ra- 
dou ra do Bra sil, por Flá vio Di no, úni co na his tó ria do
país elei to pe lo PC doB, fal tan do qua tro anos pa ra um
sé cu lo. O des mon te do “sar neís mo” pe lo “co mu nis mo”
de Flá vio Di no foi tão mar can te que fez o sis te ma oli gár- 
qui co vi rar pó. En quan to is so, o lí der do PC doB per ma- 
ne ce rá até o ano que vem dan do as car tas no Pa lá cio dos
Leões.

O que se viu foi o sar neís mo em bi car de vez nas du as
elei ções mais re cen tes. O que fi cou foi re cal ques. Tan to
as fa mí li as que cen tra li za ram o po der po lí ti co quan to os
se gui do res de ser da dos de le, ado ta ram o axi o ma “co mu- 
nis ta” pa ra Flá vio Di no, co mo se usa va nos anos de
chum bo da di ta du ra mi li tar pa ra ca rim bar ad ver sá rio
do re gi me. Ao mes mo tem po eles abo mi nam e até se ir- 
ri tam quan do são tra dos co mo “sar neís tas”, mes mo de
for ma me ta fó ri ca. Em 2019, de pois de ser re e lei to por 16
par ti dos, a mai o ria de cen tro e de di rei ta, em al gu mas
en tre vis tas à mí dia na ci o nal, Flá vio Di no afir ma ra ser
co mu nis ta, “Gra ças a Deus”. E ain da se apoi ou no Li vro
dos Após to los, que pre co ni za a de fe sa da co mu nhão de
bens ma te ri ais, a par ti lha e a jus ti ça so ci al.

Co mo a po lí ti ca é di nâ mi ca, es ta se ma na Flá vio Di no
deu o pas so mais de ci si vo pa ra tro car o PC doB pe lo PSB.
Foi se reu nir com o pre si den te na ci o nal do PSB, Car los
Si quei ra e dis cu tir seu fu tu ro par ti dá rio, já que o PC doB
e ou tras 14 le gen das de bai xa re pre sen ta ti vi da de no
Con gres so se rão en go li dos pe la cláu su la de bar rei ra nas
pró xi mas elei ções. Tais par ti dos te rão que se fun dir ou
su mir, por fal ta de aces so ao di nhei ro dos fun dos par ti- 
dá ri os e ho rá ri os gra tui tos de rá dio e TV. Des se mo do, o
ca mi nho do PC doB é se fun dir com o PSB, de li nha pro- 
gra má ti ca mais pa la tá vel pe los que ain da cre di tam no
ve lho bro ca do di rei tis ta, se gun do o qual, “os co mu nis tas
co mem cri an ci nhas”.

Mes mo pre fe rin do fa lar em dis cus são do ce ná rio na- 
ci o nal com o PSB, Flá vio Di no, de fa to es tá a ca mi nho da
fi li a ção, já que o so ci a lis mo mo der no ter gi ver sa so bre o
ve lho man da men to mar xis ta da har mo nia, igual da de
so ci al e econô mi ca pa ra to dos; e dos bens dis tri buí dos
se gun do as ne ces si da des de ca da um. Mas há quem di ga
ho je, por exem plo, que a Bí blia, o mai or best sel ler do
pla ne ta, se ria um li vro mais ver me lho do que o Ma ni fes- 
to Co mu nis ta, e bem mais efi caz tam bém por es tar tam- 
bém nos la res de mui tos da que les que fo gem de Karl
Marx co mo o Di a bo da cruz.

É o ca so do pas tor ba tis ta Jo sé Bar bo sa Ju ni or, 49, no
Rio de Ja nei ro. Ele di fun de es sa vi são da bí blia so ci a lis ta,
em cur so, se gun do ar ti go da An na Vir gi nia Bal lous si er,
na fo lha (04/01/21). O cur so cha ma-se: “Cris to e o So ci a- 
lis mo – Uma União pra Lá de Pos sí vel”. Ao pre ço de R$
60 por qua tro au las, ele vai adap tan do a lin gua gem so ci- 
a lis ta, pe la qual, “é ca da um se gun do sua ca pa ci da de; a
ca da um se gun do su as ne ces si da des”.

Não é de ago ra que o PSB ten ta atrair o go ver na dor
Flá vio Di no pa ra sua ba se so ci a lis ta. Além do pre si den te
Car los Si quei ra, o de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin da ré tam- 
bém tem fei to se gui das in ves ti das pa ra ter Di no em seu
par ti do.

Na mes ma quar ta-fei ra, 2, em que Flá vio Di no tui tou
a vi si ta ao pre si den te na ci o nal do PSB, Car los Si quei ra
tam bém fa lou na mes ma re de so ci al so bre a “con ver sa
boa e pro du ti va” com o lí der do PC doB.

Já o de pu ta do fe de ral li cen ci a do Már cio Jerry, pre si- 
den te re gi o nal do PC doB, es tá bus can do al ter na ti vas.
Uma de las é apro var no Con gres so a fe de ra ção de par ti- 
dos, sem da ta pa ra en trar em pau ta.

Do pre si den te Jair Bol so na ro, iro ni zan do a CPI da Co- 
vid, de pois de li vrar Edu ar do Pa zu el lo de pu ni ção no
Exér ci to, ins ti tui ção do Es ta do, que ele cha ma de “meu
exér ci to”.

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) en trou
na po lê mi ca da não pu ni ção do ge ne ral Edu ar- 
do Pa zu el lo pe lo Exér ci to. Ela con si de ra afron- 
ta à Cons ti tui ção, o Exér ci to não apli car a pu ni- 

ção por in dis ci pli na ao mi li tar, que par ti ci pou de ato po- 
lí ti co de Bol so na ro.

A De fen so ria Pú bli ca, o Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão e o Tri bu nal de Con tas do Es ta do
emi ti ram re co men da ção ao Go ver no do Es ta- 
do, pa ra ado ção de ações ur gen tes e mais res- 

tri ti vas de en fren ta men to à pan de mia de Co vid-
19. Mas Di no dei xou co mo es tá.

Um gran de ra cha emer giu no na ni co Pa tri o ta,
após a fi li a ção de Flá vio Bol so na ro. É pos sí vel
que o pre si den te fi lie-se à si gla pa ra dis pu tar
as elei ções de 2022. De ci são po de cau sar ex- 

pur go dos par la men ta res da le gen da crí ti cos ao
go ver no.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Como morrem os pobres

O tí tu lo é do en saio de

1946 do es cri tor in glês,

nas ci do na Ín dia,

Ge or ge Orwell, que

nar ra sua

im pres si o nan te

ex pe ri ên cia vi vi da num

hos pi tal pú bli co em

Pa ris, ao fi nal da

se gun da guer ra

mun di al. 

O tex to cha ma aten ção, prin ci pal- 
men te, por des cre ver, em de ta lhes, o
tra ta men to de su ma no dis pen sa do
aos mais po bres por uma so ci e da de,
ou pe lo me nos par te de la, que se no- 
ta bi li zou pe la no ção uni ver sal de
igual da de, fra ter ni da de e li ber da de.
Ao fa lar da mor te co mo uma ex pe ri- 
ên cia co ti di a na, dei xa cla ro que, em- 
bo ra o des ti no ine vi tá vel de to dos fos- 
se um só, era, pa ra os po bres, par ti cu- 
lar men te bem dis tin to e pas sa va ao
lar go da que las no ções que pa re ci am
co muns aos de mais.

Ser tes te mu nha ocu lar do que era a
vi da dos me nos abas ta dos em si tu a- 
ção de vul ne ra bi li da de, não dei xou
dú vi da: pa ra Orwell, “[…] é me lhor
mor rer vi o len ta men te e não mui to ve- 
lho. As pes so as fa lam so bre os hor ro- 
res da guer ra, mas que ar ma o ho mem
in ven tou que se apro xi ma da cru el da- 
de de al gu mas do en ças mais co muns?
Mor te “na tu ral”, qua se por de fi ni ção,
sig ni fi ca al go len to, fe do ren to e do lo- 
ro so”. A “pre di le ção” por uma mor te
vi o len ta, bru tal, tí pi ca, do con fron to
bé li co, em in vés da cha ma da mor te

na tu ral, des nu da a ig no mí nia da con- 
di ção hu ma na em si tu a ção de vul ne- 
ra bi li da de. Ob vi a men te, o pro ble ma
não é a mor te em si, mas em quais
con di ções se mor re, par ti cu lar men te
pa ra os mais po bres. Ou, di to de ou tra
for ma, co mo o con tex to econô mi co é
ca paz de dis tin guir até o que, por na- 
tu re za, se ria igual pa ra to dos.

O en saio de Orwell é in te res san te
não ape nas pe la cons ta ta ção da for te
as so ci a ção en tre a mor te e as con di- 
ções so ci o e conô mi cas, fa to que o le- 
vou a “ele ger” a mor te vi o len ta co mo
mais ra zoá vel do que a mor te “na tu- 
ral”, mas, tam bém, pe lo tes te mu nho
en fá ti co da po lí ti ca de saú de do seu
país de ori gem, a In gla ter ra. O ex cer to
tex tu al é cla ro: “Mas é fa to que em ne- 
nhum hos pi tal in glês se ve em al gu- 
mas das coi sas que vi no Hos pi tal X.
Es se ne gó cio de pes so as mor ren do
co mo ani mais, por exem plo, sem nin- 
guém por per to, nin guém in te res sa- 
do, a mor te des per ce bi da até a ma nhã
se guin te […]. Is so cer ta men te não se
ve ria na In gla ter ra, e ain da me nos se
ve ria um ca dá ver ex pos to à vis ta de
ou tro pa ci en te.”

A In gla ter ra é um dos ra ros exem- 
plos de paí ses, as sim co mo o Bra sil,
que pos su em um am plo, abran gen te,
des cen tra li za do e uni ver sal sis te ma
de saú de pú bli co. Evi den te men te, à
épo ca o re no ma do es cri tor não fa zia
re fe rên cia a es se sis te ma, im ple men- 
ta do dois anos após a pu bli ca ção do
re fe ri do en saio. O au tor re por ta va-se
à es tru tu ra de saú de exis ten te, que, à
épo ca, já con ta va com gran de nú me- 
ro de pro fis si o nais de saú de por ha bi- 
tan te. Fa to é que quan do o Na ti o nal
He alth Ser vi ce – NHS (o sis te ma de
saú de in glês) co me çou a fun ci o nar,
em 5 de ju lho de 1948, ne nhum no vo
hos pi tal foi cons truí do, nem cen te nas
de no vos mé di cos fo ram con tra ta dos.
A di fe ren ça fun da men tal deu-se pe lo
aces so das pes so as me nos abas ta das
aos ser vi ços mé di cos pro por ci o na dos
pe la gran de in fra es tru tu ra pré-exis- 
ten te.

Ho je, da da a cri se econô mi ca e de
saú de pú bli ca pro vo ca da pe la CO- 
VID-19, a as so ci a ção en tre as con di- 
ções so ci o e conô mi cas e o óbi to são
mui to mais es trei tas. O Pro fes sor Dr.

John Wild man, do Po pu la ti on He alth
Sci en ces Ins ti tu te, do Rei no Uni do,
ana li san do a re la ção en tre as ocor rên-
ci as de mor tes e ca sos de CO VID-19 e
a de si gual da de de ren da nos paí ses da
Or ga ni za ção pa ra a Co o pe ra ção e De- 
sen vol vi men to Econô mi co (OC DE),
apon ta que há uma as so ci a ção sig ni fi-
ca ti va en tre a de si gual da de de ren da e
o óbi to, es ti man do que o au men to de
1% no Co e fi ci en te de Gi ni es tá as so ci- 
a do a uma ele va ção de 5% nas mor tes
por mi lhão de ca sos e de 4% nos ca sos
por mi lhão de pes so as. A con clu são é
ful cral: além dos fa to res bi o ló gi cos e
mé di cos, os as pec tos so ci o e conô mi-
cos, em par ti cu lar, a de si gual da de de
ren da, tem in fluên cia im por tan te so-
bre os re sul ta dos da do en ça.

So ma-se a is so, es pe ci al men te, o
pro ble ma do de sem pre go. No úl ti mo
27 de maio, o jor na lis ta e ex-de pu ta do
es ta du al, Luiz Pe dro (fa le ci do, ines pe-
ra da men te, no dia 2 de ju nho), de- 
nun ci a va, con for me os da dos da Pes- 
qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi- 
cí li os Con tí nua (PNADC) a ci fra alar- 
man te de qua se 15 mi lhões de de sem- 
pre ga dos no Bra sil, ou se ja, 14,7% de
de sem pre ga dos sem pa ra le lo des de
2012. 

O nú me ro é ater ra dor, mas ain da
não re tra ta a tra gé dia so bre o em pre-
go no Bra sil. Co mo a ta xa de de so cu- 
pa ção não con se gue cap tar ade qua-
da men te o im pac to so bre o em pre go,
o mais ra zoá vel se ria ob ser var a ta xa
com pos ta da su bu ti li za ção da for ça
de tra ba lho. As sim, por es se in di ca-
dor, no Bra sil o pro ble ma do de sem-
pre go já atin ge im pres si o nan tes
29,7% da for ça de tra ba lho am pli a da e
no ca so do Ma ra nhão, 47,3%, a se gun- 
da mai or ta xa do Nor des te. Is so mes- 
mo, qua se 1 em ca da 2 ma ra nhen ses
que es tão na for ça de tra ba lho am pli- 
a da já se en con tra sem em pre gos.

A se ve ri da de com que os fa to res so- 
ci o e conô mi cos agra vam as ex pe ri ên- 
ci as co muns do co ti di a no in di vi du al,
co mo a en fer mi da de e a pró pria mor-
te, des lo cam es sas ex pe ri ên ci as do es- 
pa ço na tu ral da con di ção hu ma na.
Não se tra ta mais de uma ques tão ati- 
nen te ao in di ví duo, ou a sua dor (tal-
vez nun ca te nha si do), tra ta-se de
uma ques tão de Es ta do.

Uma CPI para travar o país

Quan do os de pu ta dos fe de rais e se- 
na do res da Re pú bli ca se ve em aper ta- 
dos pa ra vo tar al go im por tan te pa ra o
País, eles li te ral men te pa ram os ser vi- 
ços com uma CPI (Co mis são Par la- 
men tar de Inqué ri to). Sem pre foi as- 
sim e sem pre se rá.  Não é ca bí vel que
o po vo, os elei to res, os hu mil des tra- 
ba lha do res vo tem em re pre sen tan tes
po lí ti cos que aten dem a in te res ses
pró pri os e de gru pos po lí ti cos que
bus cam man ter o po der atra vés de ca- 
dei ras no Con gres so na ci o nal.

Os ex-pre si den tes Fer nan do Hen ri- 
que Car do so; Luis Iná cio Lu la da Sil va;
Dil ma Rous seff e Mi chel Te mer fa la- 
ram que era pre ci so, mais do que ur- 
gen te, fa zer uma re for ma tri bu tá ria e

uma ad mi nis tra ti va no país. Jair Mes- 
si as Bol so na ro dis se o mes mo e, já es- 
ta mos en tran do no pe río do pré-elei- 
to ral.

Sa be o que sig ni fi ca?
Na da acon te ce rá nes te ou no pró xi- 

mo ano. Is so mes mo. Os no bres e dig- 
nís si mos de pu ta dos e se na do res não
vo ta rão na da. Po de is so? Não de ve ria,
mas as ma no bras dos es per tos, pre va- 
le ce e, o bra si lei ro, con ti nua sen do ex- 
plo ran do por ta xas ca da vez mai o res e
exor bi tan tes.  Pre ci sa mos, mais do
que ur gen te, de uma re for ma tri bu tá- 
ria. Te mos que sa ber o quan to va le o
pre ço de um lá pis e o que é im pos to
ou não nes te pro du to. Te mos que ter
cla re za de que o pre ço do com bus tí- 
vel, ca da vez mai or, é mais ta xa do do
que tu do. E, nes te mes mo ca mi nho,
se guem os mi nis tros do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral. En quan to pas sam à

fren te ques ti o na men tos mais po lí ti- 
cos do que le gais e, on de, um mi nis tro
vo ta al go que acha cer to, sem con sul-
tar o ple no, vai “em pur ran do” ou tros
pa ra de pois. No ano de 2020 o STF co-
lo cou fim ao pro ces so mais de mo ra do
e que aguar da va uma de ci são. 124
anos de pois. Is so mes mo. Fo ram 124
anos de es pe ra. Se rá que os au to res da
ques tão fi ca ram tris tes, ou fe li zes com
a de ci são?  Se rá pos sí vel que ques ti o-
na men tos an te ri o res à bri ga “PT x de- 
mais par ti dos”, ou es tes con tra o par- 
ti do dos tra ba lha do res têm pri vi lé gio
so bre de mais en ca mi nha men tos?
Quem po de di zer que os mi nis tros es- 
tão cer tos ou er ra dos? E os de pu ta dos
e se na do res? Por que pre ci sam mais
de 20 anos pa ra cri ar uma lei que irá
be ne fi ci ar to da uma na ção?

Pen sem! Se en con trem jus ti fi ca ti va
plau sí vel, di ga-me

POR RO GE RIO MO REI RA LI MA
Eng. Ele tric. e Dou tor em Te le co mu ni ca ções - Co or de na dor
da CA PA/CREA-MA - Pro fes sor da UE MA

En ge nha ria e
le si vi da de co le ti va

Os úl ti mos dez anos fo ram mar ca dos por gran des aci- 
den tes na en ge nha ria, dos quais po de mos des ta car: 242
mor tes no In cên dio na Bo a te Kiss (G1 Rio Gran de do Sul,
27/01/2021), 19 mor tes no Rom pi men to de bar ra gem
em Ma ri a na (G1 Mi nas Ge rais, 05/11/2020), 252 mor tos
no Rom pi men to de bar ra gem em Bru ma di nho (Cos ta,
Gil ber to. Agên cia Bra sil, 09/11/2019) e 10 mor tes no In- 
cên dio do CT do Fla men go (G1 Rio de Ja nei ro,
08/05/202019. Es ses exem plos ci ta dos to ta li za ram 523
mor tes, even tos trá gi cos que de no tam o al to po der le si- 
vo das En ge nha ri as à co le ti vi da de e o porquê de a pro- 
fis são ser re gu la men ta da, de mo do que es tas ati vi da des
se jam de sen vol vi das ex clu si va men te por En ge nhei ros
com a de vi da for ma ção téc ni ca e atri bui ção pro fis si o- 
nal.A ve ri fi ca ção, con tro le e fis ca li za ção do exer cí cio
pro fis si o nal da En ge nha ria, com vis tas à pro te ção da so- 
ci e da de de lei gos e maus pro fis si o nais (Pi nhei ro, H.J. G.,
Ve lo so, R.C. Po der San ci o na tó rio dos Con se lhos de Fis- 
ca li za ção Pro fis si o nal. Re vis ta de Te o ri as da De mo cra cia
e Di rei to Pú bli co, 2016.) é a ra zão de ser das au tar qui as
fe de rais com po nen tes do Sis te ma CON FEA/CREA, ao
qual cum pre bus car o be ne fí cio e pro te ção da so ci e da de
atra vés do seu po der de po lí cia fis ca li zan do o exer cí cio
pro fis si o nal nas En ge nha ri as, tan to coi bin do quan do
pra ti ca do por lei gos quan to por pro fis si o nais re gis tra- 
dos.

O Sis te ma CON FEA/CREA atua atra vés da fis ca li za- 
ção de pri mei ra ins tân cia atra vés dos CRE As de ca da cir- 
cuns cri ção e no viés da re gu la men ta ção pe lo CON FEA
atra vés de su as Re so lu ções, De ci sões Nor ma ti vas, De ci- 
sões Ple ná ri as e Atos Nor ma ti vos. Ca be res sal tar que o
exer cí cio ile gal abran ge tan to lei gos, co mo pro fis si o nais
do Sis te ma CON FEA/CREA nos ca sos de exor bi tân cia
(art. 6º alí nea “b” da Lei nº 5.194/1966) e aco ber ta men to
pro fis si o nal (art. 6º alí nea “c” da Lei nº 5.194/1966). O ar- 
ti go 25 da Re so lu ção nº 218/1973-CON FEA re za que
“Ne nhum pro fis si o nal po de rá de sem pe nhar ati vi da des
além da que las que lhe com pe tem, pe las ca rac te rís ti cas
de seu cur rí cu lo es co lar, con si de ra das em ca da ca so,
ape nas, as dis ci pli nas que con tri bu em pa ra a gra du a ção
pro fis si o nal” dei xan do cla ra a pre cau ção de se atre lar as
atri bui ções pro fis si o nais à for ma ção aca dê mi ca e, as- 
sim, ga ran tir a se gu ran ça da so ci e da de. Ca be res sal tar
que os ca sos de ne gli gên cia, im pru dên cia ou im pe rí cia
gra ve en vol ven do pro fis si o nais da En ge nha ria são tam- 
bém de res pon sa bi li da de do Sis te ma CON FEA/CREA
(Art. 3º Re so lu ção nº 1090/2017-CON FEA), os quais são
en ca mi nha dos às Co mis sões de Éti ca dos CRE As pa ra
in ves ti ga ção de in fra ções.

A le gis la ção pro fis si o nal da En ge nha ria, que en glo ba
nor ma ti vos in fra le gais do CON FEA (Re so lu ções, De ci- 
sões Nor ma ti vas, De ci sões Ple ná ri as e Atos Nor ma ti- 
vos), de li mi ta pa râ me tros de se gu ran ça pa ra ati vi da des
de en ge nha ria, de mons tran do que ape nas o as pec to
me ra men te fis cal tem si do in su fi ci en te pa ra ga ran tir se- 
gu ran ça na ve ri fi ca ção, con tro le e fis ca li za ção do exer cí- 
cio pro fis si o nal, pois ain da ho je o exer cí cio ile gal da En- 
ge nha ria é ti pi fi ca do ape nas co mo Con tra ven ção Pe nal
(Art. 47 da Lei de Con tra ven ções Pe nais). Há 19 anos se
en con tra pa ra do no Con gres so Na ci o nal, qua se du as
dé ca das, o Pro je to de Lei que cri mi na li za o exer cí cio ile- 
gal da en ge nha ria, ca ben do, pois, a de vi da aten ção ao
te ma pe los par la men ta res. A ques tão é que tal me di da
po de rá re du zir e mui to os aci den tes e ga ran tir mai or
efe ti vi da de na pro te ção e se gu ran ça de to da a so ci e da de
bra si lei ra.

O CREA-MA tem de mons tra do sen si bi li da de e pre o- 
cu pa ção com a ocor rên cia de aci den tes de gran de re- 
per cus são na en ge nha ria e vem pro cu ran do agir com
pri o ri da de na pre ven ção de aci den tes de En ge nha ria,
ra zão pe la qual foi apro va da por una ni mi da de, na Ple- 
ná ria do CREA-MA trans cor ri da no dia 01/06/2021, a
cri a ção da Co mis são de Aná li se e Pre ven ção de Aci den- 
tes (CA PA/CREA-MA), cu jo ob je ti vo se rá ar ti cu lar ações
pre ven ti vas, uni for mi zan do pro ce di men tos in ter nos e
atu an do con jun ta men te com de mais ór gãos pú bli cos,
agin do não so men te cor re ti va men te na oca sião de si- 
nis tros, mas dan do for ça à di men são da pre ven ção de
aci den tes da En ge nha ria no Es ta do do Ma ra nhão.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho

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

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

Imprensa livre, democracia forte

Pa ra co me çar a pro sa des ta se ma na
que ro di zer que a su ges tão do tí tu lo
na da mais é do que um re cur so pa ra
tor ná-lo, di ga mos, mais atra en te. Não
no sen ti do ape la ti vo, mas de for ma
que se tor ne mais pró xi mo das prá ti- 
cas co mu ni ca ci o nais co ti di a nas.

Di go is so, por que cos tu mo cul tu ar
a ideia de que al guns con cei tos cons- 
truí dos so ci al men te ou são ou não
são, oi to ou oi ten ta, no por tu guês cla- 
ro. Ou se é ho nes to ou não; a ami za de
só po de ser ver da dei ra, ca so con trá rio
não é ami za de. Há con cei tos que não
ad mi tem mei os-ter mos.

A de mo cra cia ou exis te em sua ple- 
ni tu de, ou não es ta mos em um es ta do
de mo crá ti co, vis to que não há de mo- 
cra cia pe la me ta de. É um re gi me de
go ver no que im pli ca no ple no exer cí- 
cio de di rei tos e no cum pri men to de
de ve res, nem mais, nem me nos. Pon- 
to!

Quan do se fa la que a de mo cra cia
pas sa por um pro ces so de ama du re ci- 
men to, de con so li da ção, não quer di- 
zer que ela não es tá com ple ta. Os pre- 
cei tos ins cul pi dos na Cons ti tui ção de
1988 con ti nu am vá li dos ho je, tais co- 
mo eram quan do da sua pro mul ga- 
ção.

O que há, de for ma per ma nen te, é
um pro ces so na tu ral de ajus te do es- 
ta men to so ci al, a par tir das re la ções
es ta be le ci das. É a ex pres são má xi ma
da qui lo que no Di rei to é ti do co mo a
cri a ção ou ajus te dos atos nor ma ti vos
pa ra aten der as al te ra ções pró pri as do
com por ta men to da so ci e da de.

As sim, po de-se di zer que a de mo- 
cra cia é al go que es tá em cons tru ção,
em cons tan te evo lu ção, uma pa re de
so ci al sem pre pas sí vel da co lo ca ção
de um no vo ti jo lo, a de pen der do
amál ga ma so ci al. Ain da as sim, tal co- 
mo es tá, fun ci o na em sua ple ni tu de,
ga ran tin do a pro te ção aos di rei tos in- 
di vi du ais e co le ti vos, nun ca pe la me- 

ta de, sem pre de for ma in te gral.
Nes te pro ces so de per ma nen te

cons tru ção, que ro cha mar aten ção
pa ra o pa pel da im pren sa li vre. O mo- 
men to é mais que opor tu no, pois vol- 
ta mos a vi ver, as sim co mo nos tem pos
que an te ce deu o re gi me de ex ce ção,
um ce ná rio de to tal in cer te za quan to
ao fu tu ro da nos sa de mo cra cia.

Nes ta se gun da, 7 de ju nho, co me- 
mo ra mos o Dia da Li ber da de de Im- 
pren sa. Não hou ve, em nos sa his tó ria
re cen te, ne nhum mo men to tão pro pí- 
cio pa ra cer rar os pu nhos ao al to e
bra dar for te por nos sa de mo cra cia. As
li ber da des in di vi du ais e co le ti vas, on- 
de se in clui o di rei to de in for mar e
opi nar, es tão em xe que.

Ata ques ao tra ba lho de pro fis si o- 
nais da im pren sa têm si do vis tos ca da
vez com mais frequên cia. Cen su ra,
des res pei to, ame a ças, agres sões, as- 
sas si na tos. As se le ci o na das crí ti cas
à im pren sa ul tra pas sa ram a bar rei ra
do bom sen so, dan do lu gar ao jul ga- 
men to in fun da do, à in to le rân cia.

Sou do par ti do de que quan do não
es tou sa tis fei to com a li nha edi to ri al
des te ou da que le veí cu lo, sim ples- 
men te exer ço meu di rei to de es co lha.
Mu do o ca nal, a frequên cia, os aces- 
sos aos par tais de no tí ci as e  re des so- 
ci ais. Tro co de jor nal ou de re vis ta,
sim ples as sim.

Exer ço meu sen so crí ti co com sa- 
be do ria, equi lí brio e, so bre tu do, res- 
pei to. Se não con cor do, não pre ci so
acom pa nhar de ter mi na da nar ra ti va,
mas de vo res pei tar, sem pre, o di rei to
de di zer, se ja lá quem for. Não im por ta
a li nha edi to ri al, a cor, a ban dei ra. O
di rei to de opi nião é li vre, é de to dos.

No al to das dé ca das de vi da que
acu mu lo, tam bém não sou in gê nuo a
pon to de crer que exis te to tal isen ção
no ato de co mu ni car de ca da veí cu lo.
Es te, por si só, só é exe cu ta do com
uma cla ra in ten ção de le var uma de- 
ter mi na da men sa gem ao des ti na tá- 
rio.

Ne nhu ma men sa gem é pos ta em
um veí cu lo, pa ra ser le va da via um ca- 
nal jun to a um de ter mi na do seg men- 
to sem uma re al in ten ção de in for mar,

de con ven cer, de fa zer crer que o que
ali es tá di to é uma ver da de, de vi da- 
men te apu ra da. Veí cu los cri am uma
re la ção de con fi an ça com seus pú bli-
cos jus ta men te com ba se nes sa pre- 
mis sa.

Is so não quer di zer, ob vi a men te,
que há um tra ba lho in ten ci o nal e di- 
re ci o na do pa ra cons truir men ti ras.
Fal tar com a ver da de no meio jor na- 
lís ti co é edi fi car a pró pria der ro ca da
pe ran te a opi nião pú bli ca. Con vém
lem brar que a ba ses da de mo cra cia
são os di rei tos e de ve res, in clu si ve
com a ver da de e que al can ça a to dos.

Ade mais, a im pren sa não es tá pa ra
agra dar es te ou aque le su jei to, des ti- 
na tá rio da men sa gem. An tes de tu do,
a im pren sa exis te pa ra in for mar, ten- 
do o de ver de fa zê-lo com a ve ra ci da- 
de dos fa tos. Fa zer tran si tar nar ra ti vas
que re fle tem a re a li da de so ci al é  o
com pro mis so pri mei ro que a im pren- 
sa de ve as su mir, daí por que a sua ple- 
na li ber da de de ve ser res pei ta da.

O mo men to é de se po si ci o nar, de
lu tar con tra a in to le rân cia e o ne ga ci- 
o nis mo. Uma im pren sa fis ca li za da,
con tro la da e amor da ça da não in te- 
res sa a uma na ção li vre, que cons trói
su as prá ti cas dis cur si vas em gran de
par te por meio da pró pria im pren sa.

Na cons tru ção do sen ti do, a par tir
das nar ra ti vas so ci ais, o úni co e acei- 
tá vel con tro le so bre a im pren sa é
aque le ad vin do do pró prio te ci do so- 
ci al. Ca be so men te à so ci e da de, em
úl ti ma aná li se, a crí ti ca, a acre di ta ção
e a se le ção, na tu ral, da que les veí cu los
que vão ou não con ti nu ar a mis são de
in for mar.

Vi va a im pren sa li vre, for ta le ce do ra
de nos sa de mo cra cia. Mas não se faz
im pren sa sem pes so as, sem pro fis si o- 
nais que atu am vin te e qua tro ho ras
pa ra le var os fa tos a ca da ca sa. Pa ra-
béns aos pro fis si o nais da im pren sa,
va le lem brar, que atu am na li nha de
fren te da pan de mia pa ra cum prir o
de ver de bem in for mar. Li ber da de a ti,
ho je, ama nhã e sem pre.

Que es te Se te de Ju nho, se ja pa ra a
im pren sa o que o Se te de Se tem bro é
pa ra a na ção, ser vin do co mo cai xa de
re ver be ra ção pa ra que o gri to da li ber- 
da de ecoe ain da mais lon ge.

CPI da Covid

Ha via pen sa do em dei xar de fa zer,
por al gum tem po, qual quer co men tá- 
rio de or dem po lí ti ca, tan to a res pei to
do Ma ra nhão, quan to do Bra sil. Mas,
co mo vi ve mos em um país em que tu- 
do mu da com mui ta fa ci li da de, en- 
ten di que man ter-me fir me no pro pó- 
si to que as su mi sig ni fi ca tor nar-me
um ali e na do. O cor re to mes mo, de
mi nha par te, é acom pa nhar a car ru a- 
gem, sem per der o equi lí brio, o bom
sen so na apre ci a ção des sa pan de mia
de ava ca lha ções que com pro me te o
Se na do da Re pú bli ca.

Va mos por par tes, na ten ta ti va de
bem equa ci o nar o te ma des ta con ver- 
sa que, co mo não po de ria dei xar de
ser, se acha as sen ta da na CPI da Co- 
vid-19, tam bém cha ma da CPI da Pan- 
de mia. In te res san te, com tan ta fa ci li- 
da de as coi sas se in ver tem nes te país e
nin guém re cla ma ou pro tes ta. Re fi ro-
me, lo go, à ori gem da Co mis são Par la- 
men tar de Inqué ri to, que aca bei de
men ci o nar. Foi um mi nis tro qual quer,
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, quem
de ter mi nou ao pre si den te do Se na do
a cons ti tui ção ime di a ta de tal Co mis- 
são.

Ora, tal de ter mi na ção ja mais po de- 
ria ter saí do da que la Cor te de Jus ti ça.
Até por que, sal vo me lhor juí zo, nem o
seu Co le gi a do te ria po de res pa ra im- 
por ao pre si den te de um ou tro Po der
da Re pú bli ca o cum pri men to de uma
de ci são des se ní vel ou qual quer ou tra,
in ter na cor po ris ou não. 

Mas o se na dor Ro dri go Pa che co,
pre si den te do Se na do, não se deu
con ta de sua au to ri da de ou en tão se
apa vo rou com al go que lhe po de ria
re cair a tí tu lo de pu ni ção, de des mo- 
ra li za ção, ver da dei ra ou in ven ta da,

uma es pé cie de vin di ta. As sim, acei- 
tou, de mo do man so e pa cí fi co, a in- 
ter fe rên cia, a in ter ven ção no Po der
Le gis la ti vo . E as sim foi cons ti tuí da, já
des mo ra li za da e de gra da da, a CPI da
Co vid-19 que, le va da à con si de ra ção e
ao re co nhe ci men to dos seus pa res,
so men te po de ri am ser elei tos, co mo
di ri gen te e re la tor, co mo de fa to e fo- 
ram, par la men ta res mo ral men te des- 
clas si fi ca dos.

A pro pó si to de tu do is so que acon- 
te ceu, on de se me teu a im pren sa, que
se diz a gran de de fen so ra dos prin cí- 
pi os de mo crá ti cos? Gos ta ria de ver a
ca ne ta de um des ses mi nis tros do STF,
que mais pa re cem au to ri da de po li ci- 
al, man dar pren der um jor na lis ta ou
fe char um jor nal de gran de cir cu la- 
ção, co mo a Fo lha de São Pau lo, por
exem plo. Se rá que a im pren sa fi ca ria
mu da, co mo tem fi ca do em inú me ros
epi só di os es ca bro sos, em que a nos sa
Car ta Mag na é jo ga da ao fo go?

Mas, tu do is so já pas sou e es ta mos
ho je pre sen ci an do a atu a ção na da de
es pan tar da CPI, cri a da no Se na do da
Re pú bli ca, te o ri ca men te pa ra in ves ti- 
gar o com por ta men to dos go ver nan- 
tes do nos so país, an te a pan de mia da
Co vid-19, an ti ga co ro na ví rus, de vas- 
ta do ra de vi das e mais vi das de bra si- 
lei ros, tal co mo vem acon te cen do por
to dos os paí ses do mun do, com des ta- 
que pa ra os mais im por tan tes e po pu- 
lo sos.

 Quan do is so acon te ceu, is to é, ao
ser ins ta la da a tal CPI, lo go se fez cla ro
o seu prin ci pal e ver da dei ro ob je ti vo,
ou me lhor, seu úni co es co po: atin gir
de mor te po lí ti co-ins ti tu ci o nal o Pre- 
si den te da Re pú bli ca. Es ta va mon ta- 
do o pal co que os ca lhor das ne ces si ta- 
vam.

Na ver da de, pe lo que se tem vis to e
ou vi do, atra vés dos mei os de co mu ni- 

ca ção, prin ci pal men te do rá dio, foi
cons ti tuí do um tri bu nal de acu sa ção,
ja mais de in ves ti ga ção. 

To da via, de uma acu sa ção di fe ren- 
te, pró pria de quem co nhe ce o mun do
do cri me, por que a per gun ta fei ta ao
“con vi da do”, além de ser fei ta de for- 
ma mui to agres si va, ate mo ri zan te,
bus ca in du zir a ví ti ma a res pon der o
que o ma le di cen te in qui ri dor de se ja
re gis trar.

Por fal ta de se ri e da de na con du ção
e no de sen ro lar dos tra ba lhos, em que
pre va le ce ram a acu sa ção em vez da
in ves ti ga ção e o mais gros sei ro des- 
res pei to aos con vi da dos, em es pe ci al
aos con si de ra dos li ga dos ou su bor di-
na dos ao Pre si den te da Re pú bli ca,
cer ta men te a CPI da Co vid-19 per deu,
de vez, o seu sen ti do, a sua cre di bi li da- 
de. Aliás, va le res sal tar, qua li da des
que nun ca te ve, tan to pe la sua ori gem
quan to pe la sua com po si ção.

Cam ba le an te em to dos os sen ti dos,
a CPI da Co vid-19 mos tra-se ca da vez
mais ca ren te de for ças pa ra atin gir seu
in ten to mai or, o de pro mo ver o im pe- 
a ch ment do se nhor Jair Bol so na ro.
Com a No ta de Re pú dio, pro du zi da e
di vul ga da pe lo Con se lho Fe de ral de
Me di ci na, em ra zão da hu mi lha ção a
que os ilus tres par la men ta res da Câ- 
ma ra Al ta sub me te ram as mé di cas
Mayra Pi nhei ro e Ni se Yamagushi, fi-
cou so be ja men te pro va da e com pro- 
va da a par ci a li da de com que di ri gen- 
tes e par ti ci pan tes es tão con du zin do
os tra ba lhos da CPI.

Por fim, se ria per da de tem po co- 
men tar a ido nei da de dos se nho res
Re nan Ca lhei ros, Omar Azis e ou tros.
Pe lo pas sa do que eles os ten tam, o Se- 
na dor Ro dri go Pa che co de ve ria ser
cau te lo so quan to aos no mes que
com põe a CPI da Co vid-19.

CA RO LI NA GRA ÇA MEL LO
ca ro li na gra ca mel lo@gmail.com

Por que o pa tri o tis mo
não es tá nas ru as 
con tra o go ver no?

Mi lha res de pes so as fo ram às ru as pro tes tar por va ci- 
nas, au xí lio emer gen ci al e pe dir o im pe a ch ment do pre- 
si den te Jair Bol so na ro no úl ti mo dia 29 de maio. 

Os atos acon te ce ram em mais de

200 ci da des em 14 paí ses,

ul tra pas san do as fron tei ras

bra si lei ras. 

O #29M uni fi cou par ti dos de es quer da, cen trais sin di- 
cais, mo vi men to es tu dan til, qui lom bo las, in dí ge nas,
tra ba lha do res do cam po e tor ci das or ga ni za das em no- 
me do mes mo pro pó si to: exi gir a res pon sa bi li za ção do
Go ver no Fe de ral pe los 500 mil mor tos da pan de mia.

 
São meio mi lhão de bra si lei ros que te ri am al gu ma

chan ce con tra o ví rus se o Mi nis té rio da Saú de não ti ves- 
se re cu sa do 11 ofer tas de va ci nas. As re cu sas fo ram con- 
fir ma das du ran te a CPI da Pan de mia pe lo en tão mi nis- 
tro Edu ar do Pa zu el lo sob a jus ti fi ca ti va de que as far ma- 
cêu ti cas co bra ram ca ro de mais.

Ain da em cur so, a CPI já dá mos tras de que a de ci são
do go ver no de re tar dar a com pra dos imu ni zan tes es tá
li ga da à te se da imu ni da de de re ba nho pe la ex po si ção
ao co ro na ví rus e à pro pa ga ção ex tra o fi ci al do uso de re- 
mé di os com efi cá cia não com pro va da, co mo a hi dro xi- 
clo ro qui na e a iver mec ti na. 

Co mo res pos ta à CPI e às ru as, Jair Bol so na ro do brou
a apos ta e anun ci ou nes ta ter ça-fei ra (1º) que o Bra sil se- 
di a rá a Co pa Amé ri ca 2021. As ci da des con fir ma das pa ra
o even to são Bra sí lia, Cui a bá, Goi â nia e Rio de Ja nei ro.

 
Di an te des se ce ná rio, há quem re cla me a au sên cia de

sím bo los pa trió ti cos nos pro tes tos de rua. A re cla ma ção
é ba se a da nu ma per cep ção de que o ver me lho das or ga- 
ni za ções de es quer da não da rá con ta de abar car os an- 
sei os de uma po pu la ção he te ro gê nea. 

Nas au las de mo ral e cí vi ca, a ge ra ção da tran si ção de- 
mo crá ti ca apren deu que as co res da ban dei ra do Bra sil
fa zem re fe rên cia ao céu es tre la do, aos mi né ri os e às ma- 
tas. Re la ci o nar as co res do bra são da fa mí lia re al de Bra- 
gan ça a ele men tos da pai sa gem re for ça a fic ção de uni- 
da de na ci o nal a par tir de um ter ri tó rio.

 

Es se é um exem plo de co mo a

le gi ti mi da de dos sím bo los é um

con sen so cons truí do

his to ri ca men te, le va em con ta uma

sé rie de ato res e fa to res so ci ais,

en vol ve os in te res ses das eli tes e a

for ça das ins ti tui ções. 

Por que ho je as co res da ban dei ra na ci o nal não es tão
nas ru as con tra o go ver no? Por que es tão nas car re a tas
em fa vor de go ver no, por que es ta rão nos es tá di os da Co- 
pa Amé ri ca pa ra nos dis trair dos gri tos de #Fo ra Bol so- 
na ro e das pro vas de des ca so go ver na men tal aca re a das
pe la CPI da Pan de mia. 

O psi ca na lis ta Con tar do Cal li ga ris nos deu uma cha- 
ve de lei tu ra pa ra en ten der o atu al mo men to por meio
des se con fli to tão bra si lei ro, o con fli to en tre o co lo no e o
co lo ni za dor. Al go tão sub je ti vo e in ter no quan to ex ter- 
no, ex tra po la do pa ra o de ba te po lí ti co, e ar ro la do no
cam po das iden ti da des.

Um le van te po pu lar con tra um go ver no an ti po vo é a
voz dos co lo nos, uma co bran ça pe la via ins ti tu ci o nal de
res pon sa bi li za ção do go ver no pe los mor tos da pan de- 
mia é a voz dos co lo nos. As co res da ban dei ra na ci o nal,
por ou tro la do, são sím bo los cri a dos pa ra for jar a uni da- 
de e a paz da colô nia, é a voz do co lo ni za dor.

Acon te ce que es ta mos ir re me di a vel men te apar ta dos,
ago ra.  Não há cli ma de paz e uni da de na ci o nal. A colô- 
nia es tá de lu to. Em al guns mo men tos da his tó ria, as co- 
res da ban dei ra na ci o nal não são con fiá veis. Nos sa me- 
mó ria co le ti va sa be que es sas são as co res da fa mí lia re- 
al, as co res do co lo ni za dor.

For ças de opo si ção ao go ver no têm a ta re fa de res tau- 
rar a le gi ti mi da de das su as pró pri as ban dei ras num con- 
tex to de fra tu ra da po lí ti ca par ti dá ria, es sa mes ma fen da
por on de cres ceu e vi ce jou a ex tre ma-di rei ta que go ver- 
na o país, tão ape ga da aos sím bo los na ci o nais.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria. O presente 
laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 03/05/2021 a 31/05/2021, integrando 
a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão. 
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000. Importante 
destacar que a ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das praias, 
considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas 
para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, recomenda-se 
evitar a recreação nas 24h que as sucederem. Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do 
monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 02 DE JUNHO DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

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

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 21/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 57/2021-SEMAD. A Prefeitura 
Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 21 de junho de 2021, às 09:00hs (nove horas),  Licitação para 
Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, 
objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente para atender as 
demandas das Secretarias Municipais da cidade de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no 
Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – 
INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal 
nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja 
www.licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou 
poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresenta-
ção de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 
65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 04 de junho de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 22/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 56/2021-SEMAD. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 21 de junho de 2021, às 14:30hs (quatorze 
horas e trinta minutos),  Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Presencial, com 
critério de julgamento menor preço por item, objetivando o a contratação de empresa especializada confecção 
de uniformes, camisas, roupas de cama e acessórios para suprir as demandas das secretarias do Município de 
Pindaré Mirim/MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência. Com fundamenta-
ção na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados por intermédio do Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da 
Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou 
ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e 
consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 
12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 04 de junho de 2021. 
Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2021-CPL. PROCESSO ADM. Nº 58/2021-SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu Presidente 
da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que   realizará no dia 24 de junho de 
2021, às 09:00hs (nove horas) Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 07/2021, objetivando 
a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica e 
orientação ao controle interno em diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - 
MA. Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Mural de 
licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através 
do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante 
apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida 
Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 04 de junho de 2021. Alexandre 
Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

Prorrogação de Licitação
PRORROGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 Processo Administrativo nº 01.1905.0001/2021. O 
Pregoeiro de Santa Filomena informa aos interessados na  PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 que visa a 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais elétrico, hidráulicos e de 
construção para atender as necessidades do município, que fica prorrogada a abertura do certame para 
o dia 18 de junho de 2021 às 09:00. Informa ainda que o edital de licitação fora modificado e está 
disponível aos interessados nos mesmos moldes da publicação anterior.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situado à 
Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 3 566-1049, pelo 
site https://santafilomena.ma.gov.br/portal/index.php  ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@outlook.-
com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 31 de maio de 2021.
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

Prorrogação de Licitação
PRORROGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. Processo Administrativo nº 01.1905.0002/2021. O 
Pregoeiro de Santa Filomena informa aos interessados na  PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 que visa a 
contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de uso hospitalar e equipamentos de 
proteção individual em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. que fica 
prorrogada a abertura do certame para o dia 18 de junho de 2021 as 14:00. Informa ainda que o edital 
de licitação fora modificado e está disponível aos interessados nos mesmos moldes da publicação 
anterior. 
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situado à 
Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 3 566-1049, pelo 
site https://santafilomena.ma.gov.br/portal/index.php  ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@outlook.-
com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 31 de maio de 2021.
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

Conservação e construção de rodovias no Maranhão 
garante acesso a serviços públicos

C
erca de 1.300 quilômetros já receberam in-
vestimentos do Governo do Estado em me-
lhorias na pavimentação nas regiões centro, 
leste e sul, incluindo trabalhos de manuten-

ção, conservação e construção de novas rodovias. A ação 
representa a garantia no direito de ir e vir dos moradores 
e melhores condições de acesso a serviços como trans-
porte público, ambulâncias e viaturas, que passam a cir-
cular com mais rapidez e segurança. A iniciativa facilitou 
também o transporte da produção agrícola, incluindo a 
agricultura familiar, que tem uma participação funda-
mental na economia dessas regiões.

Entre as obras em execução, a MA-006, que recebe 140 
quilômetros de rodovia com melhores condições de trafe-
gabilidade, entre os municípios de Balsas e Tasso Fragoso. 
A estrada está recebendo, conforme a necessidade dos tre-
chos, serviços de restauração, recapeamento, sinalização 
horizontal e vertical e melhorias nos dispositivos de drena-
gem. Para o vice-presidente da Aprosoja (Associação dos 
Produtores de Soja), Carlos Oliveira de Paula, a iniciativa 
é sinônimo de mais integração social e desenvolvimento 
econômico. “O asfalto une pessoas, favorece pessoas que 
moram nas zona rural, piscicultura, agricultura familiar”, 
destacou. Outra obra importante em execução é a cons-
trução da ponte sobre o Rio Balsas, na cidade de São Fé-
lix de Balsas. Com 185 metros de extensão e 10 metros de 
largura, a ponte vai facilitar a mobilidade e diminuir os 
custos com o deslocamento, já que a balsa não será mais 
a única opção de travessia para a população.

Já a MA-034 vai interligar as cidades de Passagem Fran-
ca a São João dos Patos. São 40 quilômetros de rodovia 
reconstruída, executada em parceria com o 2º Batalhão 
de Engenharia de Construção, Batalhão Heróis do Jenipa-
po, onde o Estado participa com os recursos financeiros 
e o exército com a mão de obra. Há ainda as que já foram 
concluídas, entregues e mudaram a realidade dos mora-
dores. “O asfalto proporciona benefícios que vão muito 
além da facilidade de locomoção. Gera emprego e renda 
tanto durante a obra, quanto depois, já que atrai empresas, 
desenvolve o comércio e também leva mais conforto para 
quem mora às margens da rodovia que deixam de sofrer 
com a poeira nas portas das casas”, avaliou o secretário 
de estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Entre as já entregues, está a MA-270, entre Sucupira do 

Norte e Pastos Bons, rodovia que interliga o sul, o leste e a 
parte central do Maranhão, representando novas rotas a 
seis cidades: Colinas, Mirador, Balsas, Riachão, Alto Par-
naíba e São Raimundo das Mangabeiras.

A região central também foi contemplada com a MA-
012, entre Barra do Corda a São Raimundo do Doca Be-
zerra e a MA-272, que interliga a Fernando Falcão a Barra 
do Corda. Buracos, poeira e perigos do percurso formado 
por longas subidas e curvas foram substituídos por segu-
rança e conforto. Já o asfaltamento da MA-275, entre Sítio 
Novo e Amarante criou uma nova via de acesso para os 
maranhenses que transitam entre o sul, centro e oeste do 
estado. A estrada recebeu asfalto, sinalização e constru-
ção de pontes em um percurso de mais de 40 km, pondo 
fim a mais de quatro décadas de espera.

Imperatriz recebeu a pavimentação da rodovia Pe. Jo-
simo Tavares, a antiga Estrada do Arroz. No total, foram 
44 km da via pavimentada e mais 11 km totalmente recu-
perados, facilitando o deslocamento até Cidelândia e ti-
rando diversas comunidades rurais do isolamento. Cabe 
pontuar que o Governo do Estado dispõe de um plano de 
manutenção e conservação contínua que inclui todas as 
rodovias do Maranhão, garantindo as condições de tra-
fegabilidade.

Outros investimentos

Além das rodovias, há outros investimentos importan-
tes em andamento nessas regiões. Amarante e Balsas, por 
exemplo, recebem obras de construção do Instituto Es-
tadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 
As unidades vão possibilitar condições de qualificação 
e, consequentemente, melhor posicionamento no mer-
cado de trabalho.

Em Imperatriz, está em execução a construção do novo 
Hospital da Região Tocantina. A unidade vai dispor de 
uma estrutura composta por 131 leitos, sendo 120 de en-
fermaria e 11 de UTI, 24 salas de observação, duas de me-
dicação e de coletas – sendo metade para atendimento 
de crianças e a outra metade para adultos, sala de sutura, 
de imobilização, sete de cirurgia, duas de raio x, uma de 
tomografia, colaborando para desafogar o atendimento 
do Hospital Municipal de Imperatriz.
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1. Edu car me ni nas

2. Bam bu: não é só pa ra pan das

3. Usar a lei pa ra com ba ter gran des po lui do res

4. Ca çar ge la dei ras ga so sas

5. Tor nar os na vi os mais ‘es cor re ga di os’

6. Cri a ção de su pe rar roz

Mudanças climáticas

Seis maneiras de
salvar o mundo 

T
en tar re ver ter as mu dan ças cli má ti cas é pos si- 
vel men te o mai or de sa fio que a hu ma ni da de já
en fren tou. Fe liz men te, exis tem al gu mas men tes
in crí veis em to do o pla ne ta tra ba lhan do no pro- 

ble ma de to dos os ân gu los.
Aqui es tão seis das me lho res (e mais in co muns) so lu- 

ções pro pos tas na sé rie 39 Ways to Sa ve the Pla net (39
for mas de sal var o pla ne ta) da BBC.

Me lho rar a edu ca ção em to do o mun do pa re ce uma
ne ces si da de ób via. Mas au men tar a edu ca ção das me ni- 
nas, em par ti cu lar, não traz ape nas be ne fí ci os so ci ais e
econô mi cos, mas tam bém aju da a com ba ter as mu dan- 
ças cli má ti cas.

Em par te, is so ocor re por que ao fi ca rem mais anos na
es co la, as me ni nas co me çam a ter be bês mais tar de. Se
to das as me ni nas con cluís sem o en si no mé dio, em 2050
po de ria ha ver cer ca de 840 mi lhões de pes so as a me nos
no mun do do que o pre vis to atu al men te.

É ver da de que, quan do se tra ta de mu dan ça cli má ti- 
ca, a po pu la ção po de ser um as sun to po lê mi co – as pes- 
so as nos paí ses mais po bres têm pe ga das de car bo no
mi nús cu las em com pa ra ção com as dos paí ses ri cos. No
en tan to, com os re cur sos do pla ne ta sob pres são, o cres- 
ci men to po pu la ci o nal é um te ma im por tan te.

No en tan to, edu car me ni nas en vol ve mui to mais do
que es ta tís ti cas po pu la ci o nais. A par ti ci pa ção de mu- 
lhe res nos ne gó ci os e na po lí ti ca po dem ser o se gre do
pa ra im pul si o nar a pro te ção cli má ti ca.

Es tu dos su ge rem que co lo car mais mu lhe res no co- 
man do po de le var a me lho res po lí ti cas cli má ti cas. Co- 
mo? As lí de res mu lhe res es tão mais in cli na das a ou vir
con se lhos ci en tí fi cos – co mo evi den ci a do pe la res pos ta
glo bal à pan de mia do co ro na ví rus.

Ho je, mui tas ins ti tui ções de ca ri da de es tão for ne cen- 
do fun dos sig ni fi ca ti vos pa ra a edu ca ção – e es tá fun ci o- 
nan do. Em to do o mun do, a pro por ção de me ni nas na
es co la es tá au men tan do, com paí ses co mo Ban gla desh
au men tan do as ma trí cu las no en si no mé dio pa ra me ni- 
nas de 39% na dé ca da de 1980 pa ra qua se 70% atu al- 
men te.

O bam bu é a plan ta de cres ci men to mais rá pi do do
mun do: po de cres cer até um me tro por dia e ab sor ve
car bo no mui to mais ra pi da men te do que as ár vo res. O
bam bu pro ces sa do (subs ti tu to pa ra a ma dei ra em ca sos
es pe cí fi cos) tam bém po de ser mais for te do que o aço.

Tu do is so o tor na po ten ci al men te um ma te ri al su per-
sus ten tá vel pa ra a cons tru ção de mó veis e edi fí ci os.

Na Chi na, o bam bu cos tu ma va ser vis to co mo “a ma- 
dei ra do po bre”, mas ago ra o bam bu, que é da fa mí lia da
gra ma, es tá pas san do por uma re for mu la ção de ima- 
gem.

Pro du tos à ba se de bam bu po dem atu ar co mo uma
al ter na ti va sus ten tá vel e de bai xo car bo no ao aço, PVC,
alu mí nio e con cre to.

Um pro je to pa ra res tau rar ter ras e cap tu rar car bo no
com mil “al dei as de bam bu” na In do né sia é de sen vol vi- 
do pe la ins ti tui ção de ca ri da de En vi ron men tal Bam boo
Foun da ti on.

Ca da as sen ta men to se rá cer ca do por cer ca de 20
quilô me tros qua dra dos de flo res ta de bam bu mis tu ra da
com plan ta ções e ga do. A ideia é ex pan dir o mo de lo pa ra
ou tros no ve paí ses, se gun do o di re tor da or ga ni za ção,
Ari ef Ra bik.

“Co le ti va men te, eles vão ab sor ver e re mo ver da at- 
mos fe ra um bi lhão de to ne la das de dió xi do de car bo no
a ca da ano”, diz.

Os ad vo ga dos do cli ma es tão ca da vez mais usan do o
for te bra ço da lei na lu ta con tra as mu dan ças cli má ti cas.
Na ver da de, em mui tos paí ses, o sis te ma le gal é uma das
ar mas mais po de ro sas dis po ní veis pa ra man ter em pre- 
sas e go ver nos po lui do res sob con tro le.

Re cen te men te, um tri bu nal da Ho lan da de ci diu que a
gi gan te do pe tró leo Shell é le gal men te obri ga da a re du- 
zir su as emis sões pa ra ali nhar su as po lí ti cas com os ob- 
je ti vos do acor do cli má ti co de Pa ris – o que foi con si de- 
ra do um ca so his tó ri co.

E não é ape nas a lei am bi en tal que faz es se ti po de so- 
cor ro. Ad vo ga dos in te li gen tes es tão se tor nan do cri a ti- 
vos, usan do leis nas áre as de di rei tos hu ma nos, tra ba lho
e em pre sas na lu ta con tra as mu dan ças cli má ti cas.

Em 2020, um gru po de in ves ti do res com ape nas US$
35 em ações con se guiu im pe dir a cons tru ção de uma
usi na a car vão na Polô nia. Co mo? O gru po am bi en tal
Cli en tE arth usou su as ações na em pre sa de ener gia po- 
lo ne sa Enea e o po der da le gis la ção so ci e tá ria pa ra con- 
tes tar a de ci são da em pre sa de apoi ar a cons tru ção da
usi na a car vão Os tro le ka C.

O tri bu nal de ci diu que a aber tu ra de uma no va usi na
de car vão era um mau ne gó cio e ile gal.

Ca da ge la dei ra, fre e zer e uni da de de ar con di ci o na do
con tém re fri ge ran tes quí mi cos, co mo hi dro flu or car bo- 
nos (tam bém co nhe ci dos co mo HFCs). E o po der iso- 
lan te de les tam bém os tor na pe ri go sos pa ra o mun do.

Na ver da de, os HFCs são ga ses de efei to es tu fa tão po- 
ten tes (mui to mais do que o CO2) que em 2017 os lí de res
mun di ais con cor da ram em eli mi ná-los. Pre vê-se que
es se mo vi men to, so zi nho, re du za o aque ci men to glo bal
em 0,5 grau Cen tí gra do.

Mas o nú me ro de ge la dei ras e apa re lhos de ar con di- 
ci o na do já exis ten tes é enor me. Com a mai o ria das
emis sões de gás re fri ge ran te ocor ren do no fi nal da vi da
útil, a re ci cla gem e o des car te se gu ro são es sen ci ais.

Fe liz men te, em to do o pla ne ta, equi pes es pe ci a li za- 
das ras trei am e des tro em ga ses re fri ge ran tes pe ri go sos.

Ma ria Gu ti er rez é di re to ra de pro gra mas in ter na ci o- 
nais da Tra dewa ter, em pre sa que bus ca en con trar, pro- 
te ger e li dar com os ga ses com se gu ran ça. Eles cos tu- 
mam vas cu lhar an ti gos ar ma zéns e lo cais de dis po si ção

de re sí du os, pro cu ran do as uni da des de re fri ge ra ção
pro ble má ti cas.

“Al guns têm nos cha ma do de equi va len tes aos ca ça-
fan tas mas, mas pa ra re fri ge ran tes”, diz Gu ti er rez.

Quan do se tra ta do co mér cio mun di al, al gu mas cri a- 
tu ras mi nús cu las po dem ser uma gran de cha ti ce.

O trans por te ma rí ti mo é vi tal pa ra a eco no mia glo bal:
90% de to do o co mér cio mun di al vi a ja de bar co e es se
trans por te é res pon sá vel por qua se 2% de to das as emis- 
sões cau sa das pe lo ser hu ma no (e es se nú me ro só de ve
au men tar nas pró xi mas dé ca das).

Con si de ran do que de pen de mos tan to des ses na vi os,
uma pe que na cri a tu ra ma ri nha – cir ri pe dia – es tá nos
cau san do um gran de pro ble ma.

Os bar cos in crus ta dos de cra cas, la pas e me xi lhões
po dem usar 25% mais di e sel ma ri nho su jo do que “na vi- 
os es cor re ga di os”, com la te rais li sas (sem es ses crus tá- 
ce os gru da dos), au men tan do as emis sões e adi ci o nan- 
do US$ 31 bi lhões por ano aos cus tos de com bus tí vel.

Di an te dis so, es pe ci a lis tas es tão en con tran do ma nei- 
ras en ge nho sas de tor nar os na vi os mais es cor re ga di os.
Eles va ri am de tin tas UV es pe ci ais a clo ra ção elé tri ca em
pe que na es ca la e robôs de lim pe za de cas cos.

A ideia-cha ve por trás de tu do is so é sim ples: ‘é me- 
lhor pre ve nir do que re me di ar’, ou se ja, a bus ca é por re- 
du zir o acú mu lo de cri a tu ras ma ri nhas an tes que se tor- 
nem um pro ble ma.

Afi nal, es co va mos os den tes re gu lar men te pa ra evi tar
o acú mu lo de pla ca, en tão por que não usar a mes ma
abor da gem com a ma nu ten ção de na vi os?

Vo cê sa bia que o cul ti vo de ar roz tem uma gran de pe- 
ga da de car bo no? Na ver da de, o ar roz tem o mes mo im- 
pac to de car bo no que a avi a ção.

Is so ocor re por que a mai or par te do nos so ar roz ho je
é cul ti va da em cam pos inun da dos com água pa ra afo gar
as er vas da ni nhas con cor ren tes. Mas es sa água im pe de
que o oxi gê nio che gue ao so lo, cri an do con di ções ide ais
pa ra as bac té ri as que pro du zem me ta no.

E o me ta no é um gás que, por qui lo gra ma, po de cau- 
sar 25 ve zes mais aque ci men to glo bal do que o dió xi do
de car bo no.

Pa ra com ba ter es sa ame a ça cli má ti ca, os ci en tis tas
es tão li de ran do uma re vo lu ção do ar roz. Eles es tão cri- 
an do no vas va ri e da des de ar roz que po dem pros pe rar
em cam pos se cos, eco no mi zan do água, aju dan do os
agri cul to res e re du zin do as emis sões de me ta no.

Eles es tu da ram 650 no vas va ri e da des de ar roz do In- 
ter na ti o nal Ri ce Re se ar ch Ins ti tu te e es tão usan do as
me lho res va ri e da des em seu pro gra ma de me lho ra men- 
to.

Es pe ra mos que den tro de uma dé ca da, a mai or par te
do nos so ar roz se ja cul ti va da de for ma mui to mais eco- 
ló gi ca.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho
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A 
ótica de segmento premium 
Oculum São Luís, recente-
mente inaugurada na entra-
da da Praça de Alimentação 

do Shopping da Ilha, tem investido 
forte para oferecer o que há de me-
lhor em benefício aos clientes.

A mais nova aquisição da fran-
quia maranhense da rede Oculum 
é a máquina de corte Facetadora, 
importada da França e de tecnolo-
gia de ponta. A ótica em São Luís 
recebe a lente bruta do fornecedor 
e corta no tamanho adequado para 
a armação escolhida pelo cliente, 
que terá o seu produto finalizado e 
entregue em menor tempo.

Vale ressaltar que a Oculum São 
Luís já tem estoque de lentes mo-
nofocais para entrega em apenas 
1h, com um técnico experiente na 
loja para melhor orientar na com-
pra das lentes, assim como nos pos-
síveis ajustes.

Outra aquisição da ótica foi o Vi-
sio Office 3, um equipamento digi-
tal, também com tecnologia de pon-
ta, que faz as leituras fisiológicas e 
comportamentais de cada cliente, 
personalizando cada vez mais essas 
lentes de acordo com a necessida-
de de cada pessoa, já que com este equi-
pamento, de última geração, as medidas 
são extremamente precisas.

 “Estamos investindo muito para fazer da 
Oculum São Luís uma referência máxima 
em qualidade e atendimento. O prazo de 
entrega do óculos de grau está mais curto 
e o cliente, ainda mais contente. Com cer-
teza foi um investimento relevante, que já 

está trazendo benefícios a todos”, garante 
Igor Revoredo, um dos sócios da marca.

 Além de Igor, são sócios e franqueados 
da Oculum São Luís Leonardo Revoredo, 
Joás Cruz e Diego Silva. Os quatro não pou-
param esforços para oferecer aos clientes 
maranhenses o que há de mais moderno 
em equipamentos ópticos, além de formar 
uma equipe de consultores locais treina-
dos para oferecer o alto padrão de atendi-

mento que é marca registrada das lojas da 
rede, presentes em diversas capitais do país.

“Entendemos que o mercado óptico está 
em crescimento em todo o mundo, com a 
demanda aumentando devido o envelheci-
mento da população, e também pelos novos 
hábitos como o uso intensivo de smartphones 
e computadores. E nosso trabalho consiste 
em oferecer ao cliente não apenas uma loja 
de produtos, mas uma ótica de qualidade, 

que respeita o cliente em 
todo o processo, do pri-
meiro atendimento até 
a entrega do produto e 
no pós-venda. Respeita-
mos prazos de entregas 
e somos obcecados por 
qualidade e precisão das 
lentes e para poder ga-
rantir tudo isso, inves-
timos em treinamento 
da equipe além dos me-
lhores equipamentos e 
tecnologia existentes no 
segmento”, explicam os 
sócios que também ope-
ram lojas da marca nas 
cidades de Salvador (BA) 
e Campo Grande (MS).

 

 

 Foco na qualidade para crescer na pandemia
EMPRESA FAZ INVESTIMENTO SUPERIOR A 250 MIL REAIS PARA AGILIZAR ENTREGA DE PRODUTO

 Os sócios da 
Oculum São 
Luís Leonardo 
Revoredo, 
Diego Silva, Igor 
Revoredo e Joás 
Cruz.

23 ANOS 
ENCANTANDO 
E FIDELIZANDO 
CLIENTES

Em 1998 surgiu a 
rede Oculum, cuja 
primeira loja foi em 
Recife e que já nas-
ceu com a missão de 
encantar cada clien-
te e oferecer a todos 
“o melhor, sempre”. 
Mais que um slogan, 
essa frase é a recei-
ta de sucesso do ne-
gócio que conta com 
mais de 32 lojas em 
diversas regiões do 
país.
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In ten si fi ca ção da re gu la ri za ção fun diá ria

Amazô nia Le gal

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Indefinição sobre
direito à terra

A
gri la gem de ter ras é uma re a li da de  ao lon go dos
anos e tor nou-se o fo co dos con fli tos no cam po
e da re gu la ri za ção fun diá ria em re giões da
Amazô nia Le gal. No Ma ra nhão, a si tu a ção não é

di fe ren te. Com  44% de seu ter ri tó rio com pos to por áre- 
as sem des ti na ção, a atu al lei de ter ras do es ta do não
pre vê pra zo li mi te pa ra iní cio de ocu pa ções de áre as pú- 
bli cas es ta du ais. Sem es sa de ter mi na ção, as ter ras pú- 
bli cas po dem ser ocu pa das a qual quer tem po, in clu si ve
fu tu ra men te, o que se tor na um es tí mu lo pa ra a prá ti ca
de apro pri a ção de ter ras pú bli cas, co nhe ci da co mo gri- 
la gem.

A aná li se da atu al si tu a ção fun diá ria do es ta do cons ta
no re la tó rio “Leis e Prá ti cas de Re gu la ri za ção Fun diá ria
no Es ta do do Ma ra nhão”, lan ça do e di vul ga do na Se ma- 
na do Meio Am bi en te pe lo Ins ti tu to do Ho mem e Meio
Am bi en te da Amazô nia (Ima zon). E o seu lan ça men to,
coin ci de tam bém com a dis cus são no es ta do so bre a
mu dan ça na lei de ter ras. Em abril des te ano, um co le ti- 
vo for ma do por di ver sas or ga ni za ções so ci ais ma ra- 
nhen ses en tre gou ao go ver no do es ta do uma mi nu ta pa- 
ra uma no va lei de ter ras.

 
O re la tó rio faz par te de uma sé rie de pu bli ca ções da

en ti da de so bre as leis e prá ti cas fun diá ri as dos go ver nos
es ta du ais amazô ni cos, cu jo ob je ti vo é com pre en der as
re gras e pro ce di men tos atu ais apli ca dos pe los ór gãos
es ta du ais de ter ra na re gião a fim de pro por me lho ri as. A
pu bli ca ção ana li sou o Es ta do do Ma ra nhão e a atu a ção
do Ins ti tu to de Ter ras do Ma ra nhão (Iter ma), iden ti fi- 
can do as prin ci pais mo da li da des de re gu la ri za ção fun- 
diá ria exe cu ta das pe lo ór gão es ta du al e das prá ti cas
ado ta das pa ra apli car a le gis la ção vi gen te. Dan do ên fa se
nos pro ces sos de re gu la ri za ção por meio de do a ção e
ven da de ter ras pú bli cas a pes so as fí si cas, ca te go ri as pa- 
ra as quais não exis tem mui tas re fe rên ci as bi bli o grá fi cas
na es fe ra es ta du al na re gião. O es tu do tam bém apon ta
que de pen den do de co mo es sas mo da li da des são re gu- 
la das e apli ca das pe lo ór gão, po dem es tar as so ci a das à
ex pan são de des ma ta men to ile gal na ex pec ta ti va de re- 
co nhe ci men to de di rei to so bre a ter ra.

O re la tó rio do Ima zon traz aná li ses que po dem con- 
tri buir com es sa atu al dis cus são de uma no va lei de ter- 
ras no es ta do. Den tre as su ges tões, des ta cam-se: de fi nir
da ta li mi te pa ra ocu pa ção de ter ra pú bli ca e im pe dir a
pri va ti za ção de áre as des ma ta das após es sa da ta; exi gir
an tes da emis são do tí tu lo de ter ra que os ocu pan tes as- 
si nem ter mo de re cu pe ra ção de pas si vo am bi en tal no
imó vel; ins ti tuir a obri ga ção de pu bli car na in ter net da- 
dos de ter ras pú bli cas que se rão ob je to de re gu la ri za ção
e or ga ni zar uma con sul ta pré via so bre a des ti na ção des- 
sas áre as, ou vin do ou tros ór gãos fun diá ri os e a so ci e da- 
de ci vil.

De acor do com es tu do, que é as si na do pe los pes qui- 
sa do res Je fer son Al mei da, Bren da Bri to e Pe dro Go mes,
o ob je ti vo é com pre en der as re gras e pro ce di men tos

atu ais apli ca dos pe los ór gãos es ta du ais de ter ra na re- 
gião a fim de pro por me lho ri as.

Con for me o re la tó rio, até o fi nal do pe río do es tu da do,
44% do Ma ra nhão não ti nha des ti na ção fun diá ria ou in- 
for ma ções de des ti na ção dis po ní veis. Cer ca de 41% des- 
sa área sem de fi ni ção, ou 18% do es ta do, es ta va ins cri ta
co mo imó vel pri va do no Ca das tro Am bi en tal Ru ral
(CAR). Po rém, pe la au sên cia de da dos dis po ní veis so bre
a si tu a ção fun diá ria des ses imó veis, não é pos sí vel afir- 
mar se são pro pri e da des le gal men te cons ti tuí das ou
ocu pa ções em ter ras pú bli cas pen den tes de ava li a ção
pe los ór gãos fun diá ri os. A res pon sa bi li da de pe la des ti- 
na ção des sa área não é ma jo ri ta ri a men te (89%) do go- 
ver no es ta du al.

Pa ra ten tar ame ni zar o pro ble ma da re gu la ri za ção no
Ma ra nhão, o go ver no do es ta do tem re a li za do di ver sas
ações. A pre vi são é de que no pri mei ro se mes tre de 2021
mais 4 mil tí tu los se jam en tre gues pe la Se cre ta ria das
Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), por meio
do Pro gra ma de Re gu la ri za ção Fun diá ria, be ne fi ci an do
fa mí li as de to do o Ma ra nhão. As ati vi da des já fo ram re a- 
li za das nos mu ni cí pi os de São Luís, Im pe ra triz, Bu ri ti
Bra vo, Co li nas, Pe dro do Ro sá rio e Pa ço do Lu mi ar. De
acor do com o co or de na dor do se tor de Re gu la ri za ção
Fun diá ria da Se cid, Yata An der son, uma das fun ções do
tí tu lo fun diá rio é dar se gu ran ça ju rí di ca ao be ne fi ciá rio.
“A en tre ga do tí tu lo fun diá rio re duz a ile ga li da de, di mi- 
nui as de si gual da des e ga ran te o aces so aos ser vi ços pú- 
bli cos pa ra quem pre ci sa”, ex pli cou.

A ação tem o ob je ti vo de ga ran tir a do cu men ta ção de- 
fi ni ti va de pro pri e da des, pro mo ven do mais qua li da de
de vi da aos mo ra do res que, ago ra, te rão se gu ran ça ju rí- 
di ca e aces so a ser vi ços pú bli cos. “A Re gu la ri za ção Fun- 
diá ria é uma das pri o ri da des do Go ver no do Es ta do e se- 
gue a de ter mi na ção do go ver na dor Flá vio Di no. A me ta
é in ten si fi car ain da mais as ações pa ra abran ger um
mai or nú me ro de pes so as e, com is so, ga ran tir aces so
aos ser vi ços pú bli cos vol ta dos à in te gra ção so ci al e ge ra- 
ção de em pre go e ren da”, en fa ti zou o se cre tá rio das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no, Már cio Jerry.

Em ju nho de 2019 a Se cid fir mou ter mo de co o pe ra- 
ção  pa ra ex pan dir o pro gra ma pa ra ou tras re giões do es- 
ta do. O ter mo te ve co mo ba se a Lei Nº 13.465/2017 e o
De cre to Nº 9.310/2018 mu dam as re gras de áre as pú bli- 
cas mí ni mas no par ce la men to do so lo ur ba no pa ra
aten der a re gu la ri za ção de áre as con so li da das e ir re ver- 
sí veis, que per mi tem o re co nhe ci men to da pro pri e da de
de for ma mais cé le re, re vo gan do as le gis la ções fe de rais
an te ri o res que tra ta vam so bre Re gu la ri za ção Fun diá ria
Ur ba na (Reurb).

Tam bém fle xi bi li za ram os pa ra dig mas ad mi nis tra ti- 
vos e re gis trais en vol ven do a Re gu la ri za ção Fun diá ria
Ur ba na, so bre tu do no que se re fe re à gra tui da de de cus- 
tas dos atos de re gis tro ad vin dos da Reurb-S, man ten do
as li mi ta ções de ta ma nho de área má xi ma de 250 m² e

tem po mí ni mo de 5 anos de pos se co mo re qui si tos pa ra
Reurb.

Na épo ca,  o cor re ge dor-ge ral da Jus ti ça, de sem bar ga- 
dor Mar ce lo Car va lho Sil va, ob ser vou que a re gu la men- 
ta ção au xi lia e ori en ta quan to aos pro ce di men tos ne- 
ces sá ri os no âm bi to das ser ven ti as, so bre tu do pa ra uni- 
for mi za ção e mai or agi li da de dos atos a se rem pra ti ca- 
dos.“O ins ti tu to da re gu la ri za ção fun diá ria aten de ao
prin cí pio da dig ni da de da pes soa hu ma na, por que con- 
fe re se gu ran ça ju rí di ca ao ci da dão que ti ver o seu tí tu lo
em mãos, in clu si ve pa ra po der ob ter fi nan ci a men tos
ban cá ri os”, dis se o  cor re ge dor.

Os pes qui sa do res es ti mam que os es ta dos se jam res- 
pon sá veis por 60% das áre as ain da sem cla re za fun diá ria
na Amazô nia Le gal. Por es sa ra zão, é fun da men tal con- 
si de rar co mo as ter ras pú bli cas es ta du ais são ge ri das e
quais as la cu nas e opor tu ni da des de in ves ti men to e
apoio pa ra au men tar a efi ci ên cia dos ór gãos fun diá ri os
es ta du ais e na le gis la ção.

O tra ba lho do Ima zon tam bém in cluiu o lan ça men to
do re la tó rio “Dez fa tos es sen ci ais so bre Re gu la ri za ção
Fun diá ria na Amazô nia Le gal”, com aná li ses que aju- 
dam a com pre en der co mo as leis e prá ti cas fun diá ri as
atu ais aca bam es ti mu lan do o des ma ta men to e a gri la- 
gem na re gião.

En tre as prin ci pais con clu sões, ain da es tá o fa to de
que 43% das áre as sem des ti na ção fun diá ria pos su em
pri o ri da de pa ra con ser va ção, mas que es se da do não é
le va do em con si de ra ção nos pro ces sos de re gu la ri za ção
fun diá ria, o que po de le var à pri va ti za ção as so ci a da ao
des ma ta men to.  “O te ma da in de fi ni ção fun diá ria na
Amazô nia es tá sen do dis cu ti do ho je por di fe ren tes pú- 
bli cos e fó runs na ci o nal men te, de vi do à re la ção en tre
des ma ta men to e gri la gem de ter ras. Po rém, é ne ces sá rio
com pre en der co mo as leis e prá ti cas fun diá ri as con tri- 
bu em com o des ma ta men to”, ex pli cou Bren da Bri to,
pes qui sa do ra do Ima zon e co or de na do ra do es tu do.

A pes qui sa do ra acres cen tou ain da:

“Com es se re la tó rio, au xi li a mos es se

pro ces so de com pre en são dos

de sa fi os e re co men da mos o que

po de ser fei to pa ra que a União e os

es ta dos ado tem leis e prá ti cas

fun diá ri as que con tri bu am com a

con ser va ção e re du ção de con fli tos

no cam po”.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho
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Con fi ra abai xo co mo apli car
na prá ti ca as 5 di cas ela bo -
ra das pe la pe da go ga.

TRABALHO EM CASA

Conheça as “etiquetas
para o home office”
D

e ne ces si da de a uma ten- 
dên cia pro mis so ra, o tra ba- 
lho a dis tân cia foi o mo vi- 
men to que mais en trou em

des ta que no am bi en te cor po ra ti vo no
úl ti mo ano. Se gun do in for ma ções di- 
vul ga das pe lo IB GE, em no vem bro de
2020, há 7,9 mi lhões de bra si lei ros em
tra ba lho re mo to. Já uma pes qui sa re a- 
li za da pe lo IDC a pe di do do Go o gle
Cloud, em maio de 2021, iden ti fi cou
que o mo de lo hí bri do foi de fi ni do co- 
mo pa drão, após pan de mia por 43%
das em pre sas, en quan to 9% ain da se- 
gui rão com um mo de lo to tal men te
re mo to.

“In de pen den te do ta ma nho ou
seg men to da em pre sa, o tra ba lho a
dis tân cia tor nou-se uma re a li da de
pa ra o am bi en te cor po ra ti vo. No en- 
tan to, o que co me çou por con ta de
uma ne ces si da de, pas sou a ser vis to
co mo uma ati vi da de ex tre ma men te
van ta jo sa, mas que ain da con ta com
cer tas la cu nas em aber to, que pre ci- 
sam ser olha das com aten ção pe lo Re- 
cur sos Hu ma nos das em pre sas”, diz
Ma ria Fer nan da Mei re les, he ad de
Pes so as e Cul tu ra na Allya, HR te ch
com fo co em be ne fí ci os cor po ra ti vos
e bem-es tar fi nan cei ro dos co la bo ra- 
do res.

De acor do com a pro fis si o nal, por
con ta des se for ma to de tra ba lho ter

si do im plan ta do às pres sas de vi do a
pan de mia, sem uma gran de ex pe ri ên- 
cia pré via por par te das or ga ni za ções,
não exis te uma es tru tu ra ofi ci al ca paz
de ga ran tir uma boa pro du ti vi da de
ali nha da ao bem-es tar dos co la bo ra- 
do res. Des sa ma nei ra, ca sos co mo
bai xa na per for man ce, de pres são e
an si e da de aca bam sen do uma con- 
sequên cia des se mo vi men to.

Pen san do em evi tar es se ti po de ce- 
ná rio, Ma ria Fer nan da aca ba de de- 
sen vol ver uma car ti lha com “eti que- 
tas pa ra o ho me of fi ce”. En tre as ações
in se ri das no con teú do, a fim de dei xar
o tra ba lho a dis tân cia mais agra dá vel,
en con tram-se o ho rá rio de al mo ço
am pli a do (du as ho ras), in cen ti vo à re- 
a li za ção de ati vi da des lon ge de com- 
pu ta do res e reu niões as ser ti vas.

De pois de com pre en der o ce ná rio
mun di al, ou vir a opi nião das equi pes,
e de lon gas con ver sas en tre a al ta li de- 
ran ça, o de par ta men to de Re cur sos
Hu ma nos da Em bra con, uma das
prin ci pais ad mi nis tra do ras in de pen- 
den tes es pe ci a li za da em con sór ci os,
cri ou o Guia do Tra ba lho Re mo to, que
es ta be le ce ‘As 9 re gras do tra ba lho re- 
mo to’, in cluin do éti ca di gi tal em re la- 
ção aos ho rá ri os, res pei to ao cor po,
com di cas de er go no mia e pau sas, e
cui da dos com a saú de, en vol ven do
ali men ta ção e ati vi da des fí si cas. “O
nos so ob je ti vo com es te guia é ofe re- 
cer di cas e ori en ta ções im por tan tes
pa ra que pos sa mos cons truir jun tos
uma no va for ma de tra ba lhar, que es- 
ti mu le a fle xi bi li da de, au to no mia e o
fo co nas en tre gas, sem per der de vis ta
a qua li da de de vi da e o bem-es tar de
ca da um”, ex pli ca Bren da Do na to, Di- 
re to ra de Pes so as e Re sul ta dos da Em- 
bra con.

Pa ra aju dar os cer ca de 30 co la bo- 
ra do res, o UP Con sór ci os dis po ni bi li- 
zou au las vir tu ais de alon ga men to,

yoga, gi nás ti ca la bo ral e day off de
ani ver sá rio. “Fo ram ini ci a ti vas que
en con tra mos pa ra aju dá-los a pas sar
com mais tran qui li da de es se pe río do
de iso la men to”, diz Lorelay Lo pes,
He ad de Ne gó ci os do UP Con sór ci os.
“E em da tas co me mo ra ti vas, co mo
Hal lowe en, fes ta de fi nal do ano e, re- 
cen te men te, o ani ver sá rio da em pre-
sa, fa ze mos en con tros vir tu ais pa ra
in te ra gir e brin car”, com ple ta a exe- 
cu ti va.

A ile gra, em pre sa glo bal de de sign,
ino va ção e soft ware, re co nhe ci da pe lo
ISG Pro vi der Lens™, co mo re fe rên cia
em Di gi tal Work pla ce, in ves te há al- 
guns anos em fer ra men tas pa ra pos si- 
bi li tar o tra ba lho re mo to. No en tan to,
além das fer ra men tas, An dreia Bra ga,
HR Analyst da em pre sa, co men ta que,
se ma nal men te, pre pa ram di cas vol ta- 
das ao bem-es tar, além de pro mo ve- 
rem en con tros on li ne com es pe ci a lis- 
tas e happy hours de in te gra ção da
equi pe, tam bém vir tu ais. “Que re mos
nos man ter pró xi mos dos ti mes nes te
mo men to de in se gu ran ça. As li de ran- 
ças tam bém têm um pa pel im por tan- 
te, de pres ta rem aten ção nas su as
equi pes e man te rem uma ro ti na pró-
xi ma”.

EDUCAÇÃO

Confira 5 dicas para potencializar o estudo no lar
Quan do a cri an ça es tu da em ca sa

tem a opor tu ni da de de de sen vol ver
ha bi li da des co mo: con cen tra ção,
aná li se, in ter pre ta ção de tex to e ela- 
bo ra ção de hi pó te ses. A ati vi da de
tam bém é uma boa opor tu ni da de pa- 
ra aju dar a de sen vol ver a in de pen- 
dên cia nos pe que nos.

Pa ra Bru na Du ar te Vi to ri no, pe da- 
go ga com mais de 15 anos de atu a ção
na área e atu al men te co or de na do ra
do se tor pe da gó gi co do Ku mon, o es- 
tu do no lar é um dos pi la res pa ra o de- 
sen vol vi men to do au to di da tis mo.
“Vi ve mos em um mun do que exi ge a
ha bi li da de de apren der coi sas no vas o
tem po to do, e es ta é uma ha bi li da de
que só se de sen vol ve quan do o alu no
é ori en ta do ade qua da men te pa ra
con se guir es tu dar so zi nho”, diz.

1.Am bi en te ide al de es tu do
Em bo ra nem to dos te nham a pos si- 

bi li da de de ter uma sa la e es cri va ni- 
nha ex clu si vas pa ra o es tu do, os pais
pre ci sam es ta be le cer es pa ços e mo- 
men tos pa ra fa ci li tar a con cen tra ção
das cri an ças.

*Na prá ti ca
Pre fi ra um am bi en te com luz na tu- 

ral e en con tre uma ma nei ra de dei xar
a cri an ça com as cos tas ere tas e os pés
no chão. Dei xe dis po ní vel tu do que
ela irá pre ci sar pa ra re a li zar as ta re fas:
es to jo, ca der nos, com pu ta dor e ou- 
tros itens. Tu do aqui lo que não for uti- 
li za do na ati vi da de aca dê mi ca po de
dis trai-la. Es ti mu lar a con cen tra ção é
fun da men tal pa ra au men tar a efi ci- 
ên cia.

2.Es ta be le cer ho rá ri os e uma
agen da diá ria

Uma das cha ves pa ra cri ar dis ci pli- 
na e há bi to de es tu do é fa zer uma
agen da de ati vi da des e ho rá ri os.
“Acos tu mar seu fi lho a ini ci ar e a ter- 
mi nar as ati vi da des em um ho rá rio
es ta be le ci do, dia após dia, per mi ti rá
de sen vol ver, no cé re bro de le, me lhor
es tru tu ra e mai or or ga ni za ção”, res- 
sal ta Bru na.

*Na prá ti ca
O ide al é de fi nir um de ter mi na do

ho rá rio pa ra di fe ren tes ati vi da des que
ocor rem du ran te o dia, co mo por
exem plo to mar ca fé da ma nhã, es co- 
var os den tes, ini ci ar o es tu do, des- 
can sar etc., e es ta be le cer um pra zo
pa ra con cluir to das. É im por tan te
adap tar o cro no gra ma à ro ti na da fa- 
mí lia. “Aos pou cos vo cê per ce be rá
que a cri an ça se tor na rá mais or ga ni- 
za da e efi ci en te”, co men ta a pe da go- 
ga.

3.Ten tar tor ná-lo ca da vez mais
in de pen den te

“De ve mos apoi ar as cri an ças e in- 
cen ti vá-las a fa zer a li ção por con ta
pró pria, uma vez que são ca pa zes. Is- 
so sig ni fi ca que nos so pa pel de ve ser
for ne cer di cas e aju dá-las a ex plo rar
as res pos tas e as di fe ren tes ma nei ras
de che gar a elas. Aju dá-los a en ten der
co mo en con trar as so lu ções por si,
sem o fa zer mos por eles”, diz Bru na.

*Na prá ti ca
Vo cê po de in cen ti var seu fi lho des- 

de ce do, va lo ri zan do e elo gi an do ca da

pe que na ati vi da de que ele con se guir
fa zer sem aju da, co mo guar dar os
brin que dos, ar ru mar a ca ma ou la var
a lou ça. Ati vi da des sim ples re a li za das
por ele tem enor me im pac to no de- 
sen vol vi men to da in de pen dên cia.

4.En si nar a apren der com o er ro
Uma das coi sas que mais nos aju-

da rão no tra ba lho em ca sa e na vi da é
en si nar aos nos sos fi lhos que o er ro
na da mais é do que uma opor tu ni da- 
de. A so ci e da de ten de a con cen trar
sua aten ção pre do mi nan te men te nos
er ros e não nos acer tos do ser hu ma-
no. Por is so, um pa pel fun da men tal de
to dos nós é de sen vol ver a re si li ên cia.

*Na prá ti ca
É im por tan te re vi sar os er ros que

fo ram co me ti dos nas pro vas. Com is- 
so, a cri an ça per ce be on de er rou e, na
pró xi ma vez em que pre ci sar re sol ver
al go se me lhan te, já sa be rá co mo fa zê-
lo.

5.Elo gi ar ca da avan ço
Quan do vo cê quer cor ri gir um

com por ta men to, po de ob ter me lho-
res re sul ta dos elo gi an do as pe que nas
ações po si ti vas do que pu nin do vá ri as
ve zes pe lo er ro, por mais fre quen te
que ele se ja. Sem pre ha ve rá coi sas a
des ta car e, no fi nal, is so te rá um efei to
al ta men te po si ti vo na au to es ti ma e na
mo ti va ção da cri an ça.

*Na prá ti ca
De pois de fa lar pa ra uma cri an ça

guar dar os brin que dos após o uso,
elo gie os es for ços e por ter se de di ca- 
do pa ra re a li zar a ação. “A cri an ça fez
as ta re fas da es co la no ho rá rio com bi- 
na do? Di ga que fi cou or gu lho sa por
ter re a li za do den tro do pra zo es ti pu- 
la do”, diz Bru na.

Ain da se gun do a pe da go ga, es te ti- 
po de ati tu de aju da a di re ci o nar o que
é es pe ra do e ao mes mo tem po trans- 
mi te se gu ran ça pa ra a cri an ça de que
ela é ca paz, ao mes mo tem po, faz com
que ela vá en ten den do os pon tos que
pre ci sa me lho rar, mas que com de di- 
ca ção, ela con se gue.

Pro ces sos se le ti vos

• Pe río do de ins cri ção: Até 28 de ju nho.
• Ins cri ção: https://opor tu ni da des.eu re ca.me/opor tu -
ni da de/es ta gio.tec ni covc-2021
• Va gas: 25 opor tu ni da des pa ra mu lhe res cur san do cur -
so téc ni co
• Iní cio do pro gra ma: agos to de 2021
• Be ne fí ci os: Bol sa au xí lio e pa co te de be ne fí ci os com -
pa tí veis com o mer ca do.
• Lo ca li da des: Can ta ga lo (RJ); Ca ja mar (SP); Co rum bá
(MS); Cu ri ti ba (PR); Ede a li na (GO); Ita pe va (SP); Li mei ra
(SP); No bres (MT); Rio Bran co do Sul (PR); Rio de Ja nei ro
(RJ); Sal to do Pi ra po ra (SP); São Luis (MA); So bra di nho
(DF); Vo to ran tim (SP) e Xam bi oá (TO).

• Pe río do de ins cri ção: Até 28 de ju nho.
• Ins cri ção: https://opor tu ni da des.eu re ca.me/opor tu -
ni da de/es ta gi ovc-2021
• Va gas: 88 opor tu ni da des es tu dan tes uni ver si tá ri os.
• Iní cio do pro gra ma: agos to de 2021.
• Be ne fí ci os: Bol sa au xí lio e pa co te de be ne fí ci os com -
pa tí veis com o mer ca do.
• Lo ca li da des: Cam po Gran de (MS); Can ta ga lo (RJ);
Ara pi ra ca (AL); Goi â nia (GO); Ma rin gá (PR); São Pau lo
(SP); Cu ri ti ba (PR); Cas ca vel (PR); Luis Edu ar do Ma ga -
lhães (BA); San ta rém (PA); São Gon ça lo (RJ); So bral (CE);
Co rum bá (MS); Ede a li na (GO); Re ci fe (PE); Im bi tu ba
(SC); Itaú de Mi nas (MG); No bres (MT); Pri ma ve ra (PA);
Rio Bran co do Sul (PR); Sal to do; Pi ra po ra (SP); San ta
Cruz (RJ); Vo to ran tim (SP); So bra di nho (DF); Xam bi oá
(TO); Ma naus (AM).

So bre a Vo to ran tim Ci men tos

ATÉ DIA 28

Va gas pa ra Pro gra mas
de Es tá gi os Téc ni cos
pa ra mu lhe res e
uni ver si tá ri os

A Vo to ran tim Ci men tos, em pre sa de ma te ri ais de
cons tru ção e so lu ções sus ten tá veis, es tá com ins cri ções
aber tas até o dia 28 de ju nho pa ra o Pro gra ma de Es tá gio
Téc ni co pa ra Mu lhe res e o Pro gra ma de Es tá gio Uni ver- 
si tá rio. Ao to do, são 113 opor tu ni da des dis po ní veis em
34 ci da des.

O pro ces so pa ra mu lhe res se le ci o na rá 25 es tu dan tes
de cur sos téc ni cos pa ra atu a rem nas fá bri cas da em pre- 
sa. As va gas fo cam es tu dan tes nos cur sos téc ni cos de Se- 
gu ran ça do Tra ba lho, quí mi ca, qua li da de, elé tri ca, pro- 
du ção, ma nu ten ção me câ ni ca, me ca trô ni ca, mi ne ra- 
ção, edi fi ca ções, meio am bi en te, sa ne a men to, me ta lur- 
gia, en tre ou tros. Já pa ra o pú bli co uni ver si tá rio, são 88
va gas pa ra es tu dan tes pa ra tra ba lha rem nas áre as cor- 
po ra ti vas, in dus tri ais e co mer ci ais das di fe ren tes uni da- 
des de ne gó cio da com pa nhia – ci men to, con cre to, ar ga- 
mas sas, agre ga dos, co pro ces sa men to e in su mos agrí co- 
las.

To das as in for ma ções so bre a lo ca li za ção e re qui si tos
pa ra ca da uma das va gas es tão dis po ní veis nas pá gi nas
do Pro gra ma de Es tá gio Téc ni co pa ra Mu lhe res e do Pro- 
gra ma de Es tá gio Uni ver si tá rio.

Os dois Pro gra mas de Es tá gio da Vo to ran tim Ci men- 
tos são uma opor tu ni da de de de sen vol vi men to pro fis si- 
o nal. 

Além da in te gra ção na em pre sa e na área, as pes so as
se le ci o na das, par ti ci pa rão de for ma ções e trei na men tos
so bre con teú dos com por ta men tais, téc ni cos e de car rei- 
ra, mas tam bém co nhe ce rão as di ver sas áre as da em pre- 
sa, te rão con ta to com exe cu ti vos e po de rão de sen vol ver
di fe ren tes pro je tos. “Lan ça mos mais uma vez o pro gra- 
ma de es tá gio téc ni co ex clu si vo pa ra mu lhe res por que
te mos o com pro mis so de au men tar o nú me ro des tas
pro fis si o nais na com pa nhia e so bre tu do em nos sas ope- 
ra ções. Es sa ini ci a ti va for ta le ce nos sa jor na da de di ver- 
si da de e in clu são em que acre di ta mos que ca da pes soa
que en tra em nos sa em pre sa é úni ca. O pro gra ma tam- 
bém re for ça nos so jei to de ser que é tra ba lhar mos jun- 
tos de for ma éti ca e hu ma na pa ra ter co ra gem de trans- 
for mar e ir além”, dis se o ge ren te de Di ver si da de & In- 
clu são e Cap ta ção na Vo to ran tim Ci men tos, Al do Fra- 
chia.

To da a tri lha de de sen vol vi men to do pro ces so de se- 
le ção dos Pro gra mas de Es tá gi os da Vo to ran tim Ci men- 
tos se rá fei ta de for ma on li ne. As can di da tas e os can di- 
da tos apro va dos na pri mei ra fa se da ava li a ção (fit cul tu- 
ral e re so lu ção de ca ses) se rão con vi da das e con vi da dos
a par ti ci par de di nâ mi cas e en tre vis tas in di vi du ais. O
pro gra ma co me ça no mês de agos to de 2021 e te rá du ra- 
ção de um ano com pos si bi li da de de ex ten são por mais
um ano, de pen den do da pre vi são de for ma tu ra.

Pro gra ma Es tá gio Téc ni co pa ra Mu lhe res – Vo to- 
ran tim Ci men tos

Pro gra ma Es tá gio Uni ver si tá rio – Vo to ran tim Ci- 
men tos

Fun da da em 1933, a Vo to ran tim Ci men tos é, ho je,
uma das mai o res em pre sas in ter na ci o nais do se tor. O
port fó lio de ma te ri ais de cons tru ção vai além de ci men- 
tos e in clui con cre tos, ar ga mas sas e agre ga dos. A com- 
pa nhia tam bém atua nas áre as de in su mos agrí co las,
ges tão de re sí du os e co pro ces sa men to. São cer ca de 12
mil em pre ga dos e uma re cei ta lí qui da de R$ 16,7 bi lhões
em 2020. 

As uni da des da Vo to ran tim Ci men tos es tão es tra te gi- 
ca men te pró xi mas aos mais im por tan tes mer ca dos
con su mi do res em cres ci men to e pre sen te em dez paí- 
ses, além do Bra sil: Ar gen ti na, Bo lí via, Ca na dá, Es pa- 
nha, Es ta dos Uni dos, Lu xem bur go, Mar ro cos, Tu ní sia,
Tur quia e Uru guai. Mais in for ma ções em www.vo to ran- 
tim ci men tos.com.br

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho

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

Os Eco pon tos

MEIO AMBIENTE

Muito além da
reciclagem

R
e sí du os des car ta dos ir re gu lar men te em vi as
pú bli cas, em ter re nos bal di os, em ri os, na or la
da praia, den tre ou tros cri mes am bi en tais, por
mais que o po der pú bli co atue, ain da é uma ati- 

tu de vis ta co ti di a na men te. Nes ta se ma na em que mui- 
tas ins ti tui ções re a li za ram e es tão re a li zan do ati vi da des
de cons ci en ti za ção vol ta das pa ra a pre ser va ção de re- 
cur sos na tu rais e a cons ci en ti za ção am bi en tal, lem bra- 
mos que se ca da um fi zer sua par te, te re mos um mun do
me lhor.

Nes te dia 5 de ju nho, da ta em que se co me mo ra o Dia
Mun di al do Meio Am bi en te, tam bém é mar ca da pe lo
Dia Na ci o nal  da Re ci cla gem. O des car te ade qua do do li- 
xo é uma das gran des ques tões que en vol vem o meio
am bi en te e de man da co la bo ra ção di re ta de to das as
pes so as. E pa ra fa lar so bre es se tra ba lho con ver sei com
Ma ria Jo sé Cas tro, 71 anos, te sou rei ra da  Co o pe ra ti va de
Re ci cla gem de São Luís (CO O PRESL) e que tra ba lha há
20 anos co mo ca ta do ra de re sí du os.

A CO O PRESL, que fun ci o na na área Ita qui Ba can ga,
es tá em ati vi da de des de 2003 e é, ho je, fon te de ren da
pa ra 27 fa mí li as que se be ne fi ci am fi nan cei ra men te da
ven da de re sí du os. Por mês são re co lhi das cer ca de 200
to ne la das de re sí du os, e no mês pas sa do fo ram co mer- 
ci a li za das 105 to ne la das de ma te ri al. “Quan do nós co- 
me ça mos lá em 2000 nin guém sa bia o que era co o pe ra- 
ti va, o que era re ci cla gem, as pes so as não re co nhe ci am
nos so tra ba lho. Acha vam que tu do era li xo, que is so não
da va di nhei ro. Ho je já sa be mos que li xo é ma té ria pri- 
ma. Por is so, te mos mui to que co me mo rar, te mos mui to
que co me mo rar, prin ci pal men te aqui no Ma ra nhão, no
que diz res pei to às po lí ti cas pú bli cas. Tem es ta do por aí
que não tem o olhar nem do mu ni cí pio nem do es ta do.
Nós gra ças a Deus, so mos bem es tru tu ra dos”, dis se.

Do na Ma ria Jo sé se re fe re aos pro gra mas que aten- 
dem as co o pe ra ti vas e as so ci a ções de ca ta do res, às par- 
ce ri as com es ta do e mu ni cí pio, e mais re cen te men te o
au xí lio emer gen ci al con ce di do pe lo go ver no do es ta do
que vai per mi tir aos ca ta do res ca das tra dos re ce be rem a
quan tia de R$400,00 até o mês de de zem bro em fun ção
dos pre juí zos pro vo ca dos pe la pan de mia de Co vid-19.

“Nós te mos os Eco pon tos, o go ver no mu ni ci pal man- 
da ma te ri al pa ra a gen te, con do mí ni os, em pre sas, gran- 
des ge ra do res de re sí du os nos pro cu ram, en tão es ta mos
ten do vi si bi li da de. Sen ta mos com qual quer au to ri da de
pa ra dis cu tir re ci cla gem de igual pa ra igual”, co me mo- 
ra.

Em São Luís, se gun do do na Ma ria Jo sé, há 4 co o pe ra- 
ti vas e as so ci a ções que tra ba lham com co le ta de re sí du- 
os só li dos. O tra ba lho de las in clui a re ti ra da de pes so as

do li xão e co lo can do pa ra tra ba lhar nos gal pões, dan do
dig ni da de a elas.

“Aqui so mos 27 fa mí li as que ti ram seu sus ten to da qui
e de pen dem ex clu si va men te do tra ba lho da co o pe ra ti- 
va. Tem mui tos pro je tos de pes so as, or ga ni za ções e em- 
pre sas nos aju dam com ces tas bá si cas, que olham pa ra a
gen te com um olhar di fe ren ci a do. Eu amo o que fa ço,
amo ser ca ta do ra e to dos aqui amam o que faz. Nin- 
guém tem ver go nha e tam bém nun ca so fri pre con cei to
com is so”, dis se do na Ma ria Jo sé.

A As ses so ria de Ges tão Am bi en tal – AGA de sen vol ve
na Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão o “Pro gra ma
Nos so Pa pel”, que é exe cu ta do por bol sis tas de Ex ten são
em vín cu lo com a AGA, res pon sá veis por des ti nar to do o
pa pel que não se rá mais uti li za do no se tor ad mi nis tra ti- 
vo ao Eco pon to so li dá rio que es tá ins ta la do na UE MA.  A
prin cí pio, es se pa pel fi ca de po si ta do nas cai xas co le to- 
ras, on de quin ze nal men te o bol sis ta de ca da pré dio, re- 
co lhe o pa pel e em par ce ria com a pre fei tu ra de Cam- 
pus, que dis po ni bi li za o trans por te, es se ma te ri al é le va- 
do ao ECO PON TO.

To do o ma te ri al que é le va do ao Eco pon to da UE MA é
en ca mi nha do à Co o pe ra ti va de Re ci cla gem de São Luís
(CO O PRESL). Den tre os re sí du os mais ven di dos pe la co- 
o pe ra ti va, o pa pel A4 tem as su mi do po si ção de des ta- 
que, pois che ga a atin gir apro xi ma da men te cer ca de
4.000 to ne la das diá ri as. A CO O PRESL atu al men te con ta
com a par ce ria de di ver sas ins ti tui ções e em pre sas e or- 
ga ni za ções. “Tu do é ma té ria pri ma. O pa pel bran co tem
mui ta quí mi ca. Pa ra se ter uma to ne la da de pa pel é pre- 
ci so cor tar 24 ár vo res, olha aí, e re ci clan do não, pre ser- 
va mos o meio am bi en te”, con cluiu do na Ma ria Jo sé.

Na bus ca por me lho res con di ções cli má ti cas, do so lo
e da pre ser va ção de nas cen tes e ri os que são fun da men- 
tais a exis tên cia do ser hu ma no, a ges tão pú bli ca vem to- 
man do me di das que vi a bi li zam a re ci cla gem de vá ri os
re sí du os, co mo vi dros, me tais, pa peis, plás ti cos e res tos

de po das, pro por ci o na do pa ra a so ci e da de a pos si bi li- 
da de de con tri buir pa ra pre ser var o meio am bi en te.

A im plan ta ção dos Eco pon tos é uma di re triz pre vis ta
na Lei Fe de ral Nº 12.305/2010 (Po lí ti ca Na ci o nal de Re- 
sí du os só li dos – PNRS) pa ra ga ran tir a me lho ria na ges- 
tão de re sí du os só li dos em to do país, for ta le cen do as po- 
lí ti cas pú bli cas de co le ta se le ti va, re ci cla gem e in clu são
so ci al de ca ta do res.

A pre fei tu ra de São Luís é uma das mais avan ça das em
to do o Bra sil quan to ao com pri men to da PNRS e foi uma
das pri mei ras a se ade quar às no vas nor mas am bi en tais
e sa ni tá ri as pa ra ges tão de re sí du os só li dos.

A ca pi tal dis põe de lo cais pa ra o des car te ade qua do
do li xo que po de ser re ci cla do, são os Eco pon tos, que
são es tru tu ras e equi pa men tos cons truí dos pe la Pre fei- 
tu ra de São Luís, com o ob je ti vo de ga ran tir à po pu la ção
um lo cal pa ra a des ti na ção dos re sí du os re ci clá veis e vo- 
lu mo sos. En tre os re sí du os re ci clá veis que po dem ser
de po si ta dos nos Eco pon tos es tão os me tais, pa péis,
plás ti co, vi dro e até mes mo o óleo de co zi nha. Lá es ses
re sí du os são me lho ra dos,  lim pos, com pac ta dos e pre- 
pa ra dos pa ra en ca mi nhar às co o pe ra ti vas, con tri buin- 
do pa ra a ge ra ção de em pre go de mui tas fa mí li as.

Atra vés dos Eco pon tos a Pre fei tu ra de São Luís já en- 
ca mi nhou pa ra a des ti na ção ade qua da mais de 10 mil
to ne la das de re sí du os só li dos, aten den do a or dem de
pri o ri da de pa ra o ge ren ci a men to dos re sí du os que é
reu ti li za ção, re ci cla gem, tra ta men to dos re sí du os só li- 
dos e dis po si ção fi nal am bi en tal men te ade qua da dos
re jei tos. Evi tou-se que pe lo me nos 8 mil to ne la das de
ma te ri al fos sem des car ta dos de for ma am bi en tal men te
ina de qua da.

Os Eco pon tos for ta le cem a po lí ti ca de ges tão da lim- 
pe za ur ba na e con tri bu em pa ra o au men to da vi da útil
dos ater ros sa ni tá ri os e pa ra a di mi nui ção da de man da
por re cur sos na tu rais, re cu pe ran do o meio am bi en te, a
pai sa gem ur ba na, evi tan do da nos à saú de pú bli ca e ain- 
da ge ran do em pre go e ren da por meio da in clu são so ci al
das co o pe ra ti vas de ca ta do res. Atu al men te exis tem 25
Eco pon tos em São Luís.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em relação aos empregos gerados no Maranhão, segundo o Novo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED), 113 municípios apresentaram saldos positivos

• Pro fis si o nal Ana lis ta Su pe ri or (PAS)
– Fis cal (3)
• Pro fis si o nal de Su pe ri or Téc ni co
(PST) – Téc ni co Ad mi nis tra ti vo (2)
• Pro fis si o nal de Su pe ri or Téc ni co
(PST) – Ser vi ços Ope ra ci o nais (1)

• São Luís
• Im pe ra triz
• Bal sas

Se le ção

Vi gên cia

SALDO POSITIVO

Maranhão é o 3º do
Nordeste em emprego

C
om o re sul ta do su pe ri or a 
três mil vín cu los, o Ma ra- 
nhão apre sen tou sal do po si- 
ti vo no que diz res pei to ao 

nú me ro de ad mis sões lí qui das em 
abril de 2021, um to tal de 3.056 con- 
tra ta ções, acu mu lan do no pri mei ro 
qua dri mes tre 9,98 mil tra ba lha do res 
for mais, o ter cei ro mai or sal do do 
Nor des te, após a Bahia e o Ce a rá, de 
acor do com a Si nop se da No ta de 
Mer ca do de Tra ba lho, pu bli ca da pe lo 
Ins ti tu to Ma ra nhen se de Es tu dos So- 
ci o e conô mi cos e Car to grá fi cos 
(IMESC), au tar quia vin cu la da à Se cre- 
ta ria de Es ta do de Pro gra mas Es tra té- 
gi cos (SE PE). “O Go ver no do Ma ra- 
nhão vem im ple men tan do ações com 
o ob je ti vo de di mi nuir os efei tos da 
pan de mia so bre o ní vel de em pre go, 
dos quais po de-se des ta car: o Pro gra- 
ma Tra ba lho Jo vem, ini ci a ti va que 
bus ca a ge ra ção de opor tu ni da des de 
em pre go pa ra jo vens ma ra nhen ses, e 
o Pro gra ma Ci da de Em pre en de do ra, 
que in te gra a ges tão pú bli ca e os pe- 
que nos ne gó ci os em um am bi en te de 
opor tu ni da des”, des ta ca o pre si den te 
do IMESC, Di o na tan Car va lho.

O Go ver no do Ma ra nhão 

vem im ple men tan do 

ações com o ob je ti vo de 

di mi nuir os efei tos da 

pan de mia

Ao in ves ti gar o sal do de con tra ta-

OS BONS DESEMPENHOS VEM DESDE DEZEMBRO DE 2020 DURANTE A PANDEMIA

ções no mês, ve ri fi ca-se que o se tor de 
“Ser vi ços” con du ziu a ge ra ção de va- 
gas, des ta can do-se a for te mo bi li za- 
ção de mão de obra no seg men to de 
“Saú de Hu ma na e Ser vi ços So ci ais”. 
Os se to res de “Cons tru ção”, “Co mér- 
cio”, “In dús tria” e “Agro pe cuá ria” 
tam bém se guem ge ran do va gas.

Em re la ção aos em pre gos ge ra dos 
no ter ri tó rio ma ra nhen se, se gun do o 

No vo Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos 
e De sem pre ga dos (CA GED), 113 mu-
ni cí pi os apre sen ta ram sal dos po si ti- 
vos de em pre gos no mês de abril, os 
mai o res re sul ta dos fo ram apre sen ta-
dos pe las se guin tes ci da des: São Luís, 
São Rai mun do das Man ga bei ras, San-
to Antô nio dos Lo pes, Pe drei ras e 
Cam pes tre do Ma ra nhão.

MAIS PRAZO

Concurso é prorrogado até dia 14 deste mês

O Con se lho Re gi o nal de Cor re to res
de Imó veis da 20ª Re gião do Ma ra- 
nhão (Cre ci-MA) tor na pú bli ca a pri- 
mei ra re ti fi ca ção do Con cur so Pú bli- 
co que tem por ob je ti vo a for ma ção de
ca das tro re ser va e o pro vi men to de
seis va gas, des ti na das aos pro fis si o- 
nais de ní veis mé dio e su pe ri or.

As ins cri ções fo ram pror ro ga das.
Os in te res sa dos po de rão se can di da- 
tar até às 23h59 do dia 14 de ju nho de
2021, so men te via in ter net, por meio
do si te do Idib. O pa ga men to da ta xa
de ins cri ção, que po de va ri ar de R$ 80
a R$ 120, de ve rá ser re a li za do até o
pri mei ro dia útil após o fim das ins cri- 
ções.

Den tre as va gas ofer ta das, os car- 
gos são os de:

Ca be res sal tar que den tre o to tal de
va gas ofer ta das, há aque las que são
vol ta das às pes so as es pe ci fi ca das no
edi tal.

Já as lo ca li da des on de as opor tu ni- 
da des es tão sen do ofer ta das são as de:

O con tra to de tra ba lho se rá sob re- 
gi me da Con so li da ção das Leis do Tra- 
ba lho (CLT), e quan do ad mi ti dos, os
pro fis si o nais con ta rão com sa lá ri os
ini ci ais que po dem va ri ar de R$
1.285,60 a R$ 1.942,36, fo ra ou tros be- 
ne fí ci os co mo pla no de saú de, pla no
odon to ló gi co e va le-ali men ta ção, pa- 
ra de sem pe nha rem ati vi da des em
car ga ho rá ria se ma nal de 40 ho ras.

Co mo mé to do de se le ção, os can di- 
da tos se rão ava li a dos por meio exa me
in te lec tu al, de ca rá ter eli mi na tó rio e
clas si fi ca tó rio, pa ra afe rir co nhe ci- 

men tos e ha bi li da des, me di an te apli-
ca ção de pro va ob je ti va e de tí tu los, de
ca rá ter clas si fi ca tó rio.

Di to is to, o con teú do pro gra má ti co
se rá cons ti tuí do pe las áre as do co-
nhe ci men to de lín gua por tu gue sa, in-
for má ti ca, ra ci o cí nio ló gi co, co nhe ci-
men tos ge rais, co nhe ci men tos es pe-
cí fi cos e re da ção.

As pro vas ob je ti vas se rão re a li za das
na ci da de de São Luís, po den do ain da
ser uti li za das ci da des cir cun vi zi nhas,
de pen den do da ne ces si da de, ten do
da ta pre vis ta pa ra se rem apli ca das no
dia 18 de ju lho de 2021, no tur no da
ma nhã, com iní cio às 9h, e no tur no
da tar de, com iní cio às 15h.

De acor do com o edi tal de aber tu ra,
es te Con cur so Pú bli co te rá o pra zo de
va li da de de dois anos, con ta dos a par- 
tir da sua ho mo lo ga ção, po den do ser
pror ro ga do uma úni ca vez e por igual
pe río do.

De fi ni ção

Exem plo de Cu ri ti ba

Mu dan ças pa ra mo to ci clis tas

EM 10 ANOS, RO DO VI AS BRA SI LEI RAS TÊM MAIS DE 1,5
MI LHÃO DE SI NIS TROS

NO VA LEI DE
TRÂN SI TO DE FI NE
SI NA LI ZA ÇÃO PA RA
MO TO CI CLIS TAS

Mo to cai xaA no va lei de trân si to, que en trou em vi gor
em abril, trou xe ao Có di go de Trân si to Bra si lei ro (CTB) a
de fi ni ção de uma si na li za ção, des ti na da ex clu si va men- 
te aos mo to ci clis tas, que já foi tes ta da em al gu mas ci da- 
des do País.

 

 
A área é de li mi ta da por du as li nhas de re ten ção, des ti- 

na da ex clu si va men te à es pe ra de mo to ci cle tas, mo to ne- 
tas e ci clo mo to res. Ela é po si ci o na da jun to à apro xi ma- 
ção se ma fó ri ca, ime di a ta men te à fren te da li nha de re- 
ten ção dos de mais veí cu los. Ago ra, a cha ma da “área de
es pe ra” es tá no Ane xo I do CTB.

O in tui to da no va si na li za ção, que já es tá sen do uti li- 
za da em gran des cen tros ur ba nos, é que as mo tos ocu- 
pem o es pa ço e, na aber tu ra do se má fo ro, sai am an tes
dos ou tros veí cu los.

Em Cu ri ti ba a si na li za ção é tes ta da des de 2018. Se- 
gun do a su pe rin ten den te de Trân si to da ca pi tal pa ra na- 
en se, Ro san ge la Bat tis tel la, as mo to cai xas au men tam a
se gu ran ça em vi as com di ver sos cru za men tos se ma fo ri- 
za dos.

“Que re mos con tri buir pa ra mi ni mi zar a in ci dên cia
de aci den tes cau sa dos no trân si to. Re du zir o li mi te de
ve lo ci da de per mi ti do e im plan tar mo to cai xas são
exem plos dos es for ços e dos pro je tos es tru tu ra dos por
nos sas equi pes téc ni cas nes se sen ti do”, ex pli cou.

A Lei 14.071/20 trou xe al gu mas mu dan ças que afe- 
tam di re ta men te os mo to ci clis tas. En tre elas es tá o au- 
men to do li mi te de ida de pa ra o trans por te de cri an ças
nes te ti po de veí cu lo. Ago ra, ape nas cri an ças mai o res de
10 anos po de rão ser con du zi das em mo to ci cle tas, mo- 
to ne tas ou ci clo mo tor.

Pa ra Eli a ne Pi et sak, pe da go ga es pe ci a lis ta em trân si- 
to, ape sar de po lê mi ca, es sa foi uma al te ra ção im por- 
tan te.

“Cri an ças são mui to frá geis e com me nor ca pa ci da de
de ab sor ção de im pac tos em de cor rên cia de aci den tes.
Des sa for ma, as con sequên ci as ge ral men te são fa tais”,
con clui.

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

CÓ DI GO DE TRÂN SI TO

BRA SI LEI RO(lei n. 9.503/97)

Art. 168. Trans por tar cri an ças em veí cu lo au to mo tor
sem ob ser vân cia das nor mas de se gu ran ça es pe ci ais es- 
ta be le ci das nes te Có di go:

In fra ção – gra vís si ma; Pe na li da de – mul ta;

Me di da ad mi nis tra ti va – re ten ção do veí cu lo até que
a ir re gu la ri da de se ja sa na da.

As ro do vi as bra si lei ras fo ram pal co de mais de 1,5 mi- 
lhão de si nis tros de trân si to, na sua mai o ria co li sões tra- 
sei ras (27,1%), en vol ven do mais de 3,3 mi lhões de pes- 
so as en tre os anos de 2009 e 2019. Os da dos fo ram co le- 
ta dos jun to à Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF) pa ra o es- 
tu do Di men são e Im pac to dos Si nis tros de Trân si to no
Bra sil: Ca rac te rís ti cas Ge rais e Des cri ção de In di ca do- 
res, ela bo ra do pe la As so ci a ção Bra si lei ra de Me di ci na de
Trá fe go (Abra met) com o su por te da agên cia 360° CI, e
que traz uma no tí cia alen ta do ra: um ter ço dos en vol vi- 
dos saí ram ile sos e a in ci dên cia de si nis tros tem re gis tra- 
do de clí nio na dé ca da.

Fon te: https://ces vi bra sil.com.br

FA ÇA A SUA PAR TE PE LO TRÂN SI TO SE GU RO: 
SE JA OBE DI EN TE ÀS LEIS DO TRÂN SI TO.
 Fa ce bo ok e Ins ta gram:
Cam pa nha SOS VI DA 
Twit ter:@va lo ri za ca o vi da 
E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com 
Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Tricolor maranhense vai até a capital alagoana tentando começar a competição com
bom aproveitamento. Técnico Felipe Surian tem 2 reforços à disposição para 2ª rodada

GE OR GE RA PO SO

Ju ven tu de

Im pe ra triz

Mo to Club

SÉRIE B

Sampaio encara  CSA em
busca da primeira vitória

A
pós o em pa te com o Goiás na 
pri mei ra ro da da da Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o 
Sam paio Côr rea vi a ja até Ma- 

ceió pa ra en fren tar o CSA no Es tá dio 
Rei Pe lé nes te sá ba do às 16h30 em 
bus ca da pri mei ra vi tó ria na com pe ti- 
ção.

O téc ni co Fe li pe Su ri an te rá um 
des fal que em re la ção a es treia, Roney 
so freu uma le são mus cu lar di an te do 
Goiás. Com is so, Ja já de ve ter no va 
chan ce no ti me ti tu lar for man do o 
trio de ata que com Pi men ti nha e Ci el.

Em com pen sa ção, o trei na dor de ve 
ter o za guei ro Nil son Jú ni or e o meia 
Da ni el Cos ta à dis po si ção. O za guei ro 
po de ser a sur pre sa na za ga, pois foi 
tes ta do pe lo téc ni co ao la do de Joé cio 
em boa par te do trei na men to, com is- 
so Vic tor Oli vei ra po de ria vol ta ao 
ban co de re ser vas.

Já o meia Da ni el Cos ta te ve sua si- 
tu a ção mais com pli ca da e ape sar de 
ter vi a ja do pa ra a ca pi tal ala go a na, 
de ve fi car ape nas co mo op ção no 
ban co de re ser vas.

Da ni el Cos ta apro vei tou pa ra enal- 
te cer a for ça do Sam paio e a sua re pre- 
sen ta ti vi da de no ce ná rio na ci o nal: 
“Ano pas sa do, por dois ou três pon tos, 
o clu be não con quis tou o aces so pa ra 
a Sé rie A. En tão, is so pro va que já co- 
nhe ce o ca mi nho das pe dras e nos 
per mi te so nhar. É um ti me de tra di- 
ção, com es tru tu ra, no me mui to for te 
no fu te bol bra si lei ro, e que sem pre 
acom pa nhei. Ago ra que es tou aqui, 
ao en trar nu ma sa la cheia de tro féus, 
mos tra a res pon sa bi li da de que a gen- 
te vai ter em ves tir es sa ca mi sa, po der 
re pre sen tar bem e con se quen te men-

MEIA DANIEL COSTA PODE FAZER SUA ESTREIA COM A CAMISA DO SAMPAIO EM 2021

te dar ale gria à nos sa tor ci da”, afir- 
mou.

As sim, a pro vá vel for ma ção ti tu lar 
do téc ni co Fe li pe Su ri an de ve ter Mo- 
ta; Wat son, Joé cio, Vic tor Oli vei ra (Nil- 
son Jú ni or) e Zé Má rio; An dré Luiz, 
Mau ro Sil va e Eloir (Da ni el Cos ta); Pi- 
men ti nha, Ci el e Ja já.

Ci el va lo ri zou o pon to na es treia, e 
ago ra es pe ra con quis tar um re sul ta do 
po si ti vo na ca sa do ad ver sá rio: “Fi ze- 

mos uma boa par ti da con tra o Goiás, 
mas não fo mos fe li zes no ata que. A 
gen te não po de é per der pon to, que 
po de fa zer efei to lá na fren te. Ago ra 
te mos que tra ba lhar for te, por que te- 
mos um jo go mui to di fí cil con tra o 
CSA, e a nos sa in ten ção é de sem pe-
nhar uma par ti da ain da me lhor pa ra 
con se guir o nos so ob je ti vo que é a vi- 
tó ria”, de cla rou o ca mi sa 99 Tri co lor. 
(GR)

BRASILEIRO

Juventude, Imperatriz e Moto estreiam na D

MOTO CLUB ESTREIA NA SÉRIE D, FORA DE CASA, CONTRA O TOCANTINOPOLIS

Os três re pre sen tan tes ma ra nhen- 
ses na Sé rie D do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro co me çam sua lu ta pe lo aces so
nes te fim de se ma na. O Ju ven tu de é o
pri mei ro a en trar em cam po ain da
nes te sá ba do quan do re ce be o 4º de
Ju lho no Es tá dio Pi nhei rão às 15h, no
do min go é a vez do Im pe ra triz es tre ar
no Frei Epi fâ nio D’Aba dia con tra o
Pal mas às 16h, e no mes mo ho rá rio o
Mo to Club es treia fo ra de ca sa com o
To can ti nó po lis.

Im pe ra triz, Ju ven tu de e Mo to Club
es tão no Gru po 2 do cam pe o na to jun- 
ta men te com os ti mes do 4º de Ju lho
(PI), Guarany de So bral (CE), Pal mas
(TO), Pa ra go mi nas (PA) e To can ti nó- 
po lis (TO). Pe lo re gu la men to, os oi to
clu bes jo gam en tre si em ida e vol ta e
os qua tro me lho res co lo ca dos se clas- 
si fi cam pa ra o ma ta-ma ta e se guem
na bus ca pe lo tí tu lo e aces so à Sé rie C
do Bra si lei ro em 2022.

Vin do de du as bo as cam pa nhas no
Cam pe o na to Ma ra nhen se, quan do

che gou às se mi fi nais, o Ju ven tu de
bus ca ou tra boa clas si fi ca ção na Sé rie
D, pois em 2020 o ti me che gou che gou
às oi ta vas de fi nal e foi eli mi na do pe lo
Flo res ta (CE), que aca bou sen do vi ce-
cam peão.

O téc ni co Mar ci nho Guer rei ro es- 
pe ra co me çar com for ça a Sé rie D atu- 
an do em seu es tá dio.  Ape sar da con fi- 
an ça, o ti me não de ve con tar com o
prin ci pal no me do ata que, o cen tro a- 
van te Naôh aca bou se ma chu can do
du ran te os trei na men tos e de ve des- 
fal car a equi pe por um pe río do.

Pa ra a Sé rie D, o ti me ju ven ti no de- 
ve man ter a ba se do Es ta du al e não
hou ve che ga da de re for ços, com ex ce- 
ção do la te ral-di rei to Matheus Ru- 
bens e tam bém do téc ni co Mar ci nho
que che gou após o en cer ra men to do
Ma ra nhen se.

O Ca va lo de Aço vi ve o pi or ano da
sua his tó ria com o re bai xa men to no
Cam pe o na to Ma ra nhen se quan do
so mou ape nas cin co pon tos e aca bou
na lan ter na com ape nas uma vi tó ria
em se te jo gos.

Re bai xa do na Sé rie C de 2020, o Im- 
pe ra triz co me ça a lu ta na Sé rie D sob
co man do do téc ni co Mi ran di nha, que
faz mis té rio so bre a pos sí vel es ca la ção
da equi pe pa ra a es treia con tra o Pal- 
mas.

O gran de no me da equi pe é o ata-
can te Léo Pa raí ba, que aos 32 anos,
faz mais uma pas sa gem no Ca va lo de
Aço e jun ta men te com um gru po
mes cla do de jo vens e ve te ra nos bus ca
fa zer uma boa par ti ci pa ção na com- 
pe ti ção.

Vi ce-cam peão dos três úl ti mos
cam pe o na tos ma ra nhen ses, o Mo to
Club co me ça mais uma vez a com pe- 
ti ção com pla nos de bus car a su bi da.
No ano pas sa do, a equi pe foi eli mi na- 
da pe lo Fast Club (AM) na pri mei ra fa- 
se do ma ta-ma ta.

Sob co man do de Car los Fer ro, o Pa-
pão vai con tar com os re for ços do go-
lei ro Matheus, o za guei ro An der son
Ce a ren se, os vo lan tes Abu e Co dó, e os
ata can te Már cio Di o go e Wil li am que
de vem fa zer par te do ti me ti tu lar des-
te do min go.

JO GOS OLÍM PI COS

Es tu do pre vê 20
me da lhas pa ra o Bra sil,
sen do cin co de ou ro

O Bra sil vai con quis tar 20 pó di os e fi ca rá na 17ª po si- 
ção no qua dro de me da lhas dos Jo gos de Tó quio. Es ta é a
pre vi são da Gra ce no te, em pre sa sub si diá ria da Ni el sen,
fei ta após aná li se dos re sul ta dos es por ti vos nas prin ci- 
pais com pe ti ções des de a Olim pía da no Rio.

 A apos ta é que o país che gue a 5

me da lhas de ou ro, 5 de pra ta e 10

de bron ze.

Na es ti ma ti va fei ta em 2016, a em pre sa apon tou o
Bra sil com 20 me da lhas (8 de ou ro, 9 de pra ta e 3 de
bron ze) e se apro xi mou do re sul ta do fi nal de 19 pó di os
(7 de ou ro, 6 de pra ta e 6 de bron ze).

Se gun do a pre vi são, con quis ta ri am o pri mei ro lu gar
pe lo Bra sil em Tó quio Bia Fer rei ra (bo xe), Isa qui as Quei- 
roz (no C1 1.000 m da ca no a gem ve lo ci da de), Natha lie
Mo el lhau sen (es gri ma), Ita lo Fer rei ra (sur fe) e a se le ção
mas cu li na de vô lei. Já pa ra a me da lha de pra ta as apos- 
tas são Ga bri el Me di na (sur fe), Ana Mar ce la Cu nha (ma- 
ra to na aquá ti ca), Mar ti ne Gra el e Kahe na Kun ze (ve la),
Pâ me la Ro sa (ska te stre et) e Pe dro Bar ros (ska te park).

Pa ra as 10 me da lhas de bron ze são apon ta dos Kel vin
Ho e fler e Le ti cia Bu fo ni (ska te stre et), Agatha e Du da
(vô lei de praia), He bert Con cei ção (bo xe), Ana Sá ti la (ca- 
no a gem sla lom), Arthur Nory (gi nás ti ca ar tís ti ca),
Mayra Agui ar e equi pe mis ta (judô), Va lé ria Ku mi za ki
(ca ra tê) e a se le ção mas cu li na de fu te bol.

“A pre vi são do qua dro de me da lhas pa ra os Jo gos de
Tó quio usa da dos dis po ní veis dos even tos es por ti vos e o
de sem pe nho dos atle tas, des de os Jo gos Olím pi cos de
2016. Pe lo im pac to da pan de mia da co vid-19, a Olim- 
pía da des te ano se rá a mais im pre vi sí vel da his tó ria.
Nos sos mo de los es ta tís ti cos mos tram des ta que pa ra o
Bra sil, li de ran do en tre os paí ses da Amé ri ca La ti na. Con- 
ta mos com uma edi ção mui to vi to ri o sa pa ra o Bra sil”,
ex pli ca Sun de ep Jin si, he ad de Ven das pa ra Amé ri ca La- 
ti na da Gra ce no te.,

Al guns atle tas que vêm ten do bons re sul ta dos re cen- 
tes in ter na ci o nais não apa re cem nas pre vi sões de pó- 
dio. É o ca so de Rayssa Le al (ska te stre et), Bru no Fra tus
(na ta ção), Arthur Za net ti (gi nás ti ca ar tís ti ca), Isa qui as
Quei roz e Er lon de Sou za (C2 1.000 m na ca no a gem ve- 
lo ci da de), Ali son San tos (400 m com bar rei ras no atle tis- 
mo), Dar lan Ro ma ni (ar re mes so de pe so no atle tis mo),
Ro bert Scheidt (ve la) e Ali son e Al va ro Fi lho (vô lei de
praia), en tre ou tros.

Uma das di fi cul da des pa ra fa zer a

aná li se foi a pan de mia de co vid-19,

que te ve um im pac to enor me no

trei na men to e de sem pe nho de

di ver sos atle tas ao re dor do mun do.

Até por is so, a em pre sa in di ca que os re sul ta dos se rão
mais im pre vi sí veis e de ve di vul gar um es tu do fi nal mais
per to do iní cio das com pe ti ções. No qua dro ge ral de
me da lhas, a he ge mo nia de ve con ti nu ar com os Es ta dos
Uni dos, se gui do pe la Chi na. En tre ou tras pre vi sões, o
es tu do co lo ca o an fi trião Ja pão e a Ho lan da com bons
cres ci men tos em re la ção à edi ção an te ri or.

Na Amé ri ca La ti na, se gun do a pre vi são, o Bra sil se rá o
país mais bem co lo ca do no qua dro de me da lhas, à fren- 
te de Cu ba, que fi ca rá com 13 pó di os, sen do cin co me- 
da lhas de ou ro, gra ças aos ta len tos do bo xe no país ca ri- 
be nho. A pro je ção apon ta ain da Colôm bia (Leidy So lís,
no le van ta men to de pe sos) e Ve ne zu e la (Yulimar Ro jas,
no sal to tri plo) lo go em se gui da, com uma me da lha de
ou ro ca da.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Na série que estreia nesta sexta (04/06), garoto híbrido se torna alvo de caçadores que
culpam os seres metade humanos metade cervos por desastre

SÉRIE

Sweet Tooth estreia
com oito episódios

PI LO TO

N
ão dá pa ra fa lar so bre “Swe- 
et To oth”, sé rie em oi to epi- 
só di os que es treia nes ta 
sex ta-fei ra (4/6), na Net flix, 

sem re la ci o ná-la com a pan de mia da 
CO VID-19. A sa ga do me ni no hí bri do 
(me ta de hu ma no, me ta de cer vo) nas- 
ceu em 2009 co mo uma sé rie de qua- 
dri nhos cri a da pe lo ca na den se Jeff Le- 
mi re pa ra a DC Co mics.

Até 2013, te ve 40 edi ções. Seu au tor 
ti nha da do a his tó ria co mo con cluí da, 
até que vol tou à car ga, em 2020, com 
“Swe et To oth: The re turn”, épo ca em 
que a adap ta ção te le vi si va da HQ es- 
ta va em cur so.

Na his tó ria ori gi nal, um ví rus mor- 
tal cau sou o cha ma do “Gran de Es fa- 
ce la men to”. Mi lhões de pes so as mor- 
re ram em de cor rên cia da pan de mia, 
ocor ri da uma dé ca da an tes dos acon- 
te ci men tos da sé rie.

Ao mes mo tem po, mi lha res de be- 
bês nas ci dos no pe río do ti nham as 
mes mas ca rac te rís ti cas: eram meio 
hu ma nos, meio ani mais. Achan do 
que os se res hí bri dos se ri am os cau sa- 
do res da do en ça mis te ri o sa, cha ma da 
tam bém de “O Fla ge lo”, mui tas pes so- 
as se tor nam ca ça do res e co me ça ram 
a ani qui lá-los.

As sim co mo a his tó ria em qua dri- 
nhos, a sé rie tam bém nas ceu an tes da 
cri se sa ni tá ria. O pi lo to foi ro da do em 
2019. Já os de mais epi só di os fo ram fil- 
ma dos na No va Ze lân dia du ran te a 
pan de mia – o que acar re tou in ter rup- 
ções e atra so no lan ça men to.

Além do ape lo de tra tar de um te ma 
ur gen te, que di a lo ga di re ta men te

ELE SE TORNA ALVO DE CAÇADORES QUE PERSEGUEM OS SERES HIBRÍDOS

com o mun do re al, a atra ção traz na fi- 
cha téc ni ca o ca sal Ro bert Downey Jr. 
e Su san Downey, aqui atu an do co mo 
pro du to res.

A fi gu ra cen tral de “Swe et To oth” é 
ab so lu ta men te ado rá vel. Gus (Ch ris- 
ti an Convery) é um ga ro to hí bri do que 
vi veu sua pri mei ra dé ca da em re la ti va 
se gu ran ça nu ma flo res ta nos rin cões 
dos Es ta dos Uni dos. Uma vez so zi- 
nho, ele dei xa o úni co mun do que co- 
nhe ceu pa ra uma aven tu ra em bus ca 
da mu lher que acre di ta ser sua mãe. 
Con ta com um im pro vá vel ali a do na 
jor na da.

Jep perd (Non so Ano zie), um ca ça- 
dor gran da lhão que não con se gue se 
fur tar às in ves ti das do ga ro to. É ele 
quem o ape li da Swe et To oth (gu lo so, 
apai xo na do por do ce, em tra du ção li- 
vre), por que o me ni no não po de ver 
ne nhu ma gu lo sei ma que lo go cai de 
bo ca. Gus, por seu la do, o cha ma de 
Gran dão.

A sé rie po de ser vis ta co mo um 
“The wal king de ad” pa ra a fa mí lia, já 
que ba si ca men te tra ta de uma his tó-
ria de so bre vi vên cia em uma ter ra de- 
vas ta da. Uma vez in fec ta da com o ví- 
rus, não há cle mên cia – a pes soa é 
mor ta ime di a ta men te pa ra que a do- 
en ça não se es pa lhe.

En tre me an do com a sa ga prin ci pal, 
acom pa nha mos, em pa ra le lo, ou tras 
his tó ri as. A prin ci pal de las é a do mé- 
di co Aditya Singh (Ade el Akh tar), cu ja 
mu lher, mi ra cu lo sa men te, so bre vi ve 
ao fla ge lo há 10 anos. A ca da no va cri- 
se (o pri mei ro sin to ma é um tre mu lar 
do de do min di nho), ele apli ca um re- 
mé dio.

Os sin to mas de sa pa re cem pa ra re- 
tor nar em um no vo pe río do. O Dr. 
Singh, que uti li za um ser vi ço mé di co 
pú bli co, se rá obri ga do a to mar a fren- 
te da bus ca pe la cu ra, o que o faz vi ver 
uma cri se éti ca.

PAU LO PON TES

So bre os hu mo ris tas

MARANHENSES NA TV

Candinho e O Sobrevivente 
são destaques na Eliana

MARANHENSES PARTICIPAM DO PROGRAMA DA ELIANA

No pró xi mo do min go (6), os ma ra nhen ses Cân di do
Amo rim, o “Can di nho” (@can di nho a mo rim), e Edel son
Ri bei ro, “O So bre vi ven te” (@sobrevivente13), se rão des- 
ta ques no Pro gra ma da Eli a na, no SBT.

Can di nho e O So bre vi ven te vão par ti ci par do Fa mo- 
sos da In ter net, um qua dro on de au to res de ví de os que
vi ra li za ram na in ter net são con vi da dos pa ra co men ta- 
rem so bre seus ví de os no pal co do Pro gra ma da Eli a na.
Lá, uma ban ca da de ju ra dos vo tam nos me lho res ví de os
do dia.

A gra va ção do pro gra ma com a par ti ci pa ção dos ma- 
ra nhen ses foi fei ta no dia 25 de maio e con tou com a
par ti ção de 12 fa mo sos da in ter net no to tal. A atra ção vai
ao ar na tar de des te do min go, a par tir das 15h.

No úl ti mo dia 16 de maio, os hu mo ris tas ma ra nhen- 
ses Ra no an Cam pos, Di e go Ra mos e Si si zi nho tam bém
par ti ci pa ram do qua dro no pro gra ma. Eles de ram um
show de bom hu mor e ar ra sa ram na apre sen ta ção.

Edel son Ri bei ro, co nhe ci do co mo “O So bre vi ven te”,
faz su ces so na in ter net ao nar rar, com al tas do ses de de- 
bo che e bom hu mor, ví de os de re cei tas de pra tos “gour- 
me ti za dos”. Fã da cu li ná ria des com pli ca da, o ma ra- 
nhen se afir ma que gos ta mes mo é de um bom cus cuz e
fes ta ju ni na. O in flu en ci a dor já acu mu la mais de 2 mi- 
lhões de se gui do res no Ins ta gram.

Já Cân di do Amo rim, co nhe ci do co mo “Can di nho”,
vi ra li zou na in ter net com seus ví de os de pe ga di nhas e
re cei tas. O hu mo ris ta ma ra nhen se já acu mu la mais de
22 mil se gui do res no Ins ta gram.

Marisa Monte anuncia novo álbum solo

CANTORA MARISA MONTE NÃO LANÇA MÚSICAS INÉDITAS HÁ QUASE DEZ ANOS

Ma ri sa Mon te es tá com pro je to mu si cal
no vo. Nes ta quin ta-fei ra, 3, a can to ra pu- 
bli cou um ví deo no Ins ta gram em que fa la
so bre o no vo ál bum que pla ne ja va gra var
an tes da pan de mia de co vid-19. No fim da
gra va ção, apa re ce o no me de la se gui do do
tí tu lo Por tas, que se ria o no me do lan ça- 
men to.

Em maio de 2019, após no va pau sa do
gru po Tri ba lis tas, ela fa lou na re de so ci al
que en tra ria “em um pe río do de tra ba lhos
in ter nos” e fi ca ria “in vi sí vel por um tem- 
po”. Co men tou, ain da, que iria cui dar do
jar dim e vol tar com “um buquê ma ra vi lho- 
so” pa ra o pú bli co. Tu do in di ca que o plan- 
tio foi bom e a co lhei ta ocor reu.

“Na da me lhor do que o si lên cio pa ra
sen tir, pen sar e fa zer mú si ca”, ela diz no ví- 
deo pu bli ca do nes ta quin ta-fei ra. “No iní- 
cio do ano de 2020, eu ti nha mui tas mú si- 
cas pron tas e o meu pla no era, em maio,
en trar no es tú dio pa ra co me çar a gra var
um no vo ál bum. Se ria o meu pri mei ro dis- 
co so lo de iné di tas em qua se dez anos”,
con tou.

No en tan to, o sur to do no vo co ro na ví rus

en cheu o mun do de in cer te zas e, se gun do
ela, fi cou di fí cil fa zer pla nos. “Foi quan do
um ami go meu me dis se que a vi da tem seu
pró prio GPS e que to da vez que a gen te per- 
de uma opor tu ni da de, co me ça lo go a re- 
cal cu lar a ro ta em bus ca da pró xi ma saí da.”

Des de a pu bli ca ção so bre a pau sa até
ago ra, Ma ri sa Mon te não es te ve com ple ta- 
men te fo ra de vis ta. Em ju nho do ano pas-
sa do, a can to ra lan çou a ter cei ra fa se do
pro je to Ci nepho nia, que dei xa dis po ní vel
nas pla ta for mas de stre a ming 30 can ções
gra va das por ela e que até en tão só es ta vam
re gis tra das em ví deo, em for ma to VHS e
DVD. No ma te ri al dis tri buí do pa ra a im- 
pren sa na oca sião, ela co men tou que to das
as can ções se le ci o na das pa ra o pro je to fa- 
zem par te “de tri lhas so no ras dos meus re- 
gis tros au di o vi su ais, mas que não es ta vam
dis po ní veis em áu dio stre a ming”. Es sa
gran de com pi la ção é re sul ta do de qua tro
anos de pes qui sas da can to ra e com po si to- 
ra, em par ce ria, des ta vez, com ar qui vis tas,
bi bli o te co no mis tas, pes qui sa do res, res- 
tau ra do res de áu dio e ví deo, téc ni cos em
in for má ti ca.

QUADRINISTA

Iramir Araújo:  Maranhão como inspiração

QUADRINISTA FOI UM DOS EXPOSITORES DA PRIMEIRA SEMANA DE QUADRINHOS AQMA

A His tó ria e len das da nos sa ter ra ser- 
vem co mo pa no de fun do pa ra gran de
par te do tra ba lho do qua dri nis ta ma ra- 
nhen se Ira mir Araú jo, um dos ar tis tas que
es ti ve ram pre sen tes na Se ma na de Qua- 
dri nhos AQ MA, re a li za da pe la As so ci a ção
de Qua dri nis tas Ma ra nhen ses e o Gru po
Volts.

Com uma car rei ra que te ve os pri mei- 
ros pas sos da dos ain da nos anos 1970, Ira- 
mir con ta que seu tra ba lho mais pro fis si- 
o nal em qua dri nhos ga nhou vi da em
2008, quan do ele lan çou Ba lai a da – a
guer ra do Ma ra nhão, tra ba lho que ex plo- 
ra em qua dros a mais fa mo sa re vol ta po- 
pu lar da his tó ria ma ra nhen se.

“Co me cei fa zen do fan zi nes, de pois, aos
pou cos, sen ti a ne ces si da de de pro du zir
ma te ri ais com as pec tos mais pro fis si o- 
nais. Nes se meio tem po, jun tei-me a vá ri- 
os ar tis tas do Ma ra nhão e cri a mos co le ti- 
vos, o que pro por ci o nou es sa pro du ção”,
re lem bra Ira mir so bre o co me ço da car rei- 
ra.

O ar tis ta con ta que ti ra ins pi ra ção de
tu do ao seu re dor: “tu do o que le mos, ve- 
mos, ex pe ri men ta mos, nos in flu en cia. Is- 
so acon te ce em tem pos di fe ren tes”. Mas
ele apon ta no mes fa mo sos co mo “Will

Eis ner, Shi ma mo to, Be rar di e Mi laz zo, e
Neil Gai man, Jo nh Bus ce ma e Mo zart
Cou to, Doug Mo en ch e Ru bens Lu chet ti”
no hall de ar tis tas que in flu en ci a ram sua
jor na da.

Po rém, é mes mo no Ma ra nhão que ele
en con tra sua fon te de ins pi ra ção cons tan- 
te. “Bus co o sur pre en den te, por um la do
ou por ou tro, te nho um olhar pa ra o Ma ra- 
nhão, pa ra nos sas coi sas, nos sa cul tu ra”,
des ta ca.

O es ta do apa re ce em ou tros tra ba lhos
de Ira mir co mo Aju ru ju ba- a fun da ção da
ci da de de São Luís, O Mu la to em qua dri- 
nhos e Ju ra dos de mor te.

E es sa apro xi ma ção com a ter ra na tal
faz com que o ar tis ta se pre o cu pe com a
ex po si ção dos co le gas pa ra o pú bli co.
“Pen so que se os lei to res bus ca rem co- 
nhe cer os qua dri nhos bra si lei ros e ma ra- 
nhen ses, te rão a opor tu ni da de de se sur- 
pre en der com a qua li da de e cri a ti vi da de
do que nós pro du zi mos”, res sal ta Araú jo.

A Se ma na de Qua dri nhos AQ MA, uma
par ce ria do Gru po Volts com a As so ci a ção
de Qua dri nis tas Ma ra nhen ses, ocor reu de
24 a 29 de maio, no pi so 2 do São Luís
Shop ping.

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho
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 PERFIL 

À 
fren

te
Comente um pouco sobre 
você (fale sobre sua carreira e 
formação profissional).

 A minha formação profissional em 
Direito seguiu os passos do meu saudo-
so pai, professor da UFMA do Curso de 
Direito, da qual sou egressa desde 1992, 
completando 29 anos na militância da 
advocacia nas áreas empresarial, civil, 
trabalhista e educacional.

 Profissão abraçada  e que me instrui 
o cotidiano para afirmar que me consi-
dero uma cidadã participante em seu 
ambiente, que busca, ao seu tempo e 
modo, cuidar principalmente do seu nú-
cleo familiar, base para uma trajetória 
de eficiência em sua atuação profissio-
nal em instituições tradicionais na sua 
comunidade integrante da Faculdade 
Santa Terezinha-CEST adjudicando sua 
gestão como vice-diretora geral e sua 
mantenedora Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais -APAE-São Luís, 
nesta última em voluntariado em ambas 
concedendo-lhes assessoria jurídica.

  São tarefas que além de aspirações 
pessoais exigem aprimoramento e atu-
alizações constantes, motivo constan-
te de reciclagens como atualmente me 
encontro acumulando mais este exer-
cício, submetendo-se a um Mestrado 
em Direito Empresarial e Cidadania no  
Unicuritiba no Paraná, condição que 
me gabarita a exercer suas atividades 
com maior propriedade.         

            
Como surgiu o seu interesse 
pela APAE?

 Este interesse foi compulsório em 
minha vida eis que a cultura da filan-
tropia, sempre esteve   impregnada em 
minha família pois meus Pais, Prof. Ex-
pedito Alves de Melo e Antoninha Zeile 
de Melo, fundadores desta Instituição 
no Maranhão, juntamente outros pais 
buscaram subsídios do governo, cha-
mados a esse despertar porque foram 
contemplados com dois filhos excep-
cionais, meus irmãos e assistidos pela 
Instituição, Raimundo Alberto e Joaquim 
Felipe, que apenas estou dando conti-
nuidade a este legado de inclusão so-
cial na APAE de São LUis, que em março 
deste ano completou 50 anos, atuando 
nos eixos saúde, educação e assistência 
social, que muito me enriquece pessoal 
e profissionalmente.

Como enfrenta a pandemia e 
garante recursos para APAE?

Este enfrentamento requer por ex-
celência, muito discernimento jurídi-
co amparando as demandas e soluções 
do seu corpo diretivo a começar pelos 
protocolos sanitários de forma rigorosa 
e disciplinada além das buscas de re-
cursos para sustentabilidade da Insti-
tuição APAE-São Luís, conveniada do 
SUS, período notório e necessário no 
qual o Estado e Município tiveram que 
suspender as atividades. Optou-se por 
buscar apoio da bancada federal para 
concessão de emendas destacando-se 
na época o Deputado Federal Eduardo 
Braide e o Dep. Juscelino Filho à época 
também Coordenador da bancada fe-
deral que não mediram esforços para 
atenderem este socorro.

Nessa perspectiva também foram 
aditivados o convenio com a SEMUS, 
que muito contribuiu, quando se inicia-
ram testes laboratoriais de PCR e soro-
lógico realizado no Laboratório Coração 
de Jesus da Instituição, cujo processa-
mento realizado pelo parceiro Labora-
tório ALVARO, voltados aos servidores 
dos municípios de São Luís, bem como 
o processamento mais de 2.000 exames 
de Tomografia computadorizada.

 Na mesma intervenção, incessan-
temente, o setor de Captação de Recur-
sos buscou doações junto aos parceiros, 
que ofereceram cestas básicas, mate-
rial de higiene e limpeza, protetor fa-
cial, máscara, etc. Foram e são desafios 
constantes.

Qual o seu maior desafio e 
quais são os planos para o 
futuro?

 A busca incessante de aperfeiço-
amento profissional, concluir o mes-
trado, galgar o doutoramento, de con-
gregar ações pessoais que impactem o 
coletivo pela prática do bem comum, 
da melhor essência, fortalecimento das 
gestões das Instituições as quais estou 

Conceição Rolim

vinculada que possam refletir po-
sitivamente no crescimento e me-
tas já enfocadas a serem atingidas 
conforme previsões de ambas as 
gestões. São ajudas que transbor-
dam e exigem dispêndios de ener-
gias físicas, cognitivas e emocio-
nais intensivas. 

Qual tarefa ou projeto você 
considera sua conquista 
mais significativa na 
carreira até agora?

 O de colaboração no gerencia-
mento de uma entidade conceitu-
ada na área educacional FACUL-
DADE SANTA TEREZINHA - CEST, 
com todas as implicâncias ineren-
tes e com resultados satisfatórios 
cedendo conhecimentos jurídicos 
em todo esse processo de maneira 
eficaz, além do voluntariado em 
sua mantenedora APAE de São 
Luís, com as intercorrências aci-
ma descritas.

Neste interim, surgem recom-
pensas que agregam a caminha-
da, exemplificando ter sido agre-
dida pela Ordem dos Advogados 
do Brasil-OAB/MA-Escola Supe-
rior da Advocacia com a Medalha 
do Mérito em Educação Jurídica 
“Prof. Jose Maria Ramos Martins”, 
honra que enriquece meu curri-
culum, além de outros.

É melhor ser perfeito 
e atrasado ou bom e 
pontual?

   Melhor o bom senso, equilí-
brio, pontualidade que geram pro-
dutividade e satisfação pessoal e 
institucional;

Em cinco minutos você 
pode me explicar algo que 
seja complicado, mas que 
você conheça bem?

Além da advocacia como as de-
mais profissões em tempos de pan-
demia, a complexidade no atendi-
mento das gestões profissional e 
familiar, cada uma em suas espe-
cificidades que requerem atenções 
diferenciadas que a experiencia 
trouxe aprimoramento aos meus 
atributos pessoais para bem con-
duzir cada situação com harmo-
nia e eficiência.

Qual seu maior sonho 
hoje?

Profissionalmente, concluir 
o Mestrado, galgar doutorado e 
atingir patamares de excelência 
nas instituições coirmãs nas quais 
desenvolvo atividades de ensino 
superior e assistência. No plano 
pessoal, conclusão da residên-
cia da primogênita Eva Caroline 
Melo Rolim, médica e a conclu-
são também em medicina da  filha  
Ana Zeile Melo Rolim, que cursa 
a Universidade de Vassouras/RJ, 
para que junto com Vanderlaan 
Rolim meu amado esposo possa-
mos acompanhar com alegria a 
trajetória de ambas.

 
Será que existe receita para 
o sucesso?       

Existe: disciplina, dedicação 
total, buscar limites e dar o me-
lhor de si.

Se pudesse escolher outra 
área de trabalho qual seria 
e por qual motivo?

Designer interiores, adoro in-
corporar as tendências contem-
porâneas de decorações de am-
bientes e criatividade.

O que aprendeu de mais 
valioso até aqui?    

A transparência e a dignidade 
não têm preço.

Um lugar em São Luís que 
mais gosta?

 Prioritariamente meu lar re-
cheado de minha família e ami-
gos com a visão privilegiada do 
mar, este em qualquer lugar, além 
do cultivo das belezas naturais de 
nossa maravilhosa ilha cheia de 
encantos, cultura e beleza.

Nas horas livres o que 
prefere fazer?

Um bom repouso, leitura de 
documentários, pesquisar, estu-
dar, organizar e cuidar dos deta-
lhes do ambiente da casa, curtir 
meu admirável esposo, filhas que 
incursionaram na área médica e 
meus dois irmãos  Raimundo Al-
berto e Felipe a quem me dedico 
com muito carinho – amor de mãe.

O QUE POUCOS SABEM  
O que é família?
Aconchego, é tudo nessa vida.

Estilo musical
Eclético

Bebida
 Vinho

Livro de cabeceira
Bíblia
A Menina da Montanha-Tara Westover
(a trajetória real da americana que pisou numa sala de aula pela 
primeira vez aos 17 anos até a conquista do doutorado em Cam-
bridge)

O que gosta de vestir
Estilos clássicos e atemporais

Não troca, não vende e não empresta
Objetivamente minha biblioteca, além da empatia, o caráter, os 
princípios, são valores inegociáveis.

Se não fosse aqui onde gostaria de viver?
Portugal

Amar é
Doação, cuidar, proteger, luz que brilha na vida das pessoas, vir-
tudes construtivas e perenes que alicerçam o próximo;

Largaria tudo por
Amor e proteção à família.

O que detesta?
A marginalização socialf

O que te inspira
Desafios e conquista, a trajetória dos meus pais e a visão futuris-
ta da caminhada pessoal e profissional das minhas filhas e das 
instituições que participof

O que o dinheiro não compra
 A fé, a dignidadef

O que causa mais medo?
Esses tempos de incertezas com perdas inestimáveis a cada dia

Autioestima
Elevada

Hipocrisia
Distância

O melhor da vida é
Vivê-la com sabedoria e ser amadad

Principal qualidade
Sinceridade e autenticidade

O que gostaria de fazer que ainda não fez?
Conhecer maiores culturas, lugares de pazd

Domingo é ótimo para:
Família, descanso, lazer

Sente falta de algo? O quê?
Sim, meus pais. Expedito e Antonina.

Melhor hora do dia
Amanhecer

O que abomina nas pessoas
Mentira

O que aprecia no ser humano?
Sinceridade

Para quem dá nota 10
Papa Francisco

Para quem dá nota 0?
A corrupção no Brasil

Frases
“Deus é bom o tempo todo”
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Na comemoração em família, o vice-governador Carlos Brandão com a esposa Larissa e os filhos Gabriel e Lethicia

Vice-governador Carlos Brandão
comemora aniversário em família

Dis cre to, o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão co me mo rou a da ta do seu ani ver sá rio, no úl ti mo dia 2 de ju- 
nho, em fa mí lia. In te ra giu nas re des so ci ais e se man te ve na li nha de fren te das dis cus sões po lí ti cas de bas ti- 
do res que en vol ve ram a se ma na. Pe lo vis to, a no va ida de só apu ra a sua vi são de es ta dis ta e de quem faz a po- 
lí ti ca do diá lo go. A co lu na NM fe li ci ta o ilus tre ami go e des ta ca o apoio le al e per ma nen te ao go ver na dor Flá- 

vio Di no que vem pro pi ci an do um Ma ra nhão num ca mi nho no vo. Saú de, paz e su ces so.

Na Grande Ilha, o Governo auxilia os municípios com os pontos de vacinação no drive-thru do Pátio Norte Shopping e na
Unidade de Promoção da Saúde SESI Araçagi, voltados para pessoas a partir de 49 anos

A cultura popular do Maranhão, como o bumba-meu-boi, uma das maiores
atrações do São João de São Luís, vai marcar presença no Mobiliza SLZ, movimento
liderado pelo Sebrae (Foto/ Yuri Graneiro)

Rosilene Cutrim Fróz, coordenadora do Serviço de Referência em Triagem Neonatal
do Estado do Maranhão na APAE de São Luís

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho
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Wambertinho com a família, reencontro aguardado desde o ano passado

Wamberto Jr. retorna ao Maranhão para
celebrar nova idade com a família

O em pre sá rio Wam ber to Jr., fi lho do ex-jo ga dor Wam ber to de Je sus e da em pre sá ria Ro sa ne Ma ci el, re tor- 
nou ao Ma ra nhão pa ra ce le brar com a fa mí lia e ami gos, a pas sa gem do seu ani ver sá rio. A co me mo ra ção foi

re a li za da no Res tau ran te Thai, no Gol den Shop ping.
Os ir mãos e jo ga do res, Wan der son Sou sa, da FC Kras no dar, e Da ni lo Sou sa, da AEL Li mas sol FC, tam bém es- 

ti ve ram pre sen tes e re a li za ram um en con tro fa mi li ar que foi adi a do des de 2020, por con ta da atu al pan de- 
mia que o mun do vi ve.

A empresária e modelo, Anna Bosco e o jogador, Danilo
Sousa com os filhos

Os empresários Lara e Marcos Regadas Filho, com o
aniversariante

O presidente da CDL São Luís Fábio Ribeiro e a prefeita de Paço do Lumiar, Paula Azevedo

Alan Ferreira, diretor do projeto social Alvorada, que forma atletas em diversas
modalidades no interior com o Patrocínio do Governo do Estado e Fribal.

Projeto Social Alvorada e o
incentivo ao esporte, à vida

e à cidadania
De pa ra béns a Fri bal e o Go ver no do Es ta do pe lo pa tro cí nio ao Pro je to

Al vo ra da, atra vés da Lei Es ta du al de in cen ti vo ao Es por te. Cri a do em ja- 
nei ro de 2020 na ci da de de Im pe ra triz, o Pro je to Al vo ra da é uma or ga ni- 
za ção sem fins lu cra ti vos e que ho je aten de 1500 cri an ças e jo vens de 6 a

20 anos em es ta do de vul ne ra bi li da de so ci al, com po los im plan ta dos nas
ci da des ma ra nhen ses de Im pe ra triz, Bu ri ti ra na, Se na dor La Ro que e Da- 
vi nó po lis; além de mui tas pes so as in di re ta men te im pac ta das atra vés de

pa les tras e se mi ná ri os re a li za dos. O ob je ti vo é pro mo ver de sen vol vi men- 
to edu ca ci o nal, so ci al e de saú de atra vés do es por te. Em ca da atle ta em

for ma ção há tam bém um ser hu ma no po ten ci a li zan do ha bi li da des pa ra
que pos sa cres cer em har mo nia con si go mes mo, com a sua fa mí lia e com

a sua co mu ni da de.
“Nos so tra ba lho é aco lher e trans for mar vi das, agre gan do va lo res e opor- 
tu ni da des que pos si bi li tem es ses jo vens vi ve rem uma no va re a li da de. E

pa ra tal, dis po ni bi li za mos di ver sas ati vi da des co mo Judô, Fut sal, Han de- 
bol, Vô lei e Bal let tan to pa ra me ni nos co mo pa ra me ni nas. E ofe re ce mos
tam bém as sis tên cia so ci al gra tui ta com aten di men tos mé di cos, psi co ló- 
gi cos e odon to ló gi cos além de cur sos téc ni cos. E tu do is so só é pos sí vel

gra ças ao pa tro cí nio da Fri bal e do Go ver no do Ma ra nhão, que acre di ta- 
ram em nos sa pro pos ta e nos aju dam nes sa mis são de trans for mar tan tas

vi das” ex pli ca o di re tor Alan Fer rei ra.

O presidente da ACM, Cristiano Barroso Fernandes, recepciona a imprensa nesta
segunda-feira, 7, para apresentação da nova campanha de responsabilidade social
da entidade

São Luís, sábado e domingo, 5 e 6 de junho
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A MAIS BELA 
PIAUIENSE 
GABI LUSTOSA 
É ELEITA MISS 
PIAUÍ GLOBO 
2021 

Com a assinatura e coordenação 
estadual do apresentador de TV, Mariano 
Marques, o concurso Miss Piauí Globo 
2021 teve como vencedora, a modelo e 
digital influencer, Gabi Lustosa.

O evento aconteceu na noite da 
última quinta-feira (03), em formato 
de Programa de TV e foi transmitido 
pelo O Dia TV – filiada à REDETV em 
Teresina-PI, sem a presença de público 
devido a Pandemia do Coronavírus, mas 
com muito charme, beleza, elegância e 
elevado padrão técnico.  Gabi Lustosa 
vai representar o Piauí, no Miss Brasil 
Globo 2021, o mais tradicional concurso 
de beleza do país, que vai acontecer 
em Brasília-DF em setembro. Aqui 
no Maranhão, o certame estadual vai 
acontecer em agosto e as inscrições já 
estão abertas através do Instagram: @
mdavicarvalho  

ANIVERSÁRIO DE 
VILÁSIO JÚNIOR 

ARIONE DINIZ, UM NORDESTINO 
COM VISÃO EMPREENDEDORA  

ADVENTURE BEACH BAR É 
REABERTO AO PÚBLICO

Depois do lamentável incêndio ocorrido 
em uma das áreas do Adventure Beach Bar – 
Avenida Litorânea de São Luis, o empresário 
Sandro Schons deu um “show” de superação 
e otimismo, ao reabrir seu estabelecimento 
ao público em curto espaço de tempo.

O Adventure está entre os mais destacados, 
agradáveis e prestigiados bares de São Luis. 
Com atendimento de dia, na beira da Praia 
do Calhau ou à noite em suas charmosas ten-
das na orla, o local oferece cardápio variado, 
drinks deliciosos, música ao vivo todos os dias 
e cumpre rigorosamente, os novos protoco-
los sanitários. Vale a pena visitar.

Sandro e sua equipe estão trabalhando de-
dicadamente, para normalizar o espaço, voltar 
com energia renovada e o mesmo atendimen-
to diferenciado de sempre. Uma boa opção 
para o Dia dos Namorados ou qualquer dia 
da semana. Força, Foco e Superação.

  NA FOTO O EMPRESÁRIO, SANDRO SCHONS COM 
O APRESENTADOR DO PROGRAMA DE TV MUNDO 
PASSAPORTE EM RECENTE ENTREVISTA.

O Engenheiro e analista, Vilá-
sio França Pereira Júnior aniver-
sariou no último domingo (30/05) 
e reuniu apenas poucos familia-
res na residência de sua avó ma-
terna, para comemorar a data de 
forma simples, intimista e soprar 
as velinhas do bolo.

Maranhense e residente em 
São Paulo-SP onde atua na área 
de investimentos e finanças, Vi-
lásio Jr. tem uma paixão especial 
pela sua terra natal e familiares 
locais. Tanto, que veio com a es-
posa e filha, passar a data festiva, 
em São Luis. Felicidade, Harmonia 
e muitas Conquistas. Parabéns!

O ANIVERSARIANTE COM A 
ESPOSA, CRISTIANE PEREIRA E 

A FILHA, GIOVANA.

Na última segunda-feira (31), a Rede de Óti-
cas Diniz inaugurou mais uma loja em São Luís 
e contou com a nobre presença do empresá-
rio Arione Diniz, fundador das Óticas Diniz, 
que veio prestigiar os franqueados, Diana Mar-
ques e Guilherme Fernandes, na inauguração 
da segunda loja dos empreendedores na capi-
tal maranhense.

A loja, que fica localizada no Tropical Sho-
pping é a primeira do Grupo Diniz, no Mara-
nhão, a estrear o novo layout da marca. “Era 
um sonho muito grande ter uma loja Diniz e 
hoje chegamos a duas. Só tenho gratidão”, afir-
ma a diretora Diana Marques (franqueada). Já 
Diniz afirmou, que acredita muito no trabalho 
realizado pelos franqueados e que “a empresa 
está sempre trabalhando para que os franque-
ados cresçam”.

Este mês a Óticas Diniz completa 30 anos e 
segundo o empreendedor, Arione Diniz “tudo 
começou com uma pequena e modesta loja, 
no Centro de São Luis e graças ao atendi-
mento de coração, muita dedicação e foco 
nos clientes, conseguimos crescer” afirmou, 
Arione em entrevistas concedidas aos Pro-
gramas Nobre e Mundo Passaporte, que vão 
ao ar em rede nacional de TV, nesse final de 
semana. “No início eu ia ao mercado com-
prar lanche, ajudava a limpar a loja, capa-
citava nossos colaboradores e sempre bus-
quei apoiar meus familiares, que somaram 
esforços conosco. Hoje, os negócios avançam 
nas mãos de nossa filha, Ariane Diniz, que 
mantém o mesmo foco e carinho, que nos 
acompanha, desde o início” concluiu Ario-
ne Diniz. Sucesso e muito mais conquistas. 
Grandes coisas estão por vir.

 OS FRANQUEADOS, GUILHERME FERNANDES E 
DIANA MARQUES, COM ARIONE DINIZ, CLÁUDIA 
VALÉRIO E FELIPE ÂNGELO.

 FELIZES COM O SUCESSO DO EMPREENDIMEN-
TO, OS EMPRESÁRIOS GUILHERME FERNAN-
DES E DIANA MARQUES APRESENTAM O NOVO 
LAYOUT DA ÓTICA DINIZ – TROPICAL SHOP-
PING.

  CUMPRINDO TODOS OS NOVOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS, O EVENTO FOI
 BASTANTE PRESTIGIADO PELA IMPRENSA, CLIENTES E AMIGOS.

 MADALENA NOBRE E ARIONE DINIZ, O FUNDADOR 
DA REDE DE ÓTICAS DINIZ, QUE NASCEU NO MARA-
NHÃO E SE TORNOU REFERÊNCIA NACIONAL.


