
Dentro e fora do PSDB, o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso tem a mesma 
autoridade para dar palpites políticos e es-
crever sobre o cenário das eleições de 2022 
que os seus colegas de passagem pelo Palá-
cio do Planalto, José Sarney no MDB e Luiz 
Inácio Lula da Silva no PT. Cada 
qual com sua visão ideo-
lógica, mas hoje em dia 
convergindo nas ideias 
que lançam sobre o Bra-
sil e suas crises.
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BASTIDORES

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 98991445769   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Ano XCV   Nº 36.423 |  SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2021   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial@OImparcialMA 98 98232.0262

VENDO ESTRELAS
Camarão causa "dor 

de cabeça" em petistas

395 acidentes com postes 
foram registrados até maio

De acordo com o estudo da Equatorial Energia, que atende os 217 muni-
cípios do estado, São Luís lidera o ranking de acidentes desse tipo, totali-

zando 59 ocorrências de janeiro até maio deste ano. PÁGINA 10

Antipetismo de esquerda fica isolado no PSOL e divide PDT
Fortalecido após chegar ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano passado, o líder do Movimento dos Tra-

balhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, deve se consolidar como a principal liderança nacional do PSOL e isolar as correntes 
antipetistas da legenda em setembro, quando o partido vai realizar seu próximo congresso. PÁGINA 2

Jogadores decidem disputar 
Copa América no Brasil

Apesar de algumas insatisfações, os jogadores 
da Seleção decidiram que irão disputar a Copa 
América, que começa no próximo domingo. O 
Brasil estreia diante da Venezuela, no estádio 
Mané Garrincha, em Brasília. PÁGINA 11

A filiação do secretário de Estado da Educação do Maranhão, Felipe Camarão, ao Partido dos Trabalhadores (PT), ocorrida na tarde desta 
segunda-feira (7), estremeceu parte da base política da legenda no Maranhão. Só que o diretório nacional fará uma análise de sua filiação, pois 

há um recurso encaminhado pelo deputado federal Zé Carlos à executiva nacional, pedindo que analise a sua filiação ao partido. PÁGINA 3

 
CARLOS NINA 

Advogado e jornalista

Corresponsabilidade das secretarias estaduais 
com a socioeducação do Maranhão

Assistente social Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) 
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA)

SORIMAR SABÓIA AMORIM 

De escorpiões 
e hienas

EMPREENDEDORISMO
Incompetência 

premiada: conheça o 
Princípio de Peter

PÁGINA 7

Viana vence a 5ª etapa do 
Estadual de Beach Soccer

PÁGINA 11

Vacinação em São Luís deve atingir público de 35 anos até quinta-feira
PÁGINA 9
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Nos cinco primeiros meses foram realizados 240,6 mil novos contratos

Re cur sos pró pri os

No vas mo da li da des de pa ga men tos

Fo co da CPI

ECONOMIA

Crédito imobiliário
cresce 41% em 2021

A
Cai xa Econô mi ca Fe de ral dis- 
se ho je (7) que atin giu, en tre
os me ses de ja nei ro a maio de
2021, R$ 52,4 bi lhões em con- 

ces são de cré di to imo bi liá rio, um
cres ci men to de 41,4% em re la ção ao
mes mo pe río do de 2020. Nos cin co
pri mei ros me ses do ano, o ban co ce le- 
brou 240,6 mil no vos con tra tos e mais
de 962 mil de pes so as com ca sa no va.
De acor do com o ban co, a car tei ra de
cré di to imo bi liá rio do ban co al can- 
çou R$ 523,1 bi lhões em maio, com
5,76 mi lhões de con tra tos.

Se gun do o pre si den te da Cai xa, Pe- 
dro Gui ma rães, os nú me ros apon tam
pa ra um re sul ta do ex pres si vo no seg- 
men to de fi nan ci a men to, no qual a
Cai xa des pon ta co mo lí der. 

Atu al men te, o ban co

tem 68% de

par ti ci pa ção no

mer ca do imo bi liá rio.

“Fo ram R$ 52,4 bi lhões já con tra ta- 
dos nos cin co pri mei ros me ses de
2021 e va mos pa ra R$ 130 bi lhões de
cre di to imo bi liá rio em 2021. No ano
pas sa do atin gi mos R$ 116 bi lhões, o
que já foi um re cor de. En tão, es te ano
va mos pas sar 2020, que já ti nha si do
um re cor de his tó ri co da Cai xa Econô- 
mi ca, re for çan do a nos sa atu a ção no
cré di to imo bi liá rio”, dis se Gui ma rães

du ran te li ve com jor na lis tas pa ra fa lar
dos re sul ta dos do ban co.

Gui ma rães dis se ain da que do
mon tan te de R$ 52,4 bi lhões pa ra fi- 
nan ci a men to, as con tra ta ções com
re cur sos pró pri os, da pou pan ça, to ta- 
li za ram R$ 29,6 bi lhões, um cres ci- 
men to de 112% em re la ção ao pe río do
de ja nei ro a maio de 2020. Na com pa- 
ra ção com o mes mo pe río do de 2018,
quan do o ban co dis po ni bi li zou R$ 3,8
bi lhões pa ra a mo da li da de de re cur- 
sos do Sis te ma Bra si lei ro de Pou pan ça
e Em prés ti mo (SB PE), com au men to
de 678,9%. De acor do com Gui ma- 
rães, a ori en ta ção do ban co no seg- 
men to de fi nan ci a men to imo bi liá rio
é de au men tar os con tra tos pe lo SB- 
PE, ou se ja, com re cur sos pró pri os,
aten den do à fai xa de ren da da clas se
mé dia. Ain da de acor do com o pre si- 
den te da Cai xa, o ban co con ti nu a rá
atu an do em ou tros seg men tos, co mo
o do Mi nha Ca sa, Mi nha Vi da, no qual
o ban co é res pon sá vel por 99% dos
con tra tos.

 “Nes ta ges tão en ten de mos que é o
pa pel da Cai xa, co mo ban co da ha bi- 
ta ção, ser o lí der pa ra bai xa ren da que
é fun da men tal, mas tam bém na clas- 
se mé dia. Is so ge ra em pre go, ge ra re- 
sul ta do re cor de pa ra a Cai xa Econô- 
mi ca Fe de ral. En ten de mos que é uma
es tra té gia acer ta da [por que] ano após
ano te mos cres ci do e va mos cres cer
ano que vem”, afir mou. Gui ma rães
tam bém fa lou so bre a no va li nha de fi- 
nan ci a men to do ban co, ba ti za da de

Pou pan ça Cai xa, que foi lan ça da em
mar ço. Se gun do ele, a mo da li da de re- 
pre sen tou mais de 40% de to das as
con tra ta ções imo bi liá ri as do ban co
com re cur sos do SB PE, em maio. O fi-
nan ci a men to pos sui ta xas a par tir de
3,35% ao ano, so ma das à re mu ne ra- 
ção da pou pan ça. O sal do de ve dor é
atu a li za do men sal men te pe la TR.

Além da no va mo da li da de de fi nan- 
ci a men to, a Cai xa tam bém di vul gou,
nes ta se gun da-fei ra, no vas al ter na ti- 
vas pa ra o pa ga men to das pres ta ções
da ca sa pró pria. Ago ra, os mu tuá ri os
que es tão com di fi cul da des têm a pos-
si bi li da de de re du zir a par ce la do fi- 
nan ci a men to em 25% por até 6 me ses
ou até 75% em até 3 me ses. Pa ra is so, é
pre ci so apre sen tar uma au to de cla ra-
ção de per da de ren da que jus ti fi que a
re du ção par ci al das par ce las.

Os va lo res não pa gos du ran te a vi- 
gên cia da ne go ci a ção por pau sa ou
pa ga men to par ci al, de acor do com o
per cen tu al es co lhi do, se rão in cor po- 
ra dos ao sal do de ve dor do con tra to e
di luí dos no pra zo re ma nes cen te.

Tam bém há a pos si bi li da de de sus- 
pen são do pa ga men to por até seis
me ses. Es ta mo da li da de se rá au to ri- 
za da ape nas pa ra os be ne fi ciá ri os do
au xí lio emer gen ci al de 2021 ou pa ra
os mu tuá ri os que es te jam re ce ben do
o se gu ro-de sem pre go. A so li ci ta ção
pa ra pa ga men to par ci al ou pau sa do
pa ga men to po de ser fei ta pe lo apli ca- 
ti vo Ha bi ta ção Cai xa.

SENADO

Aziz descarta convocar Bolsonaro para CPI

“CONSEGUIMOS ESCLARECER MUITAS COISAS”, DECLAROU O SENADOR EM ENTREVISTA NESTA SEGUNDA

Ape sar de ad mi tir a in ter fe rên cia
do pre si den te Jair Bol so na ro (sem
par ti do) nas po lí ti cas de com ba te à
pan de mia, o pre si den te da CPI da Co- 
vid, se na dor Omar Aziz (PSD/AM),
afir mou que não pre ten de con vo cá-lo
a de por. “Não ve jo co mo le var um pre- 
si den te pa ra uma CPI, is so não exis te.
Vo cê não tem co mo nem con vi dar o
pre si den te”, re for çou.

Ain da du ran te a con ver sa, Aziz de- 
fen deu que a con vo ca ção de Bol so na- 
ro se ria uma ten ta ti va de ‘po li ti zar’ a
co mis são. En tre tan to, lo go em se gui- 
da, ele res sal ta que fi cou com pro va da
a fa lha do Go ver no Fe de ral em pe lo
me nos dois mo men tos até aqui: na
ne go ci a ção por va ci nas e na in di ca- 
ção do cha ma do ‘tra ta men to pre co ce’.

“O Bu tan tan acer tou a com pra e foi
até anun ci a da pe lo (en tão) mi nis tro
(Edu ar do) Pa zu el lo: ‘a va ci na bra si lei- 
ra, a va ci na do Bra sil’. No dia se guin te,
o pre si den te dis se ‘não vou com prar
es sa va chi na, quem man da sou eu, es- 

se ví rus chi nês’ e aca bou a con ver sa
ali”, lem brou ci tan do tam bém as cor- 
res pon dên ci as do la bo ra tó rio Pfi zer
en vi a das a di ver sas au to ri da des, mas
que não ob ti ve ram res pos ta.

Ou tro pon to im por tan te da es tra té- 
gia bra si lei ra ado ta da con tra o co ro- 
na ví rus, a bus ca pe la cha ma da imu ni- 
da de co le ti va e o for te ape lo à uti li za- 
ção de fár ma cos co mo a iver mec ti na e
a clo ro qui na fo ram atri buí das ao pre- 
si den te Jair Bol so na ro ori en ta do pe lo
ga bi ne te pa ra le lo. “Is so não saiu da
ca be ça, nem do (Luís Hen ri que) Man- 
det ta, que era o pri mei ro mi nis tro (da
Saú de), Man det ta nun ca de fen deu
imu ni za ção de re ba nho, nem do (Nel- 
son) Tei ch”, fri sou.

O se na dor Omar Aziz (PSD/AM)
afir mou que fal ta pou co pa ra que a
CPI da Co vid con clua o tra ba lho de in- 
ves ti ga ção so bre as po lí ti cas sa ni tá ri- 
as bra si lei ras du ran te a pan de mia.

“Con se gui mos es cla re cer mui tas
coi sas que a po pu la ção bra si lei ra e a
im pren sa não sa bi am. Acho que a
gen te tem que fo car ago ra na ques tão
do ga bi ne te do ódio, que pro pa ga va
men ti ras, e pro pa ga até ago ra”, des ta- 
cou. Pre si den te do co le gi a do, Aziz
lem brou que o gru po de ve usar ma te- 
ri al de ou tra CPI, a das Fa ke News, pa- 
ra com ple men tar a apu ra ção pró pria
so bre as no tí ci as fal sas dis se mi na das
ao lon go da pan de mia. Pa ra o se na- 
dor, ao in ves ti gar es se as pec to, a co-
mis são te rá to do o ma te ri al de que
pre ci sa pa ra ana li sar os fa tos que en- 
vol vem as ações e omis sões do go ver-
no bra si lei ro no com ba te à co vid-19.

“As sim co mo o ga bi ne te pa ra le lo, a
ques tão im por tan te é a gen te ana li sar
a pro pa ga ção (das no tí ci as fal sas), né?
Nós es ta mos re ce ben do do cu men tos
pa ra is so e pe di mos in for ma ção pa ra
is so, (co mo) que bra de si gi lo de al gu- 
mas pes so as e ou vir ou tras, pa ra fe- 
char o re la tó rio”, con cluiu.

ELEI ÇÕES 2022

An ti pe tis mo de
es quer da fi ca
iso la do no PSOL e
di vi de PDT

For ta le ci do após che gar ao se gun do tur no na dis pu ta
pe la Pre fei tu ra de São Pau lo no ano pas sa do, o lí der do
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Sem Te to (MTST), Gui- 
lher me Bou los, de ve se con so li dar co mo a prin ci pal li- 
de ran ça na ci o nal do PSOL e iso lar as cor ren tes an ti pe- 
tis tas da le gen da em se tem bro, quan do o par ti do vai re- 
a li zar seu pró xi mo con gres so.

Pe las pro je ções de lí de res do par ti do ou vi dos, a cha pa
ar ti cu la da por Bou los de ve ven cer a cor ren te que é con- 
tra uma ali an ça com o ex-pre si den te Luiz Iná cio da Sil va
na dis pu ta pre si den ci al do ano que vem – o pe tis ta, que
re cu pe rou os di rei tos po lí ti cos, li de ra as pes qui sas de in- 
ten ção de vo to à Pre si dên cia.

Fun da do a par tir de uma dis si dên cia do PT, o par ti do
lan çou can di da tu ra pró pria em to das as elei ções pre si- 
den ci ais des de a sua cri a ção, em 2005. Com um dis cur so
de opo si ção sis te má ti ca à es quer da aos go ver nos pe tis- 
tas, o Psol ca mi nha ago ra pa ra uma no va cor re la ção in- 
ter na de for ças. Ba ti za da co mo “Re vo lu ção So li dá ria”, a
cor ren te cri a da por Bou los se uniu ao gru po “Pri ma ve ra
So ci a lis ta”, li de ra do pe lo de pu ta do Ivan Va len te, que
tam bém pre ga uma apro xi ma ção com o PT.

“Es sa vai ser a prin ci pal dis pu ta no con gres so do Psol:
uma po si ção pú bli ca so bre 2022. Na nos sa ava li a ção,
não há um ce ná rio que in di que vi tó ria do Bol so na ro no
1° tur no. Não faz sen ti do o PSOL abrir mão de sua in de- 
pen dên cia e pro gra ma”, dis se a de pu ta da fe de ral Sâ mia
Bom fim (SP).

Ela in te gra o gru po Mo vi men to Es quer da So ci a lis ta
(MES), que é con tra o apoio a Lu la a até “lan çou” o de pu- 
ta do Glau ber Bra ga (RJ) co mo pré-can di da to ao Pa lá cio
do Pla nal to. “Des de que re cu pe rou seus di rei tos po lí ti- 
cos, o Lu la si na li za mais pa ra o Cen trão e a di rei ta li be ral
do que à es quer da. Se ria ir res pon sa bi li da de o PSOL não
apre sen tar um no me pró prio”, dis se.

Dis si den te do PT e um dos

fun da do res do par ti do, Ivan Va len te

dis cor da. “Lu la é mui to com pe ti ti vo

e tem uma atra ção mui to for te na

ba se do elei to ra do pro gres sis ta.

Ain da tem gen te com a vi são de que

o PT po de co op tar o PSOL. Não ve jo

es se ris co”, afir mou.

Pro cu ra do, Bou los não se ma ni fes tou so bre a dis pu ta
in ter na, mas seus ali a dos di zem que ele vai en trar “com
tu do” no con gres so do par ti do após fi li ar mi li tan tes do
MTST, do mo vi men to es tu dan til e de mo vi men tos so ci- 
ais que o apoi a ram na elei ção. Ali nha do com Bou los, o
atu al pre si den te do Psol, Ju li a no Me dei ros, de ve ser re- 
con du zi do ao car go.

En quan to o PSOL se mo ve pa ra a ór bi ta de Lu la, o ex-
mi nis tro Ci ro Go mes (PDT) ado tou o an ti pe tis mo co mo
uma es tra té gia em bus ca do elei tor de es quer da que se
de cep ci o nou com o ex-pre si den te. Es se dis cur so cau sou
re a ções no PDT.

O pri mei ro a vo ca li zar a dis cor dân cia foi o de pu ta do
fe de ral Tú lio Ga de lha (PE), que se reu niu re cen te men te
com Bou los e ou tras li de ran ças do Psol em uma si na li- 
za ção de que po de mu dar de par ti do. Em en tre vis tas,
Ga de lha dis se achar um “er ro” os ata ques de Ci ro a Lu la.

O ex-de pu ta do Mi ro Tei xei ra (RJ), que dei xou a Re de e
vol tou ao PDT es te ano pa ra co or de nar a cam pa nha de
Ci ro, dis se que dis cor da “des sa li nha ra di cal con tra Lu- 
la”.

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Migração do secretário de estado de Educação do Maranhão, Felipe Camarão, para o PT,
causa mal estar entre membros da legenda, como o deputado federal Zé Carlos

SAMARTONY MAR TINS

CRISE PARTIDÁRIA

Filiação de Camarão no
PT causa animosidade

A
fi li a ção do se cre tá rio de Es ta- 
do da Edu ca ção do Ma ra- 
nhão, Fe li pe Ca ma rão, ao
Par ti do dos Tra ba lha do res

(PT), ocor ri da na tar de des ta se gun- 
da-fei ra (7), es tre me ceu par te da ba se
po lí ti ca da le gen da no Ma ra nhão. Ca- 
ma rão vai pa ra dis pu tar uma va ga na
Câ ma ra dos De pu ta dos em 2022,
usou as re des so ci ais pa ra anun ci ar a
sua mi gra ção do DEM pa ra o PT, si gla
a qual afir mou in gres sar com mui to
or gu lho e de ter mi na ção pa ra fa zer o
me lhor pa ra o es ta do e o país.

Ca ma rão en ca mi nhou o seu pe di- 
do de fi li a ção ao di re tó rio es ta du al da
le gen da, co man da do por Au gus to Lo- 
ba to. Ques ti o na do por O Im par ci al
so bre a ida do se cre tá rio de Edu ca ção
pa ra o PT, Lo ba to res sal tou que Fe li pe
Ca ma rão é mui to bem vin do ao par ti- 
do, mas que a sua fi li a ção se rá ana li- 
sa da pe la exe cu ti va na ci o nal. “Fe li pe
Ca ma rão é mui to bem vin do ao PT. É
um qua dro qua li fi ca do que che ga pa- 
ra so mar com o PT, que é um par ti do
de mas sa. Ve jo com bons olhos sua
vin da pa ra a le gen da. Só que o di re tó- 
rio na ci o nal fa rá uma ana li se de sua
fi li a ção, pois há um re cur so en ca mi- 
nha do pe lo de pu ta do fe de ral Zé Car- 
los à exe cu ti va na ci o nal, pe din do que
ana li se a sua fi li a ção ao par ti do. Nós
te mos um es ta tu to que te mos que se- 
guir. E ele te rá o mes mo tra ta men to
que é da do de for ma igual aos 56 mil
fi li a dos em to do país”, res sal tan do
que o que se rá ana li sa da é a for ma de

sua fi li a ção, lem bran do a fi li a ção do
ex-de pu ta do fe de ral Ha rol do Sa boia
no PT nos anos 1990, que tam bém
cau sou uma cer ta ani mo si da de em al- 
guns mem bros do par ti do. Au gus to
Lo ba to afir mou ain da que, ou tras fi- 
gu ras pú bli cas es tão so li ci tan do a fi li- 
a ção à le gen da, co mo Wal dir Ma ra- 
nhão Car do so, ve te ri ná rio e po lí ti co
bra si lei ro fi li a do atu al men te ao PSDB
e o pro fes sor-rei tor do Ins ti tu to Fe de- 
ral do Ma ra nhão (IF MA), pro fes sor
Ro ber to Bran dão.

Quem tam bém deu bo as vin das a
Ca ma rão no par ti do foi o vi ce-lí der do
Go ver no na As sem bleia Le gis la ti va,
afir man do que a sua che ga da na si gla
re for ça rá o pro je to de am pli ar a ban- 
ca da fe de ral pe tis ta em Bra sí lia. “Se ja
bem-vin do! Após pro to co lo de fi li a- 
ção, o pe di do de ve ser apre ci a do na
Exe cu ti va Es ta du al do PT/MA. Fe li pe
Ca ma rão é mais um qua dro que vem
se so mar ao @pt bra sil , na ex pec ta ti va
de am pli ar a ban ca da de De pu ta dos
Fe de rais do PT/MA na Câ ma ra Fe de- 
ral”, afir mou, nas su as re des so ci ais.

Já o se cre tá rio Fran cis co Gon çal- 
ves, se cre tá rio de Es ta do de Di rei tos
Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar
(SDH POP), res sal tou que a che ga da
de Ca ma rão ao PT é co e ren te com a
sua his tó ria e vai re for çar a lu ta do
par ti do pa ra der ro tar o Bol so na ris mo
ao la do do ex-pre si den te Lu la nas
elei ções. “Fe li pe Ca ma rão es tá fa zen- 
do um ca mi nho con ver gen te com a
sua tra je tó ria po lí ti ca. Por que o PT é
um par ti do que se des ta ca pe la edu- 
ca ção e ele, Ca ma rão, co man da um
dos mai o res pro gra mas de edu ca ção

do es ta do que é o “Es co la Dig na”, que
tem mu da do a vi da de mi lha res de es- 
tu dan tes de nos sa re de de en si no es-
ta du al. Fe li pe Ca ma rão jun ta-se ao
ex-pre si den te Lu la pa ra der ro tar o
Bol so na ris mo nas pró xi mas elei ções e
re cons truir a de mo cra cia no Bra sil”,
dis se Fran cis co Gon çal ves.

Pa ra bar rar a fi li a ção de Fe li pe Ca- 
ma rão no PT, o de pu ta do fe de ral Zé
Car los, que é ex-su pe rin ten den te da
Cai xa no es ta do, en ca mi nhou à exe- 
cu ti va na ci o nal do PT um pe di do so li- 
ci tan do que a fi li a ção de Ca ma rão se ja
in de fe ri da. “Es ta mos en vi an do um re-
cur so à di re ção na ci o nal, so li ci tan do
pos ter gar es sa ava li a ção após es sas
du as con di ções se rem cum pri das
den tro de um con tex to aqui abor da- 
do”, dis se, re fe rin do-se à con di ções
que a fi li a ção de Fe li pe não es ta ria
cum prin do.

Zé Car los gra vou um ví deo que es tá
cir cu lan do nas re des so ci ais, no qual
de mons tra in sa tis fa ção, afir man do
que Ca ma rão es ta ria usan do sua for ça
po lí ti ca pa ra con ven cer par te da exe- 
cu ti va es ta du al a apro var a sua ida ao
PT. 

Zé Car los tam bém ci ta co mo ‘gra- 
vís si mo’ a ação de ‘um con se lhei ro do
Tri bu nal de Con tas do Es ta do’ (re fe-
rin do-se ao ex-pre si den te do PT e ex-
vi ce-go ver na dor Washing ton Oli vei- 
ra), sen do um dos prin ci pais ar ti cu la- 
do res da fi li a ção do se cre tá rio de Edu- 
ca ção ao Par ti do dos Tra ba lha do res.
Por fim, Zé Car los re cla mou da pres sa
na fi li a ção de Ca ma rão, “sem o de vi do
de ba te nas ins tân ci as par ti dá ri as”.

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

ACM: “Maranhão tem pressa. A fome também”

OBJETIVO DA CAMPANHA É MOBILIZAR EMPRESAS E CIDADÃOS NO APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

A As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra- 
nhão (ACM) anun ci ou nes ta se gun da-
fei ra, 07, am pla cam pa nha de ar re ca- 
da ção de ali men tos, in ti tu la da “Ma ra- 
nhão tem pres sa. A fo me tam bém”. O
ob je ti vo da ação é mo bi li zar a so ci e- 
da de pa ra do a ção de ali men tos não
pe re cí veis, que se rão des ti na dos a fa- 
mí li as em si tu a ção de vul ne ra bi li da de
so ci al, por in ter mé dio de ins ti tui- 
ções/ca sas de apoio si tu a das em di- 
ver sas co mu ni da des da Re gião Me tro- 
po li ta na de São Luís e no in te ri or do
es ta do.
De acor do com o pre si den te da ACM,
Cris ti a no Bar ro so Fer nan des, um dos
pon tos prin ci pais da ini ci a ti va é que
ela foi for ma ta da pa ra ser uma cam- 
pa nha com três me ses de du ra ção,
mas com gran des pos si bi li da des de se
tor nar per ma nen te, pois a en ti da de
en ten de que, nes te pe río do de mai or
cri se de saú de pú bli ca, econô mi ca e
so ci al no país, abas te cer os la res que
pre ci sam do bá si co pa ra a so bre vi vên- 
cia hu ma na, é uma ação de en fren ta- 

men to emer gen ci al, que exi ge um
pro je to só li do e de du ra ção mai or.
Co mo fun ci o na?
As pes so as que se sen si bi li za rem com
a cau sa po de rão le var ali men tos não
pe re cí veis aos pos tos de ar re ca da ção,
iden ti fi ca dos com o no me da cam pa- 
nha, e que es ta rão dis tri buí dos em
pon tos di ver sos (lis ta abai xo) da Re- 
gião Me tro po li ta na de São Luís, em
San ta Inês e Im pe ra triz.
As do a ções tam bém po de rão ser re a li- 
za das via trans fe rên cia ban cá ria por
meio de um QR Co de que es ta rá dis- 
po ní vel nas pe ças pu bli ci tá ri as nos
pos tos de ar re ca da ção, no si- 
te www.ma ra nha o tem pres sa.com.br.
Com a lei tu ra do QR CO DE, as do a- 
ções po de rão ser fei tas via de pó si to
ban cá rio, PIX, Car tão de Cré di to ou
Bo le to. O mon tan te ar re ca da do se rá
con ver ti do em ali men tos pa ra com- 
po si ção das ces tas a se rem do a das.
Va le des ta car que as do a ções se rão
en tre gues pa ra ins ti tui ções que re a li- 
zam pro je tos sé ri os e com cre di bi li da- 

de que aten dem pes so as que es tão em
vul ne ra bi li da de so ci al.

POS TOS DE CO LE TA:

AS SO CI A ÇÃO CO MER CI AL DO
MA RA NHÃO – Pra ça Be ne di to Lei te,
264-Cen tro
ÓTI CAS CA ROL – Tro pi cal Shop ping,
São Luís Shop ping, Shop ping da Ilha e
Gol den Shop ping)
CEMP/FES CEMP CUR SOS TÉC NI- 
COS – Rio Bran co, 343 – Cen tro
HO TEL BLUE TREE – Av. Avi cê nia, 1 –
Ca lhau
MUN DO VER DE – São Luís Shop ping
IN TER NA CI O NAL MA RÍ TI MA – Se de
da Atlân ti ca (Mon te Cas te lo) e Ter mi-
nal de Ferry Bo at da Pon ta da Es pe ra
LA VA MA TIC – Rua dos Aca pus, 12 –
Jar dim São Fran cis co
POS TOS MAG NÓ LIA – BR 135 e San ta
Inês
SE BRAE: Jaracaty, Mul ti cen ter, UR Se- 
brae Im pe ra triz e UR Se brae San ta
Inês.
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Es pa ço au to ri za do

Per to do PT

Ação do lo sa

“O Cui a bá es tá pre ci san do de um téc ni co”

Vol ta ao mun do (1)

Vol ta ao mun do (2)

En cru zi lha da de 2022
Den tro e fo ra do PSDB, o ex-pre si den te Fer nan do Hen ri que

Car do so tem a mes ma au to ri da de pa ra dar pal pi tes po lí ti cos e es- 
cre ver so bre o ce ná rio das elei ções de 2022 que os seus co le gas de
pas sa gem pe lo Pa lá cio do Pla nal to, Jo sé Sarney no MDB e Luiz
Iná cio Lu la da Sil va no PT. Não há quem no Bra sil fi que alheio às
ava li a ções que os três po lí ti cos fa zem so bre qual quer te ma da atu- 
a li da de. Ca da qual com sua vi são ide o ló gi ca, mas ho je em con ver- 
gin do nas idei as que lan çam so bre o Bra sil e su as cri ses. Ago ra,
por exem plo, FHC e Sarney apon tam uma con fluên cia so bre a
can di da tu ra de Lu la em 2022 con tra Jair Bol so na ro.

Em maio, fa lan do ao jor nal Va lor Econô mi co, FHC dis se que,
ca so o se gun do tur no das elei ções 2022 se ja dis pu ta do en tre o pre- 
si den te Jair Bol so na ro e o ex-pre si den te Lu la, ele vo ta rá no pe tis- 
ta. “Es pe ro que não se ja ne ces sá rio, mas se for, pro va vel men te,
sim. PT é um par ti do im por tan te que se or ga ni zou. Não te nho
me do do PT. Não sei se re pre sen ta o fu tu ro do Bra sil, mas Bol so- 
na ro re pre sen ta um fu tu ro que não tem meu en tu si as mo. Se não
hou ver uma ter cei ra via sig ni fi ca ti va, vou de Lu la. Quem não tem
cão ca ça com ga to”. Va le res sal tar que Lu la foi al mo çar com Jo sé
Sarney (dia 6/05) em Bra sí lia, com quem de ba teu o pla no de mon- 
tar pa lan ques es ta du ais na elei ção pre si den ci al de 2022.

Co mo o MDB de Sarney é um par ti do de raí zes fin ca das na his- 
tó ria po lí ti ca con tem po râ nea do Bra sil e uma for ça sig ni fi ca ti va
no Con gres so, Lu la quer atraí-lo pa ra seu pa lan que. Em bo ra
Sarney não te nha fir ma do com pro mis so so bre a fren te pe tis ta an- 
ti-Bol so na ro, mas foi nos go ver nos do PT que o MDB sar neís ta
con so li dou uma ali an ça que, po rém, só se rom peu no im pe a ch- 
ment de Dil ma, gui a do pe lo vi ce Mi chel Te mer. No ca so es pe cí fi co
do Ma ra nhão, Lu la po de ria ter uma tra va na mon ta gem de seu pa- 
lan que es ta du al – as di ver gên ci as en tre Flá vio Di no e o gru po li de- 
ra do pe los Sarney. No en tan to, o ex-pre si den te do MDB e seus fi- 
lhos Ro se a na, Fer nan do e Ze qui nha Sarney ho je es tão mui to mais
pró xi mos de Flá vio Di no do que de Jair Bol so na ro, no am bi en te de
co mu ni ca ção.

No cen tro des se en re do em ba ra ço so en tra o vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão, ho je no co man do do PSDB do Ma ra nhão. Ele é
can di da to em 2022 e ob vi a men te, com FHC, Flá vio Di no e Lu la no
pa lan que. Além do tu ca no-mor não nu trir boa von ta de por Bol so- 
na ro, tam bém o lí der do Par ti do No vo, o ri ca ço João Amoê do é
mais de ter mi na do: “Ina cre di tá vel que até ho je Bol so na ro es te ja
no po der. O im pe a ch ment es tá mui to atra sa do”. Na mes ma di re- 
ção, o se na dor tu ca no Tas so Je reis sa ti dis se que, por cau sa da
pres cri ção da clo ro qui na, um re mé dio sem efi cá cia ci en tí fi ca,
“quem fez, quem não fez, se gue a li nha e aca ba no Bol so na ro”.

Gra ças a ex pe ri ên cia de de pu ta do fe de ral e ges tor pú bli co,
com cin co pas sa gens por se cre ta ri as de go ver no, Car los Bran dão
es tá ca da dia mais en vol vi do em ações re a li za das por Flá vio Di no.
Au to ri za do por Di no, o vi ce tem si do pre sen ça em tu do que o go- 
ver no faz.

Com frequên cia, Bran dão man tém en con tros com o pre si den- 
te re gi o nal do PT do Ma ra nhão, au gus to Lo ba to e com de pu ta dos,
pre fei tos e ve re a do res da le gen da, fa zen do ar ti cu la ção jun to ao
go ver no es ta du al so bre de man das pe tis tas.

Flá vio Di no pos tou em no twit ter, que a CPI da co vid tem ele- 
men tos pa ra con cluir que a de mo ra na com pra de va ci nas, que
cus tou mi lha res de vi das e so fri men tos, não de cor reu de ne gli- 
gên cia. “Foi uma ação do lo sa de ri va da da es drú xu la op ção pe la
clo ro qui na”.

 

Do vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão al fi ne tan do com iro nia, o
téc ni co Ti te, da se le ção bra si lei ra, sem ci tar o no me do trei na dor.

 
A mi nis tra do STF Ro sa We ber de ter mi nou que PGR ava- 

lie se Bol so na ro co me teu cri mes de ge no cí dio e char la- 
ta nis mo du ran te a pan de mia. Mas a or dem é ape nas

pro to co lar, pois o au tor da ação não apre sen tou pro vas.
Ela po de ria até ar qui var o pro ces so.

 
Por ter de ci di do sus pen der to das as ações de des pe jo

no país du ran te a pan de mia, o mi nis tro do STF Luiz
Ro ber to Bar ros re ce beu on tem crí ti ca de Jair Bol so na- 

ro. No en ten der do che fe do Pla nal to, Bar ros de cre tou
“o fim da pro pri e da de pri va da”.

 
Con so li da do co mo mai or li de ran ça da es quer da em

São Pau lo, Gui lher me Bou los (PSOL) já não tem tan ta
aver são ao PT, po den do até iso lar a cor ren te da le gen- 

da con tra ali an ça com Lu la em 2022, com Bou los na
dis pu ta do go ver no de São Pau lo.

O go ver na dor Flá vio Di no con ti nua ocu pan do am plo es pa ço
na mí dia na ci o nal e até in ter na ci o nal. Po rém, sa be que o ca mi nho
pa ra char ao Pla nal to só foi fá cil pa ra Jo sé Sarney, nun ca pa ra ou- 
tro ma ra nhen se, prin ci pal men te de um par ti do co mu nis ta.

Quan do Flá vio Di no ten de a in gres sar no PSB, em ra zão da
clau su la de bar rei ra que vai de go lar par ti dos na ni cos, na ver da de,
ele pro cu rar acam par nu ma le gen da for te. Po de ria ser até o PT,
sua ca sa na ju ven tu de mi li tan te, mas Di no quer um par ti do pa ra
cha mar de seu

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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CÁ TI LO CÂN DI DO
Pre si den te exe cu ti vo da Abra la tas (As -
so ci a ção Bra si lei ra dos Fa bri can tes de
La tas de Alu mí nio)

SO RI MAR SA BÓIA AMO RIM
As sis ten te so ci al Pre si den te da Fun da -
ção da Cri an ça e do Ado les cen te (Fu nac)
Pre si den te do Con se lho Es ta du al dos Di -
rei tos da Cri an ça e do Ado les cen te
(CED CA)

Por uma reforma ampla e moderna

Co bram do Bra sil um po si ci o na men to de
des ta que na pau ta am bi en tal. So mos um
país com mais de 500 mi lhões de hec ta res
co ber tos por flo res tas — uma área equi va- 
len te à União Eu ro peia — e te mos to das as
pos si bi li da des de mos trar ao res to do mun- 
do que po de mos cres cer eco no mi ca men te
com sus ten ta bi li da de, re du zin do as emis- 
sões de ga ses de efei to es tu fa.

Co bram do Bra sil uma po si ção econô mi- 
ca com me nor im pac to am bi en tal. So mos
uma das mai o res eco no mi as do pla ne ta (já
fo mos a sex ta). Pro du zi mos de tu do e a pre o- 
cu pa ção com a po lui ção e a des ti na ção ade- 
qua da dos re sí du os, por exem plo, es tá en tre
as pri o ri da des pa ra gran de par te do se tor
pro du ti vo do País.

Co bram tam bém um con su mo mais
cons ci en te. So mos o sex to país mais po pu lo- 
so do mun do e, mes mo com to das as di fe- 
ren ças so ci ais, sa be mos de nos sas res pon sa- 
bi li da des so bre o aque ci men to glo bal. Se te- 
mos tu do — flo res tas pre ser va das, le gis la- 
ções ri go ro sas e cons ci ên cia am bi en tal — o
que nos fal ta en tão pa ra ca mi nhar mos ao la- 
do ou as su mir mos a li de ran ça dos que nos
co bram mais sus ten ta bi li da de?

Le va-se tem po pa ra que uma cul tu ra, co- 

mo a que pas sa mos a cha mar de Eco no mia
Ver de, se con so li de. Sa be mos de sua im por- 
tân cia e de seus be ne fí ci os pa ra o fu tu ro do
pla ne ta. Mas, sem uma ori en ta ção que nos
in di que o ca mi nho a se guir, nos di vi di mos a
ca da obs tá cu lo e po de mos per der o ru mo.

Re si de aí a ela bo ra ção de um ver da dei ro
“Recovery Plan” que pas se por sus ten ta bi li- 
da de ou um no vo “Gre en De al Bra si lei ro”, ou
se ja, um ver da dei ro pa co te de me di das que
te nham o ob je ti vo de pro por so lu ções sus- 
ten tá veis pa ra o de sen vol vi men to econô mi- 
co bra si lei ro, ali nha das com as ne ces si da des
des te mo men to de lu ta de saí da da pan de- 
mia.

O se gun do dis ci pli na e es cla re ce o pa pel
das Mo e das Ver des, e aqui nes te as sun to, há
um Bra sil a se cons truir. Con cor do com a
Fren te que se rá ne ces sá rio for ta le cer es sas
re gras, ado ta das em di ver sas na ções, que in- 
clu em a bai xa emis são de car bo no na to ma- 
da de de ci são dos ato res do mer ca do fi nan- 
cei ro. O mo vi men to pro põe cri ar uma ta xo- 
no mia bra si lei ra so bre fi nan ças sus ten tá- 
veis, pa ra aju dar agen tes fi nan cei ros a clas si- 
fi car ati vi da des de bai xo im pac to am bi en tal.

O ter cei ro ei xo de ve ria ser o mais fá cil de
com pre en der, pois es tá na Cons ti tui ção de
1988. O ar ti go 170 es ta be le ce que o im pac to
am bi en tal da pro du ção de ve ser um dos
prin cí pi os a ser ob ser va do pe la Or dem
Econô mi ca, in clu si ve com a ado ção de tra ta- 

men to tri bu tá rio di fe ren ci a do. Na da mais
ób vio ho je do que tra tar de for ma de si gual os
de si guais.

Mo vi men tos co mo es te da Câ ma ra nos
mos tram o ver da dei ro pa pel de po lí ti cas pú- 
bli cas mo der nas e bem ela bo ra das: me lho- 
rar o am bi en te econô mi co pro te gen do o
meio am bi en te. Pre ci sa mos es tar em sin to-
nia com o mo vi men to mun di al Build Back
Bet ter, ado ta do pe la As sem bleia Ge ral da
ONU em 2015, mas que ca be co mo uma lu va
pa ra o pós-pan de mia, on de a re cons tru ção
econô mi ca pre ci sa es tar in te gra da a uma
eco no mia de bai xo car bo no. É ur gen te es ta- 
be le cer as ba ses pa ra um mer ca do do més ti- 
co de car bo no. Des de 1997, quan do o Pro to- 
co lo de Kyoto de fi niu as di re tri zes pa ra com- 
pen sa ções des sas emis sões, o Bra sil não se
des ta ca no mer ca do in ter na ci o nal de car bo- 
no, ape sar de ser sig na tá rio, e ape sar de con-
tar com uma área flo res tal do ta ma nho da
União Eu ro peia.

Te re mos, em no vem bro, na COP 26, a
opor tu ni da de de ver es te de ba te mais evi- 
den te. Já não bas ta uma fa tia de re for ma, é
pre ci so re for mar o am plo. E, mais do que is-
so, re for mar cui dan do a pau ta mais im por- 
tan te que es tá em jo go mun do afo ra. O Bra sil
de mons trou em di ver sas opor tu ni da des que
po de trans for mar pro ble mas em so lu ções.
Va mos su bir nes te pó dio?

Corresponsabilidade com a socioeducação 

O Sis te ma So ci o e du ca ti vo do Ma ra nhão
ce le bra mais uma con quis ta pa ra a sua im- 
ple men ta ção com a edi ção do De cre to nº
36.751/2021, que ins ti tuiu a Co mis são In ter- 
se to ri al de Im ple men ta ção, Acom pa nha- 
men to e Ava li a ção do Sis te ma Na ci o nal de
Aten di men to So ci o e du ca ti vo (SI NA SE). Es se
de cre to foi san ci o na do pe lo go ver na dor Flá- 
vio Di no e pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do Es- 
ta do (DOE), no dia 21 de maio de 2021. Es sa
ini ci a ti va aten de às nor ma ti vas que re gem o
aten di men to so ci o e du ca ti vo e mar ca quin ze
anos da pu bli ca ção do SI NA SE (2006), ca rac- 
te ri za do co mo um con jun to or de na do de
prin cí pi os, re gras e cri té ri os, de ca rá ter ju rí- 
di co, po lí ti co, pe da gó gi co, fi nan cei ro e ad- 
mi nis tra ti vo, que en vol ve des de o pro ces so
de apu ra ção de ato in fra ci o nal até a exe cu- 
ção das me di das so ci o e du ca ti vas, in cluin- 
do-se ne le, por ade são, os sis te mas es ta du- 
ais, dis tri tal e mu ni ci pais, bem co mo to dos
os pla nos, po lí ti cas e pro gra mas es pe cí fi cos
de aten di men to a ado les cen te em con fli to
com a lei. (SI NA SE, pag.23).

O SI NA SE ma te ri a li zou uma po lí ti ca pú- 
bli ca des ti na da aos ado les cen tes em con fli to
com a lei, em con so nân cia com a Dou tri na
de Pro te ção In te gral às cri an ças e ado les cen- 
tes bra si lei ras, efe ti va das pe la Cons ti tui ção
Fe de ral, Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les cen- 
te e nor ma ti vas in ter na ci o nais que o Bra sil é
sig na tá rio, co mo a Con ven ção da ONU so- 
bre os Di rei tos da Cri an ça, Re gras Mí ni mas
das Na ções Uni das pa ra Ad mi nis tra ção da
Jus ti ça Ju ve nil – Re gras de Bei jing – Re gras
Mí ni mas das Na ções Uni das pa ra a Pro te ção
dos Jo vens Pri va dos de Li ber da de.

O SI NA SE é um mi cro sis te ma que faz
par te do Sis te ma de Ga ran tia de Di rei tos
(SGD), do qual fa zem par te as po lí ti cas so ci- 

ais bá si cas na in ter fa ce e ar ti cu la ção com os
de mais sis te mas edu ca ci o nal, Sis te ma Úni- 
co de As sis tên cia So ci al (SU AS), Sis te ma
Úni co de Saú de (SUS), Sis te ma de Jus ti ça e
Se gu ran ça Pú bli ca, den tre ou tros ne ces sá ri- 
os a aten der às de man das dos ado les cen tes
em pro ces so de de sen vol vi men to bi op si cos- 
so ci al,  co mo vis tas a sua in te gra li da de e a
com ple xi da de do aten di men to, con si de ran- 
do que a exe cu ção do aten di men to é re gi do
pe lo prin cí pio da in com ple tu de ins ti tu ci o- 
nal. Is so sig ni fi ca di zer que pa ra a efe ti va ção
e ga ran tia de di rei tos aos ado les cen tes em
cum pri men to de me di das so ci o e du ca ti vas é
fun da men tal que os sis te mas aci ma re fe ri- 
dos es te jam im pli ca dos di re ta men te na ga- 
ran tia dos di rei tos fun da men tais a es ses
ado les cen tes, co mo cor res pon sá veis pe la
sua pro mo ção e com a sua re(in ser ção) fa mi- 
li ar e co mu ni tá ria.

Des se mo do, a Co mis são In ter se to ri al de
Acom pa nha men to da Im ple men ta ção do
SI NA SE tem abran gên cia no âm bi to do exe- 
cu ti vo es ta du al do Ma ra nhão, cu ja res pon- 
sa bi li da de com pre en de a exe cu ção das me- 
di das res tri ti vas e pri va ti vas de li ber da de,
exe cu ta das pe la Fun da ção da Cri an ça e do
Ado les cen te (FU NAC) e a co or de na ção es ta- 
du al das me di das em meio aber to sob a res- 
pon sa bi li da de da Se cre ta ria de Es ta do de
De sen vol vi men to So ci al (SE DES).

A co mis são In ter se to ri al é com pos ta por
um re pre sen tan te da Se cre ta ria de Es ta do
dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu- 
lar (SE DIH POP), Se cre ta ria de Es ta do do De- 
sen vol vi men to So ci al (SE DES), Se cre ta ria de
Es ta do da Edu ca ção (SE DUC), Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES), Se cre ta ria de Es ta do
de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP), Se cre ta ria de
Es ta do do Es por te e La zer (SE DEL),  Se cre ta- 
ria de Es ta do da Cul tu ra (SEC MA), Con se lho
Es ta du al dos Di rei tos da Cri an ça e do Ado- 
les cen te (CED CA) e a FU NAC, a quem ca be- 
rá a sua co or de na ção, cu ja reu nião ocor re rá
tri mes tral men te ou, ex tra or di na ri a men te,
sem pre que con vo ca das pe la FU NAC ou SE- 
DIH POP. Po de rão ser con vi da dos a par ti ci- 

par das reu niões um re pre sen tan te do Tri bu-
nal de Jus ti ça (TJ), De fen so ria Pú bli ca do Es- 
ta do do Ma ra nhão (DPE), Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão (MP MA) e Con se lhos Tu te la-
res.

Den tre os ob je ti vos da co mis são in ter se- 
to ri al, in clui-se o acom pa nha men to e ava li- 
a ção da exe cu ção do Pla no Es ta du al de
Aten di men to So ci o e du ca ti vo, com es pe ci al
aten ção às ações per ti nen tes aos ór gãos que
o com põem; de fi nir es tra té gi as de im plan ta-
ção e qua li fi ca ção do SI NA SE no âm bi to Es- 
ta du al; es ti mu lar a cri a ção e o fun ci o na men-
to de Co mis sões no âm bi to dos mu ni cí pi os,
em es pe ci al na que les que con cen tram par- 
ce la sig ni fi ca ti va do aten di men to so ci o e du- 
ca ti vo. Ou tro ob je ti vo im por tan te des sa co-
mis são é a ar ti cu la ção das ins tân ci as ne ces- 
sá ri as ao fun ci o na men to do aten di men to
ini ci al in te gra do na mo da li da de de nú cle os
de aten di men to in te gra do ou plan tões in te-
rins ti tu ci o nais, con for me de man da de ca da
mu ni cí pio, con si de ran do que atu al men te
es se aten di men to exis te so men te em São
Luís, com a im plan ta ção do Cen tro In te gra-
do de Jus ti ça Ju ve nil (CIJ JUV) em 2017.Es sa
nor ma ti va fun ci o na rá co mo um es pa ço de
diá lo go, in te gra ção e ar ti cu la ção ins ti tu ci o- 
nal das po lí ti cas pú bli cas, pa ra uma vi são e
atu a ção trans ver sal so bre a ga ran tia das po- 
lí ti cas pú bli cas e de di rei tos aos ado les cen-
tes em con fli to com a lei, no sen ti do de su pe- 
rar mos a vi são iso la da e frag men ta da, mas
so bre tu do in te grar e ofer tar as ações re fe- 
ren tes à edu ca ção, saú de, as sis tên cia so ci al,
es por te, cul tu ra e la zer, se gu ran ça pú bli ca,
den tre ou tras ne ces sá ri as no pro ces so de
cum pri men to e pós me di da,  de for ma a oti- 
mi zar os cus tos, evi tan do a su per po si ção de
ações e des per dí ci os de re cur sos pú bli cos,
vi san do as sim atin gir os re sul ta dos de pro- 
mo ver e opor tu ni zar aos ado les cen tes no vas
tra je tó ri as e pro je tos de vi das e res sig ni fi ca- 
ção do ato in fra ci o nal. Es se no vo ins tru men-
to nor ma ti vo con tri bui rá pa ra con ti nu ar- 
mos avan çan do na con so li da ção da po lí ti ca
de aten di men to so ci o e du ca ti vo no Es ta do.

CAR LOS NI NA
Ad vo ga do e jor na lis ta

De es cor piões e
hi e nas

Se um no ve lis ta dos mais ta len to sos – ain da que ins pi ra do pe- 
las vi sões es té ti cas de Sal va dor Da li e es ti mu la do pe los alu ci nó ge- 
nos mais efi ci en tes – qui ses se des cre ver o pre sen te, ja mais ima gi- 
na ria uma obra em que cor rup tos con tu ma zes fos sem in ves ti ga- 
do res ofi ci ais pa ra apu rar fa tos de in te res se da so ci e da de.

Se ti ves se tal ca pa ci da de, não che ga ria ao des plan te de re ti rar
do fo co da in ves ti ga ção des vi os de re cur sos pú bli cos, pa ra ata car
opi niões di ver gen tes. Quem, po rém, co nhe ces se a his tó ria e as- 
sis tis se a tal en re do, não di ria que is so se ria coi sa de no ve la;  nem
se sur pre en de ria, di an te do ta ma nho da des fa ça tez da que les que
se va lem de bre chas do or de na men to ju rí di co que eles mes mos
cons tro em e de re la ções pro mís cu as com que se man têm no Po- 
der, pro te gen do-se uns aos ou tros.

Ne nhum es cri tor cri a ria uma his tó ria de cor rup ção co mo es sa
por que te ria de re fe rir-se a in con tá veis ti pos pe nais, pois os per- 
so na gens tra fe gam com de sen vol tu ra no vas to le que da pre vi são
le gal, com pre di le ção pa ra aque les que con cei tu am des vi os de
ver bas pú bli cas. Co mo se não bas tas se ape nas cor rom per e cor- 
rom per-se, têm ne ces si da de de ir além. Tro car de po si ção. De
ban di do, vi rar mo ci nho. Ten tar trans for mar pes so as de cen tes em
réus. Se ria ina cre di tá vel se não fos se on de é e se fos sem ou tras as
pes so as.

Aris tó te les não fez do ho mem um ani mal (ser) so ci al. Ape nas
cons ta tou is so. A evo lu ção des sa ne ces si da de e re a li da de gre gá ri- 
as cul mi nou na ide a li za ção do es ta do, tra ta do por Ma qui a vel, Bo- 
din, Hob bes, Rous se au, Loc ke, Kant, Kel sen, den tre ou tros, com a
fi na li da de de que as pes so as pu des sem se or ga ni zar e ad mi nis- 
trar-se. Pa ra tan to, Mon tes qui eu con tri buiu com sua pro pos ta de
tri par ti ção dos po de res: Le gis la ti vo, pe lo qual o “po vo”, por seus
“re pre sen tan tes”, ela bo ra ri am as leis da pró pria con vi vên cia; o
Exe cu ti vo, pa ra ge ren ci ar o Es ta do; o Ju di ciá rio, pa ra di ri mir os
con fli tos en tre as pes so as.

A pre sun ção era de que aque les que vi es sem a exer cer as fun- 
ções de tais po de res se pau tas sem pe las nor mas vi gen tes. Se as vi- 
o las sem, de ve ri am ser pu ni dos, ob vi a men te, pois a lei de ve ser
pa ra to dos, as sim di zi am os dou tri na do res. Se, po rém, os cri mi- 
no sos to mam con ta dos po de res, os ini mi gos pas sam a ser os ci- 
da dãos de bem, aque les que não se dei xam co op tar ou se du zir pe- 
los es que mas de cor rup ção do mi nan tes.

Por co e rên cia, por tan to, o Es ta do não po de, pa ra pu nir, vi o lar
ele pró prio as nor mas do or de na men to ju rí di co nas quais es tá su- 
pos ta men te en qua dran do al guém. Ou se ja, de le ga do de po lí cia,
pro mo tor de jus ti ça, juiz de di rei to, ad vo ga do, par la men tar, no
exer cí cio do di rei to de in ter ro gar al guém, não de ve ri am, eles pró- 
pri os, em ra zão des se di rei to, vi o lar o di rei to alheio, quer se ja na
oi ti va de pe ri to, tes te mu nha ou mes mo acu sa do.

Num Es ta do, po rém, em que o cri me or ga ni za do é quem ela- 
bo ra as nor mas e quem as in ter pre ta, não de ve ri am cau sar sur- 
pre sa os de lí ri os da es tu pi dez dos mal fei to res. Es pe rar que agis- 
sem de for ma di fe ren te é pen sar co mo o sa po, que acre di tou no
es cor pião quan do es te lhe pe diu ca ro na pa ra atra ves sar o la go e
pro me teu não o fer ro ar, pois mor re ria tam bém. No meio do la go,
o es cor pião fer ro ou o sa po e es cla re ceu, di an te da sur pre sa as sus- 
ta do ra de que foi aco me ti do o ba trá quio – É da mi nha na tu re za!

Não se tem no tí cia de que na fá bu la o es cor pião sor ri. No mun- 
do re al, o es cor pião pa re ce uma hi e na, rin do de sua pró pria mal- 
da de, em êx ta se des res pei to so, não só pa ra com aque les a quem
de ve ria in ter ro gar com res pei to, mas pa ra com to das as pes so as
de cen tes, pois pre sen ci am ati tu des des ti tuí das do mí ni mo de
edu ca ção por par te de quem de ve ria ter con du ta re ves ti da de dig- 
ni da de e hon ra.

Is so, po rém, é ab so lu ta men te im pos sí vel, pois não têm ne- 
nhum pu dor. Sua na tu re za é aves sa a va lo res mo rais, éti cos e le- 
gais. Se alhu res ser pe go com a mão no co fre pú bli co é ver go nho- 
so, na ter ra das hi e nas is so é mé ri to, re vi go ra a au dá cia e con fe re
até po de res pa ra in ti mi dar e ame a çar pes so as de cen tes. Ten tar
hu mi lhá-las. Mas não con se guem. Não têm es ta tu ra mo ral pa ra
is so. Sua qua li fi ca ção é a da sor di dez e da ca na lhi ce. Ten tam des- 
qua li fi car aque les aos quais não al can çam, com in ter rup ções in- 
de vi das, ofen sas e agres sões gra tui tas, sem se da rem con ta, no la- 
ma çal da im pu ni da de em que vi vem, do pa pel ri dí cu lo que fa zem.

Re a gem ir ri ta dos à voz se re na do equi lí brio, com os úni cos “ar- 
gu men tos” que têm: gri ta ria e  ofen sa, . Mal-edu ca dos, de sin for- 
ma dos, au to ri tá ri os e – pi or – co var des, ex ci tam-se pro vo can do
náu se as e no jo. Só não con se guem é mu dar a re a li da de da qual
eles não têm ne nhu ma dú vi da: são cor rup tos, cri mi no sos. Ten- 
tam des truir a boa re pu ta ção de quem a tem, por que a úni ca que
pos su em é a de la drões. Sa bem que não adi an ta ten tar pa re cer
mo ci nhos. São ban di dos. E as sim mor re rão. É o le ga do que op ta- 
ram por dei xar pa ra seus fi lhos.

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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MISTÉRIO

Estados Unidos não tem
explicação para OVNIS

A
o que tu do in di ca, ain da não
se rá des ta vez que te re mos
uma res pos ta pa ra a já clás si- 
ca in da ga ção: nós, ter rá que- 

os, es ta mos re al men te sós? Aguar da- 
do com gran de ex pec ta ti va, o re la tó- 
rio ofi ci al dos Es ta dos Uni dos so bre os
ar qui vos se cre tos do go ver no que tra- 
tam de ov nis, os ob je tos vo a do res
não-iden ti fi ca dos, não tra rá uma con- 
clu são so bre o te ma, se gun do a mí dia
nor te-ame ri ca na.De acor do com o
jor nal The New York Ti mes e ou tros
mei os de co mu ni ca ção dos EUA, as
For ças Ar ma das e a In te li gên cia ame- 
ri ca nas não en con tra ram ne nhu ma
evi dên cia da exis tên cia de na ves ex- 
tra ter res tres. En tre tan to, o re la tó rio a
ser en ca mi nha do ao Con gres so ame- 
ri ca no não ex pli ca de ze nas de fenô- 
me nos e in ci den tes, al guns fil ma dos
por pi lo tos, de mo do que a exis tên cia
de ali e ní ge nas não po de ser ab so lu ta- 
men te des car ta da.O The New York Ti- 
mes, que ci ta al tos fun ci o ná ri os ou vi- 
dos sob con di ção de ano ni ma to, in- 
for mou que o do cu men to con clui que
a mai o ria dos cer ca de 120 in ci den tes
nos úl ti mos 20 anos não tem na da a
ver com o des co nhe ci do, se gre dos mi- 
li ta res ame ri ca nos ou tec no lo gia do
go ver no. Tam bém não es tão re la ci o- 
na dos a ob je tos co mo ba lões de pes- 
qui sa que, pa ra al guns, es ta ri am por
trás dos re la tos.E é por es se mo ti vo
que a in ves ti ga ção não ex pli ca, por
exem plo, o que pi lo tos da Ma ri nha
dos Es ta dos Uni dos te ri am exa ta men- 
te vis to quan do fil ma ram ob je tos vi a- 
jan do a ve lo ci da des qua se hi persô ni- 

cas, gi ran do e de sa pa re cen do mis te ri- 
o sa men te

A quan ti da de do que o Pen tá go no
cha ma de “Fenô me nos Aé re os Não
Iden ti fi ca dos” tra ta-se de um da do sé- 
rio quan do ad ver sá ri os dos EUA, co- 
mo Rús sia ou Chi na, po dem es tar
usan do tec no lo gi as de vi gi lân cia des- 
co nhe ci das e al ta men te avan ça das. A
in ves ti ga ção so bre os ov nis foi so li ci- 
ta da no ano pas sa do e o re sul ta do se rá
en vi a do ao Le gis la ti vo até o fim do
mês pe la di re to ra na ci o nal de In te li- 
gên cia, Avril Hai nes. O re la tó rio prin- 
ci pal po de ser tor na do pú bli co, mas
te rá ane xos que se rão man ti dos em si- 
gi lo. O The Washing ton Post, a exem- 
plo do jor nal no va-ior qui no, as si na- 
lou que o do cu men to “não ofe re ce rá
con clu sões fir mes so bre quais ob je tos
(…) po de ri am ser”. O in te res se na
pos si bi li da de de vi da ex tra ter res tre
al ta men te in te li gen te foi ain da mais
ali men ta do de pois que o Pen tá go no
lan çou, no ano pas sa do, ví de os nos
quais os pi lo tos se mos tra ram es pan- 
ta dos com ob je tos des co nhe ci dos que
se mo vi am ra pi da men te. Além dis so,
ti ve ram gran de pe so co men tá ri os de
al tos fun ci o ná ri os com aces so a re la- 
tó ri os de in te li gên cia, in cluin do o ex-
pre si den te Ba rack Oba ma, e um re la- 
tó rio do pro gra ma 60 Mi nu tos, da
CBS, no qual os pi lo tos de ram seus
de poi men tos. Os co man dan tes da
For ça Aé rea ame ri ca na dis se ram ter
vis to na ves que vo a vam mais rá pi do e
eram mais ágeis do que qual quer ou- 
tra co nhe ci da. “O que é cer to, e fa lo is- 
so re al men te a sé rio, é que há ima gens

e re gis tros de ob je tos no céu que não
sa be mos exa ta men te o que são”, res- 
sal tou, por sua vez, Ba rack Oba ma,
em 17 de maio pas sa do. “Há mui to
mais avis ta men tos do que os que fo-
ram di vul ga dos”, dis se John Rat clif fe,
que foi di re tor de In te li gên cia Na ci o- 
nal nos úl ti mos oi to me ses do go ver- 
no Do nald Trump, em en tre vis ta ao
ca nal Fox News, em mar ço. “Mui tas
apa ri ções fo ram tor na das pú bli cas.
Há mo men tos em que não te mos bo-
as ex pli ca ções pa ra mui tas coi sas que
vi mos”, ob ser vou. Luis Eli zon do, que
tra ba lhou na in ves ti ga ção do Pen tá-
go no so bre os UAPs e pe de a di vul ga- 
ção do que é co nhe ci do, afir mou que
mui to do que é vis to su ge re uma tec- 
no lo gia ex tre ma men te avan ça da des- 
co nhe ci da pe los hu ma nos. “Se as in- 
for ma ções do New York Ti mes es ti ve- 
rem cor re tas, os ob je tos vis tos pe los
pi lo tos ao re dor do mun do são mui to
mais avan ça dos do que qual quer ou- 
tra tec no lo gia ter res tre co nhe ci da por
nos sos ser vi ços de in te li gên cia”, tui-
tou Eli zon do. “É ho ra de di vul gar o re- 
la tó rio com ple to, ví de os e da dos do
que vi mos no Pen tá go no”, acres cen- 
tou. No ano pas sa do, o de par ta men to
ame ri ca no da De fe sa di vul gou três ví-
de os em pre to e bran co, gra va dos por
pi lo tos. Ne les, ov nis pa re cem ser vis-
tos. Os pi lo tos ex pres sam as som bro
com o que ve em e não dão ne nhu ma
ex pli ca ção. Pa ra o Pen tá go no não se
tra ta de ex tra ter res tres, mas de equi-
pa men tos tec no ló gi cos cri a dos por ri- 
vais dos Es ta dos Uni dos e des co nhe-
ci dos dos pi lo tos.

PAQUISTÃO

Acidente de trem deixa pelo menos 36 mortos

UM PASSAGEIRO FERIDO, QUE ESTAVA NO TREM QUE DESCARRILOU, CONTOU COMO UMA CALAMIDADE LEVOU À OUTRA

Um trem do Pa quis tão co li diu com
va gões des car ri la dos de ou tra com po- 
si ção nes ta se gun da-fei ra (7), ma tan- 
do ao me nos 36 pes so as, dis se ram au- 
to ri da des de go ver no. O aci den te
mos tra o es ta do ame a ça dor de um
sis te ma fer ro viá rio de mais de 165
anos de ida de.

O nú me ro de mor tos pro va vel men- 
te au men ta rá, já que agen tes de res ga- 
te es ta vam com di fi cul da de pa ra al- 
can çar pes so as apri si o na das em vá ri- 
os com par ti men tos es ma ga dos e es- 
pa lha dos pe los tri lhos em Sindh, pro- 
vín cia do sul do país.

Um por ta-voz da Pa kis tan Railways
dis se que ao me nos 33 cor pos fo ram
le va dos a hos pi tais, en tre eles os de
du as au to ri da des fer ro viá ri as. Mais de
100 pes so as fi ca ram fe ri das, afir mou à
Reu ters.

O po li ci al Umar Tu fail dis se que o

nú me ro su biu pa ra 36 pes so as e que
seus ho mens con se gui am ver mais
qua tro cor pos pre sos nos des tro- 
ços. “Ain da não con se gui mos re ti rá-
los, mas uma ope ra ção es tá em an da- 
men to pa ra is so”, in for mou aos re pór- 
te res no lo cal. “Sal va mos mais três
pes so as; elas es tão fe ri das”, acres cen- 
tou.

Um pas sa gei ro fe ri do, que es ta va
no trem que des car ri lou, con tou co- 
mo uma ca la mi da de le vou à ou- 
tra. “Nós nos sen ti mos ati ra dos pa ra
lon ge”, dis se ele, com a ca be ça en fai- 
xa da, a um re pór ter de te le vi são no
hos pi tal, ao fa lar do des car ri la men to
ini ci al do trem em que vi a ja va. “De- 
pois, um se gun do trem atin giu o nos- 
so, o que cau sou mais da nos.”

O por ta-voz da Pa kis tan Railways
dis se ain da que vá ri os va gões do pri- 
mei ro trem tom ba ram nos tri lhos ad- 

ja cen tes, após o des car ri la men to no
dis tri to de Ghot ki. Em se gui da, o se- 
gun do trem, que vi nha na di re ção
opos ta, se cho cou com eles, acres cen-
tou.

“O con du tor ten tou aci o nar os frei- 
os de emer gên cia, mas a lo co mo ti va
atin giu os va gões es pa lha dos”, dis se a
Pa kis tan Railways em um re la tó rio
ini ci al.

“A li nha tem pro ble mas em vá ri os
pon tos, os va gões são an ti gos, al guns
têm até 40 anos”, afir mou a au to ri da-
de fer ro viá ria Kha lid La tif à Geo News
TV. “Eu dis se a che fões vá ri as ve zes:
‘Por fa vor, fa çam al go a res pei to dis- 
so’”. O pri mei ro-mi nis tro pa quis ta- 
nês, Im ran Khan, es cre veu no Twit ter
que es tá cho ca do com o aci den te
“hor ro ro so” e que es tá de ter mi nan- 
do uma in ves ti ga ção abran gen te so-
bre a se gu ran ça fer ro viá ria.

Con fi ra abai xo a lis ta das ci da des que vêm so fren do ata -
ques de van da lis mo

VANDALISMO

Amazonas pede ajuda
à Força Nacional

A PM JÁ PRENDEU 29 PESSOAS NO ESTADO

O go ver na dor do es ta do de Ama zo nas, Wil son Li ma
(PSC), in for mou, por meio do Twit ter, que pe diu ao Mi- 
nis té rio da Jus ti ça o en vio da For ça Na ci o nal pa ra con ter
os atos de van da lis mo que vêm acon te cen do, so bre tu- 
do, na ca pi tal do es ta do, Ma naus.

Ape nas nes te fim de se ma na, vân da los ate a ram fo go
em uma Uni da de Bá si ca de Saú de (UBS), no pré dio do
Sin di ca to das Em pre sas de trans por tes Pú bli cos de
Ama zo nas (Si nes tram) e em um cai xa ele trô ni co. A ca pi- 
tal to ta li za 11 in cên di os cri mi nais.

Se gun do in for ma ções da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú- 
bli ca do Ama zo nas (SSP – AM), os cri mi no sos es tão à
pro cu ra de um in te gran te de uma fac ção cri mi no sa. Ele
te ria as sas si na do um tra fi can te de dro gas. A mor te do
tra fi can te acon te ceu du ran te tro ca de ti ros in ter cep ta da
pe la PM no bair ro de Re den ção, na zo na cen tro-oes te de
Ma naus.

Até a pu bli ca ção des ta ma té ria a PM já pren deu 29
pes so as no es ta do, sen do 16 na ca pi tal e os de mais no
in te ri or do es ta do.

Iran du ba (39km de Ma naus): In cên dio em três veí cu- 
los; In cên dio na Cai xa Econô mi ca Fe de ral

Pa rin tins (396km de Ma naus): In cên dio em um ôni- 
bus e In cên dio em vi a tu ra da PM

Ca rei ro Cas ta nho (124km de Ma naus): In cên dio na
Se cre ta ria de Obras

Ma na ca pu ru (99km de Ma naus): In cên dio no PAC
Ca rau a ri (788km de Ma naus): Prin cí pio de in cên dio

no Cen tro de Con vi vên cia da Fa mí lia – 10 pre sos até o
mo men to

Rio Pre to da Eva (80km de Ma naus): Um ôni bus in- 
cen di a do – 3 pre sos até o mo men to

NIGÉRIA

Líder do Boko Haram
morre em conflito

ABUBAKAR SHEKAU COMETEU SUÍCIDIO DURANTE LUTA

O lí der do Bo ko Ha ram, Abu ba kar She kau, co me teu
sui cí dio du ran te uma lu ta con tra mem bros de um gru po
jiha dis ta ri val, afir mou o gru po Es ta do Is lâ mi co na Áfri- 
ca Oci den tal (ISWAP) em uma gra va ção en vi a da à AFP
nes te do min go (6/06).

“She kau pre fe riu ser hu mi lha do no além a ser hu mi- 
lha do na ter ra. Ele se ma tou de to nan do um ex plo si vo”,
afir mou uma voz se me lhan te à do lí der da ISWAP, Abu
Mu sab Al Bar nawi, em uma gra va ção na lín gua Ka nu ri
en tre gue à AFP por uma fon te que nor mal men te dis tri- 
bui os co mu ni ca dos do gru po.

O Bo ko Ha ram não co men tou os re la tos so bre a mor- 
te de seu lí der, que es tão sen do in ves ti ga dos pe los mi li- 
ta res ni ge ri a nos.

O ISWAP ex pli ca na gra va ção que en vi ou seus com ba- 
ten tes pa ra um en cla ve do Bo ko Ha ram na flo res ta de
Sam bi sa e que en con tra ram She kau sen ta do den tro de
sua ca sa, o que deu iní cio a um ti ro teio.

“De lá ele se re ti rou e fu giu, cor reu e se es con deu no
ma to por cin co di as. No en tan to, os com ba ten tes con ti- 
nu a ram a pro cu rá-lo”, diz a voz.

Ao en con trá-lo, os com ba ten tes da ISWAP pe di ram
que ele e seus se gui do res se ren des sem, de acor do com a
gra va ção, mas She kau re cu sou e ti rou a pró pria vi da.

“Es ta mos mui to fe li zes”, dis se a voz, acres cen tan do
que She kau era “al guém que co me teu atos ter ro ris tas e
atro ci da des ini ma gi ná veis”.

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, constituída pela Portaria nº 89/2021 - 
GAB, de 08/02/2021, no uso das suas atribuições legais – com fulcro nos artigos 252, parágrafo primeiro, 
da Lei Estadual nº 6.107/94 Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, CITA a 
Senhora MARILIA BARBOSA PINHEIRO, Agente de Administração, ID nº 1011139, para no prazo de 
10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA no processo em tela, no qual se encontra indiciada em 
razão das imputações contidas no Despacho de Ultimação de Instrução e Indiciação, sendo-lhe facultado 
vista dos autos na sala do Serviço de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, situada à Av. 
Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau - Casa do Trabalhador, 2º andar, nesta cidade de São Luis- MA.

São Luís, MA, 27 de maio de 2021
VERA SIMONE CARDOSO DE PAIVA MOHANA PINHEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
MANDADO DE CITAÇÃO

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0022556/2021

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 17, de 12 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão nº 011, de 18 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

disposto no art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, 

MARGARETH SIMES CHAHINE BARROS, Médica II, matricula 1086859, constando como última 

localização Centro de Saúde da Cidade Operária (31/08/99), localizado nesta capital, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e 

Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde – SESPAD/SES, instalado 

no 2º andar do Prédio da Casa do Trabalhador, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 

s/n, Calhau – São Luís-MA, a fim de saber que estão correndo em seus termos legais, os autos do 

Processo Administrativo Disciplinar nº 10056/2021,(apenso nº 014608/2015) em que o mesmo figura 

como servidora arguida, em razão da denúncia de possíveis irregularidades relacionadas a abandono de 

cargo, conforme disposto o artigo nº 228,inciso II e III da Lei nº 6.107/1994 de julho de 1994.

São Luís, 19 de maio de 2021

Sonia Maria Ferreira

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CITAÇÃO DE SERVIDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Nº 10056/2021 (APENSO Nº 0147608/2015)

DATA HORA PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO

23/06/2021 09h 0116190/2020 006/2021

Objeto: Concessão de uso onerosa de espaço público para exploração comercial de uma 
lanchonete, com fornecimento de mobiliários e respectivos utensílios por parte do licitante 
vencedor, no Centro de Ciências Agrarias, Naturais e Letras – CCANL, da Universidade Estadual 
da Região Tocantina do Maranhão-UEMASUL, localizado na Avenida Brejo do Pinto, s/n, Bairro 
Brejo do Pinto II, na cidade de Estreito/MA.

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMASUL, através de sua Pregoeira na forma da Lei 

Federal 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR OFERTA, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, conforme a 

seguir discriminado:

Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão, www.uemasul.edu.br e no Portal de Compras 

Governamentais do Governo do Estado do Maranhão, www.compras.ma.gov.br, onde poderão ser 

consultados e adquiridos gratuitamente. O Edital e seus anexos estão, ainda, à disposição dos 

interessados no horário das 08h às 12h e de 14h às 18h , na sede da Comissão Setorial de Licitações da 

UEMASUL, situada na Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Bairro Centro, para consulta gratuita ou adquiri-los 

mediante a entrega de 1(uma) resma de papel A4.

Imperatriz/MA, 07 de junho de 2021

Patrícia Silva Lima

Presidente da CSL-UEMASUL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO

TOCANTINA DO MARANHÃO – UEMASUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba, por meio  da Secretaria Municipal de 
Assistência Social torna público para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 21 
de junho de 2021, na plataforma Licitanet, no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br,  Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual contratação de empresa Especializada no fornecimento de kit de materiais de enxovais para recém-nascido 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Anajatuba/MA, conforme 
disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei  nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 029/2021 , Decreto Municipal nº 022/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. 
O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais), que deverá ser feito através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Assim como 
pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço ou através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 02 de junho de 2021. TESSIA 
VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA.  Secretária Municipal de Assistência Social. Decreto nº 005/2021.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim, Estado do Maranhão, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço Global, do tipo menor preço global, às 
14h00min (Quatorze  horas) do dia 30 de junho de 2021 na sala da Comissão Permanente de 
licitações cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de 
recuperação de estradas vicinais no Município de Bom Jardim/MA. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância 
de R$50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim -  Maranhão - Brasil - CEP 
65.380-000, e demais informações no e-mail prefeiturabomardimcpl@gmail.com. 

Bom Jardim/MA, 02  junho de 2021.
Ingrid Silva dos Santos

Presidente da CPL
Portaria N° 17/2021-GB

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021– SRP
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.229.975/0001-72, 
através do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, Informa a presente ERRATA do 
aviso de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 011/2021. Que tem por objetivo: 
Formação De registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
especializada para fornecimento de pneus e baterias para suprir as necessidades do 
município de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 14 de 
junho de 2021, às 13h00min (treze horas)
ONDE SE LÊ: O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.com.br.
LEIA-SE: O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 
por meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br.

Bom Jardim/MA, 02 de Junho de 2021.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira

Pregoeiro
Portaria N° 11/2021-SEMGAB

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021– SRP
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.229.975/0001-72, 
através do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, Informa a presente ERRATA do 
aviso de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 012/2021. Que tem por objetivo: 
Formação De registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
para a prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades das 
secretarias municipais de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o 
dia 14 de junho de 2021, às 14 h00min (Quatorze horas).
ONDE SE LÊ: O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.com.br.
LEIA-SE: O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 
por meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br.

Bom Jardim/MA, 02 de Junho de 2021.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira

Pregoeiro
Portaria N° 11/2021-SEMGAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 
- Centro - Mirador/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços de nº. 013/2021 no dia 25/06/2021, 09:00 hrs, horário local, objetivando 
a contratação de empresa especializada em gestão de mídia e produção audiovisual e fonográ-
fica para o Município de Mirador/MA.
 O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os 
dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 02/06/2021
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO.  Pregão Presencial SRP nº 010/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 
009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes à espécie, Decreto Federal nº 
7.892/13 e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 21 de junho de 2021 às 11h00min, licitação na 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 010/2021, do tipo menor preço por item, objetivando registro de preço 
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços para confecção de próteses 
dentárias, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Monção/MA. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, 
Centro, Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 
às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e 
seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de 
representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. 
Monção/MA, 31 de maio de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico SRP nº 09/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município de 
Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída 
pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, 
Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto: registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte para 
pacientes em tratamento fora do domicílio (TFD), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. Local/Site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 21 de junho de 
2021 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça 
Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente, junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 31 de maio de 2021. Kerliana Sena 
Silva - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS/ MA
AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 10/2021. A Prefeitura 
Municipal de Olho D’Água das Cunhas/MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modali-
dade Tomada de Preço n.º 10/2021, objetivando a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de pavimentação em bloquete no 
município de Olho D’água das Cunhas, nos termos da Lei 8.666/93 e demais 
alterações, a realizar-se no dia 25/06/2021 às 09:00 horas.  LOCAL DE REALIZA-
ÇÃO: Rua João Pessoa nº 56 - Centro Olho D’Água das Cunhas/MA, onde 
poderão consultar ou solicitar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário 
comercial das 08:00h às 12:00h no site da prefeitura, www.olhodaguadascu-
nhas.ma.gov.br e mais informações no E-mail: cplodc@gmail.com.  Olho D’Água 
das Cunhas/MA, 04 de junho de 2021. JOEL MEIRELES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS/ MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 09/2021. A Prefeitura Munici-
pal de Olho D’Água das Cunhas/MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço n.º 09/2021, objetivando a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica no municí-
pio de Olho D’água das Cunhas, nos termos da Lei 8.666/93 e demais 
alterações, a realizar-se no dia 24/06/2021 às 09:00 horas.  LOCAL DE REALIZA-
ÇÃO: Rua João Pessoa nº 56 - Centro Olho D’Água das Cunhas/MA, onde 
poderão consultar ou solicitar o edital e seus anexos gratuitamente, em 
horário comercial das 08:00h às 12:00h no site da prefeitura, www.olhoda-
guadascunhas.ma.gov.br e mais informações no E-mail: cplodc@gmail.com.  
Olho D’Água das Cunhas/MA, 04 de junho de 2021. JOEL MEIRELES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1375/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na modalidade CARTA CONVITE, Nº 001/021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO BÁSICO 
DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO BAIRRO SOL NASCENTE, SANTA INÊS-MA. 
Data da Sessão Pública: dia 16 de junho de 2021 às 08:30min horário de Brasília, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal, situada 
à Av. Luiz Muniz, 1005 – Centro – Santa Inês/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, 
onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido 
de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município:  
http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//. Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço 
eletrônico: licitacoessantaines@gmail.com.

Santa Inês – MA, 02 de junho de 2021.
Carlos Daniel Andrade Lopes - Presidente da Comissão

 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2021

 
 
 AVISO DE LICITAÇÃO

 

 
 

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade 
destinados às divulgações dos atos oficiais da Prefeitura Municipal São Domingos do Azeitão 
-
 
MA.  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 
DATA DE SESSÃO: Dia 21/06/2021. 
HORÁRIO: 10h00 min. Horário de Brasília/DF. 
FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS  
VALOR ESTIMADO: R$ 75.415,00 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quinze 
reais) 

 
 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão 
Permanente de Licitações  CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital, nos seguintes 
endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: 
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: 
https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-
mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com. 
 

 

 
São Domingos do Azeitão - MA, 04 de junho de 2021. 

 
 

 
Hugo Ribeiro Cardoso 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, 
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 
Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de 
informática a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as 
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min 
do dia 21 de junho de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, 
das 08h00min às 12h00min e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados 
na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do 
DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – 
Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do 
seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 07 de junho de 2021. Sara 
Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

 A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 
06.272.793/0001-84, torna público, que REQUEREU junto à Secretaria 
do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença 
Ambiental Única, referente a Linha de Distribuição 69 kV Presidente Dutra/ 
Dom Pedro, conforme Proc. Nº 97519/2021, a ser localizada em Presidente 
Dutra e Dom Pedro – Maranhão.
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Cor di al men te

• o com ple xo de hi per si mo fo bia (o me do sen ti do pe los
su pe ri o res quan do um in fe ri or mos tra for te po ten ci al
ge ren ci al);
• inér cia do ri so (há bi to de con tar pi a das em vez de tra -
ba lhar);
• sín dro me de os ci la ção (in ca pa ci da de de to mar de ci -

sões) ou
• gi gan tis mo ta bu la dor (ob ses são em ter uma me sa
mai or do que os co le gas).

Evi dên cia re cen te

No va le do si lí cio

Ine vi tá vel?

Incompetência premiada

O que é o 
Princípio de Peter?

E
m sua te o ria da evo lu ção, Char les Darwin in tro- 
du ziu a lei da se le ção na tu ral e a fra se “so bre vi- 
vên cia do mais ap to” tor nou-se po pu lar: aque- 
les que se adap tam me lhor ao seu am bi en te

pas sam pa ra a pró xi ma ro da da.
A hu ma ni da de con se guiu acres cen tar uma fa se ex tra:

de pois que os mais ap tos so bre vi vem, eles são ele va dos
a um ní vel pa ra o qual são ina de qua dos.

Is so é pe lo me nos o que o “Prin cí pio de Pe ter”, tam- 
bém co nhe ci do co mo o “Prin cí pio da In com pe tên cia de
Pe ter”, nos diz.

“Na hi e rar quia, to do fun ci o ná rio ten de a su bir ao seu
ní vel de in com pe tên cia”, di ta.

“Em qual quer or ga ni za ção em que a ex pe ri ên cia se ja
cri té rio pa ra pro mo ção e in com pe tên cia um im pe di- 
men to, es sas re gras se apli cam”, ob ser vou seu au tor, o
psi có lo go e edu ca dor ca na den se Lau ren ce J. Pe ter, que
jun to com o dra ma tur go Raymond Hull lan çou o li vro O
Prin cí pio de Pe ter em 1969.

“Mes mo sen do um li vro es cri to pa ra en tre te ni men to,
ele ti nha mui tas idei as que pe lo me nos se as se me lha- 
vam à re a li da de”, diz Kelly Shue, eco no mis ta da Yale Bu- 
si ness Scho ol. “É um prin cí pio que po de ser de sen vol vi- 
do em qua se to dos os am bi en tes on de exis te uma hi e- 
rar quia. Tal vez vo cê já te nha tes te mu nha do o pro ces so.”

“Al guém es tá fa zen do um tra ba lho pa ra o qual es tá
per fei ta men te pre pa ra do. Em vez de dei xá-lo bri lhar e
au men tar seu sa lá rio de vez em quan do, a or ga ni za ção o
re com pen sa com uma pro mo ção a uma po si ção que ele
não exe cu ta tão bem.”

“Se ele so bre vi ver, vai pa ra o pró xi mo ní vel e as sim
por di an te, na ve gan do em águas ca da vez mais pro fun- 
das e re man do ca da vez mais fre ne ti ca men te.”

“No fi nal, ele es tá tão lon ge da cos ta e a po si ção pa ra a
qual era tão bri lhan te men te ade qua do, ele es tá se afo- 
gan do (…) mas com uma me sa mai or e um car ro me lhor
e res pon sa bi li da de su fi ci en te pa ra cau sar es tra gos.”

Co mo dis se Lau ren ce Pe ter: “O cre me sem pre cres ce,
até que um dia ele aze da”.

O ago ra fa mo so prin cí pio de Pe ter iden ti fi cou um
pro ble ma re al e avan çou ain da mais a te o ria: “Com o
tem po, ca da car go ten de a ser pre en chi do por um fun ci- 
o ná rio in com pe ten te pa ra cum prir su as fun ções.”

O li vro che gou ao gran de pú bli co, per ma ne cen do na
lis ta de best sel lers do New York Ti mes por mais de um
ano (e ain da es tá sen do im pres so 45 anos de pois do lan- 
ça men to). O Prin cí pio de Pe ter é uma sá ti ra: zom ba da
ad mi nis tra ção e zom ba dos li vros na ges tão. Mas, co mo
to da boa sá ti ra, as pes so as fo ram ca pa zes de ver um
pou co de ver da de ne la.

O li vro apre sen ta de ze nas de “ter mos es pe ci a li za dos”,
co mo:

Pro var que o prin cí pio de Pe ter exis te é com pli ca do,
pois não é fá cil se ob ter da dos de em pre sas — quem de- 
ve ria os es tar co le tan do pro va vel men te não en co men- 
da ria re la tó ri os pa ra ofi ci a li zar seu ní vel de in com pe- 
tên cia.

No en tan to, os eco no mis tas Alan Ben son, Da ni el le Li
e Kelly Shue pu bli ca ram re cen te men te o que po de ser a
pri mei ra in ves ti ga ção em pí ri ca de ta lha da do prin cí pio
de Pe ter usan do da dos de ge ren ci a men to de de sem pe- 
nho dos EUA de equi pes en vol vi das em ven das.

“O bom dos da dos de ven das é, pri mei ro, que é um
am bi en te ex tre ma men te im por tan te: cer ca de 9% da
for ça de tra ba lho ame ri ca na tra ba lha em al go re la ci o na- 
do a ven das.”

“Além dis so, po de mos ver os nú me ros de ven das de
ca da ven de dor, pa ra que pos sa mos de tec tar as pes so as
com ven das su pe ri o res, que te ri am mai or pro ba bi li da de
de se rem pro mo vi das, e de pois me dir seu de sem pe nho
co mo ges to res, olhan do seu va lor agre ga do”, ex pli cou
Shue.

“Um bom ge ren te, por exem plo, tor na ria sua equi pe
mais efi caz.”

Os eco no mis tas se ba se a ram em in for ma ções de mais
de 200 em pre sas, mais de 53 mil tra ba lha do res e mais de
1,5 mil pro mo ções.

Es se con jun to de da dos é ide al pa ra iden ti fi car ven de- 
do res al ta men te efi ca zes e o que acon te ce com uma
equi pe de pois que um ven de dor em des ta que é pro mo- 
vi do à fun ção de lí der.

Eles con fir ma ram que os cra ques de ven das eram re- 
al men te mais pro pen sos a se rem pro mo vi dos. Mas não
foi só is so.

“Des co bri mos que aque les que se tor na ram ge ren tes
após se rem du as ve zes me lho res em ven das que os de- 
mais eram cer ca de 6% pi o res que os che fes, ou se ja, re- 
du zi ram o de sem pe nho de to dos os seus su bor di na dos
em mais ou me nos 6%”, re ve lou Shue.

Um re sul ta do um tan to sur pre en den te.
“Vo cê pen sa ria que ser bom em ven das im pli ca que a

pes soa é boa em re la ci o na men tos in ter pes so ais, mas
mui tos dos me lho res ar tis tas de ven das são lo bos so li tá- 
ri os e não têm mui ta ex pe ri ên cia com co la bo ra ção ou
tra ba lho em equi pe.”

“Des co bri mos que, em mé dia, eles são ge ren tes par ti- 
cu lar men te ne ga ti vos que têm um im pac to ad ver so so- 
bre seus su bor di na dos.

“Eles fo ram pro mo vi dos ao seu ní vel de in com pe tên- 
cia. E, ao fa zer is so, as em pre sas não ape nas per de ram
um fun ci o ná rio com al to de sem pe nho em ven das, mas
tam bém ad qui ri ram um ge ren te ruim.”

E em bo ra as pes so as ho je pos sam ser trei na das e se
tor na rem mais com pe ten tes co mo ge ren tes, o Prin cí pio
de Pe ter con ti nua a pros pe rar am pla men te no cam po da
ino va ção tec no ló gi ca.

Nos úl ti mos 30 anos, o con sul tor de ne gó ci os Ni tin
Borwan kar acom pa nhou a as cen são do Va le do Si lí cio
pa ra se tor nar uma po tên cia econô mi ca e tec no ló gi ca
do mun do, ven do re pe ti da men te star tups emer gi rem,
ino va rem, “per de rem sua al ma” e fi nal men te es tag na- 
rem.

“Já vi pes so as che ga rem pa ra ino var e de pois, na tu ral- 
men te, bus ca rem uma fon te de ren da. Quan do os di re- 
to res de ci dem qual é o seu mo de lo de ne gó cio, to do o
res to é co lo ca do de la do e eles se con cen tram no que ge- 
ra di nhei ro.”

“Mas nas star tups o que com pen sa é o ris co e elas se
tor nam in com pe ten tes em as su mir ris cos, dei xan do o
ca mi nho aber to pa ra que ou tras star tups pos sam ino var
no mes mo es pa ço e dei xá-las pa ra trás. Is so acon te ce o
tem po to do.”

É o equi va len te mo der no de uma as cen são ao ní vel de
in com pe tên cia.

Exis te uma ma nei ra de fu gir da ló gi ca do prin cí pio de
Pe ter e evi tar es ca lar os pi cos da in com pe tên cia?

Não é fá cil, mas exis tem al gu mas abor da gens ra di- 
cais.

“Há al gu mas evi dên ci as de que, se vo cê no me ar ge- 
ren tes ale a to ri a men te, em mé dia, eles ten dem a ter um
de sem pe nho me lhor”, diz Bob Sut ton, pro fes sor da Uni- 
ver si da de de Stan ford e au tor do li vro Go od Boss Bad
Boss: How to Be the Best and Le arn the Worst (Bom che- 
fe, mau che fe: Co mo ser o me lhor e apren der o pi or).

“É uma so lu ção di ver ti da, e há al gu mas evi dên ci as
que a com pro vam.”

Ou tra op ção vem do pró prio li vro de Pe ter: a “In com- 
pe tên cia Cri a ti va”.

Em su ma, se vo cê en con trar um tra ba lho de que re al- 
men te gos te e sai ba fa zer mui to bem, dê ao seu che fe,
oca si o nal men te, al gum mo ti vo pa ra pen sar que vo cê
não é tão bom as sim.

O prin cí pio de Pe ter jo gou luz so bre a bu ro cra cia, mas
não a mu dou: a in com pe tên cia con ti nua abun dan te.

Mas, de acor do com Sut ton, há mo ti vos pa ra oti mis- 
mo.

“Pa ra mim, há pe que nos si nais de es pe ran ça na no- 
ção de que to do tra ba lho ra zoá vel é fei to por pes so as
que não atin gi ram seu ní vel de in com pe tên cia, por que
al go que apren di es tu dan do ad mi nis tra ção por qua se 40
anos é que mui tas ve zes as or ga ni za ções fa zem a coi sa
cer ta ape sar — e não por cau sa — dos lí de res que têm.”

“As pes so as são in te li gen tes; a mai o ria de nós sa be co- 
mo li dar com hi e rar qui as ruins, che fes in com pe ten tes
ou pre gui ço sos.”

Pe ter nos mos trou que am bi ção po de ser uma re cei ta
pa ra a me di o cri da de, en tão, on de quer que vo cê vá em
seu tra ba lho, per gun te-se se é ho ra de pa rar de su bir na
car rei ra — tal vez vo cê já es te ja on de de ve ria es tar.

E se vo cê já es ca lou on de não de ve ria es tar, con so le-
se em pen sar que seu che fe pro va vel men te tam bém é
um im pos tor.

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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Mostra Sesc de Cinema

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

Tendência de viagens

A Hi bou, em pre sa de mo ni to ra men to de
mer ca do e con su mo já há 11 anos, re a li zou
um es tu do so bre a ten dên cia de vi a gens dos
bra si lei ros e re ve lou que qua se me ta de de les
pre ten de vi a jar nos pró xi mos 12 me ses. O le- 
van ta men to ain da re ve lou que 78,65% das
in ten ções de vi a gens são pa ra o des ti nos no
pró prio país e que 69,5% acre di ta que vi a- 
gens pa ra des ti nos na ci o nais mes mo só se- 
rão re to ma das após fe ve rei ro de 2022.

No re gis tro, o di re tor da TVN Au -
gus to Di niz e a es po sa Kar la Di niz,
en tre os ge ren tes Wal kí ria Pin to e Je -
fer son Ban dei ra, na pre mi a ção The
Best de 2020, que acon te ceu em ja -
nei ro de 2021, no Vil la Re a le. A pro -
pó si to, a TVN co me mo ra a aber tu ra
de mais uma lo ja da ope ra do ra no
Ma ra nhão, des sa vez na ci da de de
Var gem Gran de. A no va uni da de es tá
à dis po si ção pa ra ofe re cer os mais
mo der nos ser vi ços da TVN Fi bra: In -
ter net e Te le fo nia, ini ci al men te. E
mui to em bre ve tam bém de TV fe cha -
da. Pa ra béns ao di re tor Au gus to Di -
niz, que afir ma que a TVN es tá em
fran ca ex pan são pe lo Ma ra nhão.

A Equa to ri al Ma ra nhão
par ti ci pou de al gu mas
ações re a li za das pe la
Se cre ta ria de Es ta do
do Meio Am bi en te –
SE MA, jun to com ou -
tras em pre sas, em alu -
são ao iní cio da Se ma -
na do Meio Am bi en te.
Por con ta da pan de -
mia, as ações aca ba -
ram fi can do mais res -
tri tas, mas a co me mo -
ra ção da Se ma na ja -
mais dei xa ria de ser
lem bra da.

Os só ci os da Ocu lum
São Luís, Igor Re vo re -
do e Di e go Sil va, que
anun ci am no vi da des
pa ra agi li zar a en tre ga
de ócu los de grau. 
A óti ca de seg men to
pre mium Ocu lum São
Luís, re cen te men te
inau gu ra da na en tra da
da Pra ça de Ali men ta -
ção do Shop ping da
Ilha, ad qui riu uma má -
qui na de cor te Fa ce ta -
do ra, im por ta da da
Fran ça e de tec no lo gia
de pon ta. 

Nos aeroportos

Se gun do a As so ci a ção Bra si lei ra das Em pre-
sas Aé re as (Abe ar), com da dos da Agên cia Na ci- 
o nal de Avi a ção Ci vil (Anac), a mé dia diá ria de
par ti das nes te mês de ju nho é de 1.319. Es te nú-
me ro re pre sen ta 55% da ofer ta pré-pan de mia,
no iní cio de mar ço de 2020, an tes das me di das
de iso la men to. Es sa no tí cia de mons tra si nais de
re to ma da já no ta dos em maio. Ago ra em ju nho,
há um cres ci men to de 12,2 pon tos per cen tu ais
em com pa ra ção com as 1.028 de co la gens por
dia de maio, que re pre sen ta 42,8% da ofer ta re-
gu lar.

Crédito para o Turismo

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral li be rou os pri mei- 
ros R$ 224,3 mi lhões de 2021 pa ra ope ra ções de
cré di to via Fun do Ge ral do Tu ris mo (Fun ge tur)
pa ra mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas do se- 
tor de Tu ris mo. 

O ban co é uma das ins ti tui ções fi nan cei ras
cre den ci a das pe lo Mi nis té rio do Tu ris mo a ope- 
rar re cur sos do fun do.

 Ao to do, o Mi nis té rio do Tu ris mo re pas sou R$
1,2 bi lhão pa ra a ins ti tui ção fi nan cei ra e os re- 
cur sos se guem dis po ní veis pa ra al can çar mais
em pre en de do res.

Sustentabilidade

Re fle tin do so bre ques tões so ci o am bi en tais e
pro pon do ati tu des sus ten tá veis, o Sesc, ao la do
da Fe co mér cio e Se nac, re a li za a Se ma na do
Meio Am bi en te do Pro gra ma de Sus ten ta bi li da- 
de Ecos de 07 a 11 de ju nho. Na pro gra ma ção
uma sé rie de li ves e ví de os com di cas de prá ti cas
sau dá veis. Mar que na agen da e acom pa nhe no
per fil do Sesc no ins ta gram @sesc_ ma . Par ti ci pe
tam bém do an do 1kg de ali men to não-pe re cí vel
pa ra o Pro gra ma Me sa Bra sil Sesc nos pon tos de
co le ta es pa lha dos pe las Uni da des do Sesc em
São Luís.

Pra curtir

A fes tan ça de São
João es te ano con ti -
nua sus pen sa de vi do
à pan de mia, mas a
ce le bra ção mais tra -
di ci o nal do nos so es -
ta do vai acon te cer
em no vo for ma to: vir -
tu al.

E o Ba laio de So ta -
ques, um dos mai o res
ar rai ais da ci da de,
en trou no rit mo e
pre pa rou uma ani -
ma da pro gra ma ção.

Ne la, es tão con fir ma -
das com apre sen ta -
ções mu si cais, li ves,
ví de os per for man ces,
de ba tes, es pe tá cu los
de dan ça, con ta ções
de his tó ri as e ofi ci nas
que acon te ce de 9 a
24 de ju nho nas re des
so ci ais.

O Cen tro Aca dê mi co
(CA) “Reynaldo
Raray” re a li za rá até
es ta sex ta-fei ra, 11, a
Se ma na do Ca lou ro
“Pra tas da Ca sa” de
for ma on-li ne pe lo
Go o gle Me et, re fe ren -
te ao se mes tre 2021.1.

A pro gra ma ção con ta
com me sas-re don das
en tre os di as 7 e 11 de
ju nho, das 9h às 11h,
to tal men te de di ca da
aos no vos dis cen tes
do cur so.

A Se ma na do Ca lou ro
ob je ti va pro mo ver
um es pa ço de com -
par ti lha men to de
pes qui sas fi na li za das
e em an da men to, no
âm bi to do Pro gra ma
de Pós-Gra du a ção
em Ar tes Cê ni cas, de
alu nos egres sos.

Ho je, 8 de ju nho, é o
Dia Mun di al dos Oce -
a nos (World Oce an
Day).

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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Até quinta-feira a vacinação vai alcançar o público de 35, mas todos devem estar
cadastrados na plataforma Vacina São Luís, da Prefeitura Municipal

IMUNIZAÇÃO

Vacinação vai avançar
até 35 anos
PATRÍCIA CUNHA

D
es ta ter ça-fei ra até quin ta-
fei ra, a va ci na ção de 1ª do se 
con tra a Co vid-19, na ca pi- 
tal ma ra nhen se, vai avan çar 

até che gar na fai xa etá ria dos 35 anos, 
de acor do com o ca len dá rio da Pre fei- 
tu ra de São Luís, pa ra pes so as já ca- 
das tra das na pla ta for ma Va ci na São 
Luís. Já a va ci na ção pa ra mo ra do res 
de Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba- 
mar a par tir dos 38 anos, co or de na da 
pe lo Go ver no do Es ta do, con ti nua no 
dri ve-th ru do es ta ci o na men to do Pá- 
tio Nor te Shop ping (es tra da da Mai o- 
ba).

Nes ta ter ça-fei ra (8), va ci nam-se 
pes so as com 40 e 39 anos; na quar ta-
fei ra (9), com ida des de 38 e 37 anos; e 
na quin ta-fei ra (10), pes so as com ida- 
des de | 36 e 35 anos. Pe la ma nhã se 
va ci nam os nas ci dos en tre os me ses 
de ja nei ro e ju nho; e à tar de, os nas ci- 
dos de ju lho a de zem bro. É ne ces sá rio 
le var do cu men to ofi ci al com fo to e 
com pro van te de re si dên cia.

Co or de na dos pe la Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Saú de, a po pu la ção dis põe 
do Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção 
UNDB (Gi ná sio), na Ave ni da do Va le, 
no Re nas cen ça; do Cen tro Mu ni ci pal 
de Va ci na ção (CMV), no Mul ti cen ter 
Se brae, no Coha fu ma; do dri ve-th ru 
no Es pa ço Re ser va, ao la do do Shop- 
ping da Ilha (Ma ra nhão No vo); 2 es pa- 
ços na Uni ver si da de Es ta du al do Ma- 
ra nhão (UE MA) – dri ve-th ru e Cen tro 
de Va ci na ção; 2 es pa ços na Uni ver si- 
da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA) – 
o dri ve-th ru e o Cen tro de Con ven-

NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 8 DE JUNHO, VACINAM-SE PESSOAS COM 40 E 39 ANOS

ções; dri ve-th ru Ceu ma Re nas cen ça 
(En tra da pe la Via Ex pres sa), e o Cen- 
tro de Va ci na ção Se nai BR-135.

De acor do com o ór gão, a me ta é 
va ci nar até 15 mil pes so as por dia.  O 
pú bli co de ve se aten tar pa ra os ho rá- 
ri os de ca da pon to. Es sas in for ma ções 
cons tam na pla ta for ma Filô me tro, no 

si te da Pre fei tu ra de São Luís, que ain- 
da in for ma co mo es tá a fi la de va ci na- 
ção.

E quem ti ver a par tir de 30 anos já 
po de se ca das trar na pla ta for ma Va ci-
na São Luís e aguar dar o ca len dá rio de 
va ci na ção que se rá di vul ga do pe la 
Pre fei tu ra Mu ni ci pal de São Luís.

Arraial da Vacinação teve 5 mil vacinados

Fo ram 28 ho ras de va ci na ção, en tre
as 8h de sá ba do e as 13h de do min go,
e 5 mil pes so as va ci na das con tra a Co- 
vid-19. A ação do go ver no do es ta do
do Ma ra nhão, cha ma da de Ar rai al da
Va ci na ção, re a li zou aten di men to
inin ter rup to no dri ve-th ru do es ta ci o- 
na men to do Pá tio Nor te Shop ping,
em apoio aos mu ni cí pi os da Gran de
Ilha, pa ra ace le rar a va ci na ção con tra
a Co vid-19. A pró xi ma ação se rá em
Ti mon, se gun do o go ver na dor Flá vio
Di no.

A in ten ção é es go tar as 300 mil do- 
ses da Gran de Ilha. “Até o mo men to, o
Ma ra nhão va ci nou 20% da po pu la ção
com a pri mei ra do se e va mos fa zer a
bus ca ati va das pes so as que pre ci sam
re ce ber a se gun da do se pa ra com ple- 
tar o es que ma de va ci na ção”, ex pli cou
o se cre tá rio de es ta do da Saú de,  Car- 
los Lu la.

En quan to es pe ra vam a vez, os mo- 
ra do res da Gran de Ilha de car ro, mo to

ou bi ci cle ta re ce be ram min gau de mi- 
lho e as sis ti ram apre sen ta ções de
atra ções cul tu rais tra di ci o nais do pe- 
río do ju ni no.

A va ci na ção pa ra mo ra do res de Pa- 
ço do Lu mi ar ou São Jo sé de Ri ba mar
con ti nua no dri ve-th ru do es ta ci o na- 
men to do Pá tio Nor te Shop ping.  É ne- 
ces sá rio ter ida de a par tir de 38 anos,
apre sen tar do cu men to com fo to,
com pro van te de re si dên cia, car tão de
va ci na ção e car tão do SUS. O ser vi ço
fun ci o na de se gun da a sex ta, das 8h às
16h, e aos sá ba dos, das 8h às 12h.

Na se ma na pas sa da, o go ver no do
Es ta do re ce beu mais um lo te de va ci- 
nas, to ta li zan do  3.252.360 do ses re ce- 
bi das, sen do 1.181.740 do ses da Co ro- 
na Vac, 1.975.850 do ses da As tra Ze ne- 
ca e 94.770 do ses da Pfi zer.

Ao to do, o Ma ra nhão apli cou
1.937.345 do ses nos 217 mu ni cí pi os
do Ma ra nhão. Na ca pi tal, a Pre fei tu ra
de São Luís re ce beu 488.447 do ses e

apli cou 447.771, até o dia 5 de ju nho.

Mais va ci nas

RA PO SA

Va ci na ção con tra a
co vid-19 em po vo a dos
é in ten si fi ca da

Atra ves sar o ca nal da praia de Ca ri mã de bar co e de- 
pois se guir de mo to ci cle ta por es tra da de areia. As sim,
pro fis si o nais da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) ex- 
pan dem a va ci na ção con tra a Co vid-19 no es ta do.

No úl ti ma sá ba do (5), a po pu la ção do po vo a do do
Can to, lo ca li za do na Ilha do Cu ru pu, a 12 km da se de do
mu ni cí pio de Ra po sa, re ce beu do ses da va ci na e ori en- 
ta ções pa ra man ter os cui da dos de pre ven ção.

A va ci na ção foi re a li za da com o apoio do Go ver no do
Ma ra nhão, em par ce ria com a pre fei tu ra, na U. E. Ma no- 
el Ba tis ta-Ane xo, uma das es co las en tre gues por meio
do Pro gra ma Es co la Dig na. A es tra té gia te ve co mo al vo
pes so as com ida de de 18 anos ou mais.

A pes ca do ra Ma ria Te re sa Cos ta, de 50 anos, foi a pri- 
mei ra do po vo a do e da fa mí lia a re ce ber a pri mei ra do se
da va ci na con tra o no vo co ro na ví rus. “Eu dei gra ças a
Deus por a va ci na ter che ga do até aqui. Nós es tá va mos
to dos com me do, mas ho je eu es tou con ten te, já que sou
a pri mei ra da mi nha fa mí lia a ser va ci na da”, ce le brou.

O dia ini ci ou de for ma es pe ci al pa ra Antô nio Car los
Go mes, de 52 anos. “Es sa é uma opor tu ni da de pa ra que
as pes so as pos sam con ti nu ar as su as vi das, po der vol tar
a tra ba lhar com mais se gu ran ça e vol tar ao nor mal. Foi
pa ra is so que a va ci na veio até nós”, com par ti lhou.

Em cam po, pro fis si o nais da For ça Es ta du al de Saú de
do Ma ra nhão (Fes ma) ace le ra ram a va ci na ção na lo ca li- 
da de. “Sa be mos da di fi cul da de que al guns mu ni cí pi os
têm de che gar a al guns lu ga res, por es se mo ti vo é que foi
es ta be le ci da a par ce ria. Com is so, che ga mos até as pes- 
so as que re si dem nos lu ga res mais dis tan tes”, dis se Ala- 
na Car do so, co or de na do ra da equi pe de pro fis si o nais da
Fes ma na mo bi li za ção.

A equi pe de en fer mei ros, va ci na do res e di gi ta do res
da Fes ma atu ou em con jun to com 15 agen tes de saú de
do mu ni cí pio, de for ma a al can çar as 36 fa mí li as de pes- 
ca do res na ti vos que vi vem no po vo a do.

Além da va ci na ção, os pro fis si o nais da Fes ma ori en- 
ta ram a po pu la ção so bre os pro to co los sa ni tá ri os vi gen- 
tes no es ta do co mo, por exem plo, a im por tân cia de con- 
ti nu ar res pei tan do o dis tan ci a men to so ci al, uso de más- 
ca ra, la var as mãos e co brir o ros to em ca so de tos se ou
es pir ro. “É im por tan te que mes mo de pois de to mar a va- 
ci na, as pes so as con ti nu em usan do más ca ras, ten do o
há bi to da hi gi e ne das mãos. Res pei tan do to das as me di- 
das sa ni tá ri as exi gi das con se gui re mos di mi nuir as pos- 
si bi li da des de con tá gio tam bém”, afir mou o en fer mei ro
da Fes ma, Ro mu lo Bo gea.

Co mo par te da ação, 100 tes tes rá pi dos an tí ge no
(SWAB) fo ram re a li za dos. A ideia foi opor tu ni zar a tes ta- 
gem an tes da va ci na ção.

Se gun do o se cre tá rio mu ni ci pal de Saú de de Ra po sa,
Ro mil son Fro es, o ob je ti vo é le var va ci na a to dos. “Em
ra zão da di fi cul da de de lo co mo ção que os re si den tes
pos su em, cri a mos es ta es tra té gia a fim de pri o ri zar o al- 
can ce de to dos. Sem is so mui tas de les te ri am di fi cul da- 
de pa ra se di ri gir até a se de do mu ni cí pio, e co mo não
que re mos is so, vi e mos até o po vo a do pa ra al can çar es sa
po pu la ção”.

No lo cal tam bém foi des ti na do um es pa ço pa ra a atu- 
a li za ção do ca len dá rio va ci nal pa ra cri an ças com ida de
de até 5 anos. Fo ram apli ca das do ses con tra In flu en za,
DTP (pre ven ção de dif te ria, té ta no e co que lu che), Fe bre
Ama re la e Trí pli ce Vi ral (pre ven ção de sa ram po, ca xum- 
ba e ru béo la).

Clei di a ne de Je sus apro vei tou que foi se va ci nar con- 
tra Co vid-19 e le vou o fi lho, Ro dri go Mi guel, de 5 anos,
pa ra atu a li zar a ca der ne ta de va ci na ção. “Eu es ta va com
me do de pe gar a do en ça, e, por con ta dis so, evi ta va sair
de ca sa o que aca bou im pe din do-o de to mar as va ci nas
que pre ci sa va. Mas ago ra eu es tou mui to fe liz, pois além
de va ci na po der ter vin do pa ra cá, pu de pro te ger ele
tam bém”.

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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O pla no de vin gan ça e o cri -
me de as sas si na to

OPORTUNIDADES

Seap abre seletivos
para duas cidades
A

Se cre ta ria de Es ta do de Ad- 
mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria 
(Se ap) do es ta do do Ma ra- 
nhão di vul gou a aber tu ra de 

um no vo Pro ces so Se le ti vo pa ra a for- 
ma ção de ca das tro re ser va de au xi li ar 
de se gu ran ça pe ni ten ciá rio tem po rá- 
rio, a fim de atu ar na uni da de pri si o- 
nal da ci da de de Go do fre do Vi a na.

Pa ra con cor rer, os can di da tos de- 
vem com pro var a es co la ri da de em ní- 
vel mé dio, bem co mo ter na ci o na li da- 
de bra si lei ra ou por tu gue sa nas for- 
mas da lei, com pro var es tar em dia 
com as obri ga ções elei to rais e mi li ta- 
res, ter ida de mí ni ma de 18 anos com- 
ple tos na da ta do en cer ra men to da 
ins cri ção, ter ap ti dão fí si ca e men tal 
pa ra o exer cí cio do car go, den tre ou- 
tros re qui si tos que cons tam nos edi- 
tais.

Ao apro va do e con tra ta do, a re mu- 
ne ra ção men sal se rá de R$ 1.500, cor- 
res pon den te a uma car ga ho rá ria de 
40 ho ras se ma nais, po den do ser cum- 
pri da em es ca la de plan tão a ser es ta- 
be le ci da de acor do com a ne ces si da- 
de do ser vi ço.

Co mo par ti ci par
As can di da tu ras po dem ser fei tas 

ex clu si va men te via in ter net, a par tir 
das 8h (ho rá rio lo cal) do dia 8 de ju- 
nho de 2021, até às 23h59 do dia 20 
des te mes mo mês e ano.

A se le ção dos can di da tos ins cri tos 
se rá fei ta por meio de aná li se cur ri cu- 
lar, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi- 
ca tó rio, bem co mo por meio de Tes te 
de Ap ti dão Fí si ca (TAF), tam bém de 
ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio.

O con tra to tem po rá rio dos apro va- 
dos se rá vi gen te por seis me ses, con- 
ta dos da da ta de sua as si na tu ra, po- 
den do ser pror ro ga do, en quan to que 
o Pro ces so Se le ti vo te rá va li da de de 12 
me ses, po den do ser pror ro ga do a cri- 
té rio da ad mi nis tra ção por igual pe-

Ou tro se le ti vo

OS APROVADOS VÃO TRABALHAR EM JORNADAS DE TRABALHO SEMANAL DE 40 HORAS

río do.

A Se ap tam bém es tá com Pro ces so 
Se le ti vo pa ra o car go de Téc ni co Pe ni- 
ten ciá rio em En fer ma gem tem po rá- 
rio, pa ra atu ar na uni da de pri si o nal da 
ci da de de Ti mon.

Pa ra con cor rer ao car go, é ne ces sá- 
rio: ser bra si lei ro na to ou na tu ra li za do 
e no ca so de na ci o na li da de por tu gue- 
sa, es tar am pa ra do pe lo Es ta tu to de 
Igual da de en tre bra si lei ros e por tu- 
gue ses; es tar em dia com as obri ga- 
ções elei to rais; es tar qui te com as 
obri ga ções do ser vi ço mi li tar, ca so se- 
ja do se xo mas cu li no; ter 18 anos 
com ple tos na da ta da ins cri ção; ter 
ap ti dão pa ra o exer cí cio das atri bui- 
ções do car go; não pos suir an te ce- 
den tes cri mi nais; não es tar cum prin- 
do san ção por ini do nei da de.

Re mu ne ra ção e atri bui ções
Quan do ad mi ti do, pro fis si o nal irá 

de sem pe nhar ati vi da des em car ga 
ho rá ria se ma nal de 40 ho ras, que cor- 
res pon de à re mu ne ra ção men sal no 
va lor de R$ 1.500. Al gu mas das atri- 
bui ções a se rem cum pri das são: pres- 
tar as sis tên cia de en fer ma gem se gu ra, 
hu ma ni za da e in di vi du a li za da aos pa- 
ci en tes pre sos, sob su per vi são do en- 
fer mei ro; au xi li ar o su pe ri or na pre- 

ven ção e con tro le das do en ças trans- 
mis sí veis em ge ral, em pro gra mas de 
vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca e no con- 
tro le sis te má ti co da in fec ção; au xi li ar 
nos aten di men tos de ur gên cia e 
emer gên cia; den tre ou tras ati vi da des.

Pro ce di men tos de par ti ci pa ção
Os in te res sa dos po de rão re a li zar as 

ins cri ções até às 23h59 do dia 27 des te 
mes mo mês e ano, ob ser van do o ho- 
rá rio lo cal, por meio do si te da SE AP – 
MA, me di an te o pre en chi men to da fi- 
cha de ins cri ção.

Co mo mé to do de se le ção, os can di- 
da tos se rão ava li a dos me di an te uma 
úni ca fa se, de ca rá ter clas si fi ca tó rio e 
eli mi na tó rio, sen do re a li za da por 
meio de uma aná li se cur ri cu lar, com 
ba se nas in for ma ções da fi cha de ins- 
cri ção pre en chi da e con for me os cri- 
té ri os de ava li a ção es pe ci fi ca dos no 
edi tal.

Vi gên cia
De acor do com o edi tal, o con tra to 

tem po rá rio te rá vi gên cia de seis me- 
ses, con ta dos da da ta de sua as si na tu- 
ra, po den do ser pror ro ga do até o li mi- 
te cons tan te no ar ti go 4º, da Lei Es ta- 
du al nº 10.678/2017. Já o pra zo de va- 
li da de se rá de 12 me ses, a con tar da 
da ta da pu bli ca ção do re sul ta do fi nal, 
po den do ser pror ro ga do, a cri té rio da 
ad mi nis tra ção, por igual pe río do.

SÃO JOÃO BATISTA

Homem coloca plano de vingança em prática

O SUSPEITO ESTAVA MORANDO EM MINAS GERAIS E VEIO PARA SÃO JOÃO BATISTA APENAS PARA VINGAR A MORTE DO PRIMO

Na ma dru ga da do úl ti mo sá ba do
(5), por vol ta das 4h, em Ope ra ção Po- 
li ci al na ci da de de São João Ba tis ta, ci- 
da de lo ca li za da na Bai xa da Ma ra- 
nhen se, uma equi pe po li ci al re a li zou
a pri são de um ho mem sus pei to de ter
pra ti ca do um cri me de ho mi cí dio
con tra um ido so, no po vo a do Ver ten- 
te, zo na ru ral da ci da de.

O fa to re per cu tiu mui to na ci da de,
por se tra tar de um as sas si na to com
re quin tes de cru el da de, ge ran do
gran de cla mor pú bli co. Des sa for ma,
a Po lí cia Mi li tar, após re a li zar bus cas
inin ter rup tas, lo grou êxi to na cap tu ra
do ho mem que se en con tra va no po- 
vo a do São Do min gos.

No mo men to da pri são, o sus pei to,

de for ma es pon tâ nea, con fes sou o cri- 
me e afir mou que es ta va mo ran do no
es ta do de Mi nas Ge rais, e só re tor nou
à ci da de de São João Ba tis ta, com o
ob je ti vo de vin gar a mor te de seu pri- 
mo, mor to no fim do ano de 2020.

Ao che gar em São João Ba tis ta, o
sus pei to co le tou in for ma ções so bre
lo ca li za ção dos su pos tos au to res do
as sas si na to do pri mo e, em se gui da,
pois em prá ti ca seu pla no, vin do a cei- 
far a vi da do ido so. 

O sus pei to re la tou ain da que já ha- 
via si do pre so ou tras du as ve zes na ci- 
da de de Fru tal, tam bém no es ta do de
Mi nas Ge rais, por por te ile gal de ar ma
de fo go. 

Por fim, di an te dos fa tos, o sus pei to
foi con du zi do e apre sen ta do na De le- 
ga cia Re gi o nal de Vi a na, sem le sões
cor po rais, pa ra as pro vi den ci ais ca bí- 
veis.

SE GU RAN ÇA NO TRÂN SI TO

395 aci den tes com
pos tes fo ram
re gis tra dos até maio

Pre o cu pa da em con tri buir com a va lo ri za ção da vi da
e com o pro pó si to de ga ran tir a qua li da de e se gu ran ça
do for ne ci men to de ener gia aos seus cli en tes, a Equa to- 
ri al Ma ra nhão cha ma aten ção pa ra a quan ti da de de aci- 
den tes en vol ven do pos tes da re de elé tri ca. Um ba lan ço
re a li za do pe la dis tri bui do ra, apon ta que des de o iní cio
do ano até maio, já fo ram re gis tra das 395 ocor rên ci as de
aci den tes pro vo ca dos por veí cu los au to mo ti vos con tra
pos tes da em pre sa.

De acor do com o es tu do da com pa nhia, que aten de
os 217 mu ni cí pi os do es ta do, São Luís li de ra o ran king
de aci den tes des se ti po, to ta li zan do 59 ocor rên ci as de
ja nei ro até maio des te ano. Em se gun do lu gar vem Im- 
pe ra triz, com 16 ca sos, e, na sequên cia, São Jo sé de Ri- 
ba mar, com 12 ocor rên ci as.

Con fi ra o ran king das ci da des que ti ve ram mais aci- 
den tes com que bra de pos tes em 2021:

Além do pró prio ris co à vi da, em qua se to dos os ca sos
uma das prin ci pais con sequên ci as é a fal ta de ener gia
elé tri ca no lo cal do aci den te, e a de pen der da gra vi da de
da co li são, po de afe tar tam bém o abas te ci men to de
bair ros in tei ros até que se ja fi na li za do o ser vi ço de re pa- 
ro dos com po nen tes ou a tro ca do pos te que po de le var,
em mé dia, de três a qua tro ho ras, a de pen der da si tu a- 
ção. A Exe cu ti va de Se gu ran ça do Tra ba lho da dis tri bui- 
do ra, La ris sa Bar re to, en fa ti za so bre os prin ci pais pre- 
juí zos das ba ti das de veí cu los em pos tes. “Nos in di ca do- 
res de aci den ta li da de da Equa to ri al Ma ra nhão, os da dos
são bas tan te pre o cu pan tes. Inú me ras são as con- 
sequên ci as por es se ti po de con du ta, os aci den tes não
pre ju di cam so men te as pes so as que mo ram na área, po- 
dem tam bém cau sar trans tor nos em lo cais on de tem
imó veis que pres tam ser vi ços es sen ci ais, co mo pos tos
de saú de, hos pi tais, far má ci as, de le ga ci as, clí ni cas, lo té- 
ri cas. Por is so, é im por tan te ter bas tan te aten ção na ho- 
ra di ri gir”, ex pli ca.

Inú me ras são as con sequên ci as por

es se ti po de con du ta, os aci den tes

não pre ju di cam so men te as pes so as

que mo ram na área, po dem tam bém

cau sar trans tor nos em lo cais on de

tem imó veis que pres tam ser vi ços

es sen ci ais

Em mé dia, a subs ti tui ção de um pos te cus ta R$ 3 mil,
mas po de che gar a R$ 44 mil. O cus to va ria de acor do
com as con di ções da es tru tu ra atin gi da: qual o ti po de
pos te, o que es tá ins ta la do ne le e qual a car ga (ener gia)
in ter rom pi da na área afe ta da. Quan do é pos sí vel re a li- 
zar a iden ti fi ca ção do con du tor ou do pro pri e tá rio do
veí cu lo, ele é res pon sa bi li za do pa ra ar car com os da nos
cau sa dos ao pa trimô nio da con ces si o ná ria.

A Equa to ri al Ma ra nhão re for ça aos cli en tes, que é
fun da men tal que to das as ocor rên ci as en vol ven do a re- 
de elé tri ca se jam re gis tra das ime di a ta men te na Cen tral
de Aten di men to da em pre sa atra vés do te le fo ne 116 pa- 
ra que uma equi pe téc ni ca pos sa ir até o lo cal pa ra re a li- 
zar os ser vi ços ne ces sá ri os de re com po si ção da es tru tu- 
ra e res ta be le cer o for ne ci men to de ener gia.

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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SELEÇÃO BRASILEIRA

Jogadores decidem
disputar Copa América
A

pe sar de al gu mas in sa tis fa- 
ções, os jo ga do res da Se le ção
de ci di ram que irão dis pu tar a
Co pa Amé ri ca, que co me ça

no pró xi mo do min go. O Bra sil es treia
di an te da Ve ne zu e la, no es tá dio Ma né
Gar rin cha, em Bra sí lia.

A de ci são dos atle tas de ve ser co- 
mu ni ca da jun ta men te com um ma ni- 
fes to, com crí ti cas à for ma co mo o
even to foi or ga ni za do, em meio à
pan de mia de Co vid-19. A ten dên cia é
que is so acon te ça so men te de pois da
par ti da con tra o Pa ra guai, às 21h30,
de ho je, ter ça-fei ra, pe las Eli mi na tó ri- 
as da Co pa do Mun do.

A se le ção bra si lei ra dis pu ta rá a Co- 
pa Amé ri ca com elen co mui to pa re ci- 
do com o que es tá reu ni do pa ra os jo- 
gos das Eli mi na tó ri as. Ti te ain da po de
cha mar mais três atle tas. A lis ta se rá
anun ci a da na quar ta-fei ra.

Des de a se ma na pas sa da, quan do o
Bra sil foi anun ci a do co mo se de do
tor neio, an tes pre vis to pa ra acon te cer
na Ar gen ti na e na Colôm bia, os jo ga- 
do res da Se le ção pas sa ram a dis cu tir
um pos sí vel boi co te.

O te ma tam bém foi tra ta do jun to a
lí de res de ou tras se le ções sul-ame ri- 
ca nas. A fal ta de con sen so, po rém, fez
com que a ideia não pros pe ras se.

Os jo ga do res da se le ção bra si lei ra
fi ca ram in sa tis fei tos so bre tu do com a
for ma que o as sun to foi tra ta do por

Ro gé rio Ca bo clo, que aca bou afas ta- 
do da pre si dên cia da CBF no do min- 
go, após de nún ci as de as sé dio se xu al
e mo ral. Ele es te ve na Gran ja Comary
no dia 30 de maio, um dia an tes do
Bra sil ser anun ci a do co mo se de da
com pe ti ção, e não fa lou do te ma com
os atle tas.

Os jo ga do res pe di ram uma reu nião
com o car to la, o que acon te ceu na
quar ta-fei ra. Na oca sião, lí de res do
elen co su ge ri ram a dis pu ta de par ti- 
das adi a das das Eli mi na tó ri as na da ta
em que de ve ria ocor rer a Co pa Amé ri- 
ca. Eles re for ça ram que a in sa tis fa ção
com o tor neio não ti nha re la ção com
um de se jo de ter fé ri as.

A ques tão téc ni ca tam bém pe sou
pa ra os atle tas acei ta rem jo gar o tor- 
neio. Es ta se rá a úl ti ma opor tu ni da de
em que a se le ção bra si lei ra es ta rá reu- 
ni da por um lon go pe río do an tes da
Co pa do Mun do do Ca tar, em 2022.
Va le lem brar que a Co pa das Con fe de- 
ra ções, que an ti ga men te ocor ria no
ano an te ri or aos mun di ais, foi ex tin ta.

Du ran te es ta se ma na em que a dis- 
pu ta ou não da Co pa Amé ri ca foi de- 
ba ti da in ter na men te na Se le ção, as
en tre vis tas co le ti vas dos jo ga do res fo- 
ram can ce la das. O úni co a se pro nun- 
ci ar foi o vo lan te Ca se mi ro, na saí da
de cam po após a vi tó ria por 2 a 0 so bre
o Equa dor.

Nes ta quar ta, os atle tas e de mais
fun ci o ná ri os da Se le ção que de se ja- 
rem po de rão se va ci nar na se de da
Con me bol, no Pa ra guai. A imu ni za- 
ção, po rém, não é obri ga tó ria pa ra os
par ti ci pan tes da Co pa Amé ri ca.

Con me bol ten ta es tan car san gria
Reu niões ten sas en tre car to las.

Con fron tos po lí ti cos. Pre o cu pa ções
com a Co vid-19. Os con tor nos da Co- 
pa Amé ri ca de 2021 – que ori gi nal- 
men te se ria re a li za da na Colôm bia e
na Ar gen ti na no ano pas sa do – tor na- 

ram a mis são da Con me bol ain da
mais di fí cil na ines pe ra da no va edi ção
bra si lei ra da tra di ci o nal com pe ti ção
con ti nen tal. Os car to las sul-ame ri ca- 
nos ne go ci am até o úl ti mo mi nu to
com ca da as so ci a ção na ci o nal de fu- 
te bol pa ra evi tar no vos sus tos.

A ma ni fes ta ção da As so ci a ção de
Fu te bol da Ar gen ti na no úl ti mo do-
min go foi con si de ra da uma vi tó ria
pe la Con me bol. Ao la do da se le ção
bra si lei ra, eram os ar gen ti nos quem
mais tra ta vam da pos si bi li da de de de- 
sis ti rem da com pe ti ção. A Con me bol
au to ri zou to das as se le ções a de ci di- 
rem se vão se con cen trar na ci da de
em que fo rem atu ar na Co pa Amé ri ca
ou não.

A Ar gen ti na op tou por ir e vol tar de
Bu e nos Ai res, pa ra fi car no cen tro de
trei na men to de Ezei za, ao la do do ae- 
ro por to. To dos os vo os da com pe ti ção
se rão fre ta dos, com des pe sas pa gas
pe la Con me bol. A con fe de ra ção sul-
ame ri ca na vai gas tar, pe lo me nos,
US$ 40 mi lhões (R$ 200 mi lhões) em
to da a or ga ni za ção – nú me ro que au- 
men tou pa ra aten der to das as de man-
das num mo men to de cri se.

Ou tras se le ções re a fir ma ram seus
com pro mis sos de atu ar na Co pa
Amé ri ca. A se le ção do Equa dor já co- 
mu ni cou que voa pa ra o Bra sil de pois
da par ti da con tra o Pe ru, nes ta ter ça-
fei ra. Ha via reu nião mar ca da pa ra de- 
ba ter o te ma com as so ci a ção de jo ga- 
do res lo cais, mas foi can ce la da. A de-
ci são foi por vi a jar pa ra jo gar a Co pa
Amé ri ca, sem mu dan ças de ro ta.

A con di ção de ou tros atle tas de se-
le ções – co mo dos bo li vi a nos – tam- 
bém sem pre foi cla ra em dis pu tar a
com pe ti ção. A pre mi a ção ori gi nal pa- 
ra ca da par ti ci pan te – US$ 4 mi lhões –
se so mou à pres são de di ri gen tes de
ca da as so ci a ção, que se com pro me te- 
ram a con tro lar seus atle tas.

VENDA DE GERSON

Fla e Olympique
concluem transação

GERSON ASSINOU POR CINCO ANOS COM O TIME FRANCÊS

Tu do de fi ni do. Ger son é jo ga dor do Olympique de
Mar se lha. A ope ra ção foi con cluí da e o vo lan te re ce beu
uma có pia do con tra to na Sér via, on de es tá com a se le- 
ção olím pi ca, e as si nou por cin co anos. Co mo ain da vol- 
ta rá a de fen der o Fla men go e não re a li zou exa mes, o
anún cio ofi ci al não se rá ime di a to.

Fla men go e Olympique tra ta ram de to dos de ta lhes
bu ro crá ti cos pa ra que a tran sa ção fi cas se bem amar ra- 
da a pon to de Ger son atu ar no pe río do em que a equi pe
es ti ver des fal ca da pe la Co pa Amé ri ca. A ex pec ta ti va é de
que na pri mei ra quin ze na de ju lho ele si ga pa ra Fran ça,
já com a apro va ção mé di ca, pa ra se apre sen tar ao téc ni- 
co Jor ge Sam pa o li.

A ne go ci a ção du rou mais de três se ma nas, mas des de
o con ta to ini ci al ha via de se jo en tre as par tes pe lo fi nal
fe liz. Nes te pe río do, os re pre sen tan tes do Olympique,
Tú lio de Me lo e Pas cal Car bon, per ma ne ce ram no Rio
em con ta to di re to com o Fla men go e re pre sen tan tes do
jo ga dor pa ra ali nhar exi gên ci as que fo ram uma cons- 
tan te ao lon go das con ver sas.

No fi nal das con tas, to das as par tes fi ca ram sa tis fei- 
tas. Ger son tem a ga ran tia da li be ra ção pa ra os Jo gos
Olím pi cos, o Fla men go con ta rá com o jo ga dor por mais
par ti das e re ce be rá cer ca 25 mi lhões de eu ros (R$ 160
mi) pe la ven da, par ce la dos em qua tro anos, e Jor ge
Sam pa o li te rá seu pe di do aten di do pe lo Olympique.

A ne go ci a ção con ta ain da com ga ti lhos que po dem
ele var o va lor pa go ao Fla men go pa ra ca sa dos 30 mi- 
lhões de eu ros. Pa ra is so, me tas in di vi du ais e co le ti vas
te rão que ser cum pri das por Ger son e Olympique. Além
dis so, o clu be te rá de 20 a 25% nu ma ven da fu tu ra.

UM MÊS ANTES DAS OLIMPÍADAS

Judoca tem passaporte roubado

A ju do ca Eli za Ca ro li na Ra mos, de 18
anos, foi ví ti ma de um as sal to na Zo na Nor- 
te do Rio e es tá en fren tan do uma lu ta que
pou co tem a ver com as dis pu tas nos ta ta- 
mes. Is so por que os cri mi no sos le va ram
equi pa men tos de trei no da atle ta e uma
pas ta on de es ta vam to dos os do cu men tos,
en tre eles o pas sa por te.

A atle ta es tá com vi a gem mar ca da pa ra o
co me ço de ju lho pa ra Tó quio, com a de le- 
ga ção que vai pa ra as Olim pía das. Ago ra,
ela cor re con tra o tem po pa ra con se guir
em bar car e pe de que, ca so al guém en con- 
tre, de vol va o do cu men to.

Eli za es ta va in do pa ra a ca sa da mãe em
um car ro de apli ca ti vo quan do foi abor da- 
da por dois cri mi no sos ar ma dos que pe di- 
ram to dos os per ten ces. “Fui abor da da por
dois ga ro tos ar ma dos ali no Rio Com pri do,
na Rua Ca e ta no Mar tins, e eles pe di ram to- 
dos os nos sos per ten ces, in clu si ve a mi nha
bol sa. Eu es ta va in do pa ra a ca sa da mi nha
mãe com a rou pa de trei no, com os do cu- 
men to”, con tou a atle ta.

To dos os do cu men tos es ta vam or ga ni- 
za dos jun tos pois eles ti nham si do ne ces- 
sá ri os em uma com pe ti ção re cen te e por- 
que Eli za com ple tou 18 anos no dia 21 de
maio. Ela pre ten dia dar en tra da na re no va- 
ção do RG, que ti nha per di do a va li da de,

em com pa nhia da mãe.
A atle ta afir ma que os do cu men tos são

os per ten ces mais im por tan tes e pe de que
se jam de vol vi dos. “Só pe ço os meus do cu- 
men tos, in clu si ve o meu pas sa por te. Es ta- 
va a iden ti da de que per deu a va li da de, o
CPF e ou tros do cu men tos”, pe diu Eli za.

A atle ta é uma das pro mes sas pa ra o
judô nas Olim pía das de 2024 e em bar ca ria
pa ra Tó quio pa ra dar su por te aos trei na- 
men tos da me da lhis ta olím pi ca Mayra
Agui ar, da ca te go ria meio-pe sa do.

Nas ci da na Man guei ra, na Zo na Nor te
da ci da de, Eli za co me çou a lu tar em um
pro je to so ci al que exis te até ho je na co mu- 
ni da de. Aos 14 anos, pas sou a trei nar pe lo
Fla men go, clu be on de es tá até ho je.

Aos 15 anos, ela pas sou a in te grar a se le- 
ção bra si lei ra de ba se de judô. “Eu amo o
es por te que eu fa ço. Não me ima gi no fa- 
zen do ou tro”, dis se.

A atle ta con ta que, des de o as sal to, tem
en fren ta do uma ma ra to na pa ra ten tar re a- 
ver os do cu men tos en quan to a lem bran ça
do as sal to sem pre vol ta à men te. “Nun ca
fui as sal ta da e foi hor rí vel. Con fes so que
ain da es tou com mui to me do de ir à rua,
mas eu te nho que ir por que es tou cor ren do
atrás. Eu sem pre saio com al guém”, des ta- 
cou a atle ta.

Ma ra nhen se 2021

MARANHENSE DE BEACH SOCCER

Viana conquista o título da 5ª etapa

A quin ta e úl ti ma eta pa clas si fi ca tó ria
do Cam pe o na to Ma ra nhen se de Be a ch
Soc cer 2021 já tem um cam peão. Tra ta-se
da Se le ção de Vi a na que, no úl ti mo do- 
min go (6), con quis tou o tí tu lo da eta pa ao
der ro tar Pe nal va por 3 a 2 na de ci são do
tor neio re a li za do na ci da de de Vi a na. O
se cre tá rio de Es ta do do Es por te e La zer,
Ro gé rio Ca fe tei ra, pres ti gi ou a fi nal.

Com o tí tu lo de cam peão, Vi a na se clas- 
si fi cou pa ra a fa se fi nal do Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer que ocor re- 
rá no mês de ju lho. A Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Be a ch Soc cer (FMBS) al te rou
as da tas da fa se fi nal a pe di do das equi pes
clas si fi ca das. Nos pró xi mos di as, a FMBS
de ve rá in for mar as no vas da tas pa ra a re a- 
li za ção da com pe ti ção.

O vi ce-cam pe o na to ob ti do pe la Se le- 
ção de Pe nal va tam bém foi su fi ci en te pa ra
a equi pe se ga ran tir na fa se fi nal do cam- 
pe o na to. Com o tér mi no da quin ta eta pa
clas si fi ca tó ria, 10 se le ções es tão qua li fi ca- 
das pa ra a fa se de ci si va do Es ta du al 2021:

São elas: Hum ber to de Cam pos, San to
Ama ro, Ra po sa, Pa ço do Lu mi ar, Bom Jar- 
dim, San ta Inês, Li ma Cam pos, Pe drei ras,
além, é cla ro, de Vi a na e Pe nal va.

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

Ca da eta pa se rá re a li za da em uma re- 
gião di fe ren te. Em 2021, as ci da des de
Hum ber to de Cam pos, São Luís, San ta
Inês, Li ma Cam pos e Vi a na re ce be rão os
jo gos do es ta du al. De acor do com a or ga- 
ni za ção do tor neio, a fa se fi nal ocor re rá
no mês de ju lho. Além dis so, ca da uma das
eta pas se gui rá to das as re co men da ções
sa ni tá ri as pa ra a re a li za ção de even tos es- 
por ti vos, co mo dis tan ci a men to so ci al,
uso obri ga tó rio de más ca ras nas are nas,
dis po ni bi li za ção de ál co ol gel e sem a pre- 
sen ça de pú bli co.

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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Baseada na vida de Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom (1981-2005), que já foi
tema de livro de Tony Bellotto, produção da Amazon estreia nesta sexta (04/06)

AMAZON

Traficante filho de
policial vira série

U
m pai que le va uma vi da in- 
tei ra pa ra sa ber se acer tou
ou er rou. Um fi lho que vi ve
sem pre no li mi te. É es sa a

jor na da do po li ci al ci vil Vic tor Lom ba
(Flá vio To le za ni) e de seu fi lho, Pe dro
Dom (Ga bri el Le o ne), per so na gens
cen trais de “Dom”.Cri a da por Bre no
Sil vei ra (“2 fi lhos de Fran cis co”, “Gon- 
za ga: De pai pa ra fi lho”), a pri mei ra
sé rie dra má ti ca bra si lei ra da Ama zon
Pri me Vi deo, com es treia nes ta sex ta-
fei ra (4/6), apre sen ta em oi to epi só di- 
os de al ta com bus tão uma his tó ria ba- 
se a da em fa tos. Dro ga, funk, fa ve la,
te mas qua se oni pre sen tes na pro du- 
ção na ci o nal, sur gem aqui sob o viés
do afe to, ain da que mais de uma vez
apre sen ta dos de uma ma nei ra tor ta.
“En ten de mos que boa par te da re la- 
ção dos dois é de con fli to, em ba te, bri- 
ga, às ve zes até com cer ta fi si ca li da de.
Fi car só no lu gar do con fron to po de- 
ria ser uma ar ma di lha. Nos so de se jo
foi con tar uma his tó ria em que, mes- 
mo que os dois vi vam em la dos opos- 
tos, hou ves se cum pli ci da de, amor, e
mos tras se a não de sis tên cia um do
ou tro”, afir ma Le o ne. “Dom” tem tra- 
ma am bi en ta da no Rio de Ja nei ro, en- 
tre as dé ca das de 1990 e 2000. Pe dro
Ma cha do Lom ba Ne to, o Pe dro Dom
(1981-2005), foi um vi ci a do em dro gas
de clas se mé dia al ta que che fi ou uma
qua dri lha es pe ci a li za da em as sal tar
edi fí ci os de lu xo. Era um as tro do sub- 
mun do ca ri o ca, com des ta que na im- 
pren sa. Seu pai, Luiz Vic tor Dan tas
Lom ba (1944-2018), po li ci al ci vil apo- 
sen ta do que atu ou no com ba te às

dro gas e in te grou o Es qua drão da
Mor te, pro cu rou Sil vei ra há 12 anos
que ren do que ele fi zes se um fil me a
res pei to de sua tra je tó ria.

“O Vic tor se re cu sa va a en ten der es- 
sa his tó ria co mo a de um ta bloi de
san gren to. A sé rie par tiu da óti ca de le,
co mo pai, de pois vi rou um li vro do
Tony Bel lot to (“Dom”, dé ci mo ro- 
man ce do gui tar ris ta dos Ti tãs, lan ça- 
do ano pas sa do). A men sa gem é mui- 
to for te, com per so na gens mais com- 
ple xos do que es ta mos acos tu ma dos a
ver”, afir ma o di re tor. “Vo cê es tá fa- 
lan do de um po li ci al e de um cri mi no- 
so e, quan do en tra na vi da de les, en- 
ten de o quão hu ma nos eles são. Acho
que ho je há mui tas his tó ri as se re pe- 
tin do so bre o nar co trá fi co. Mas co mo
a gen te en xer ga is so de den tro?”, co- 
men ta Sil vei ra. “Dom” foi ro da da en- 
tre o fi nal de 2019 e o iní cio de 2020. As
fil ma gens ter mi na ram em mar ço, jus- 
ta men te no iní cio da pan de mia da
CO VID-19, o que fez com que a sé rie,
pre vis ta pa ra es tre ar no ano pas sa do,
fos se adi a da. “Sem pre ti ve cu ri o si da- 
de de en ten der o que o di nhei ro do
nar co trá fi co fez com a ci da de do Rio
de Ja nei ro, fez com o Bra sil. O Vic tor
foi tes te mu nha da che ga da ao país do
pri mei ro car re ga men to de co caí na,
em 1973. Ele viu a ci da de se trans for- 
mar, viu o fi lho de le se trans for mar”,
diz Sil vei ra, ad mi tin do que te ve me do
de con tar a his tó ria de vi do ao seu pe- 
so. “Mas en ten di que ela não é só im- 
por tan te de ser con ta da, co mo tam- 
bém bo ni ta.”  

Com elen co nu me ro so, “Dom” tem

uma nar ra ti va atra ves sa da por dé ca- 
das e vai e vem no tem po. A ce na ini ci- 
al se dá em 1999, quan do Pe dro Dom,
um ga ro tão da Zo na Sul ca ri o ca, mal
en tra do nos 18 anos, es tá su mi do de
ca sa. Em um mor ro em Co pa ca ba na,
nós o ve mos em um bai le funk chei- 
ran do co caí na e ten do um en con tro
às pres sas em um be co com uma ga- 
ro ta. O pai, de ses pe ra do, dei xa o apar- 
ta men to da fa mí lia e, de mo to, so be o
mor ro. No meio do bai le, dá um ti ro
pa ra o al to, cha man do a aten ção dos
che fes do trá fi co e exi gin do a pre sen- 
ça do fi lho. O ga ro to apa re ce, é le va do
pe lo pai a con tra gos to e, che gan do em
ca sa, é al ge ma do por ele em sua pró- 
pria ca ma. A ce na ter mi na com o ga-
ro to di zen do “te amo, pai” e re ti ran do
do bol so um pa co ti nho de pó. En tre- 
me an do es ta lon ga sequên cia, acom-
pa nha mos a es ca la da de Vic tor no
meio po li ci al. Nos anos 1960, o ga ro-
tão mer gu lha dor (na ju ven tu de, o
per so na gem é vi vi do por Fi li pe Bra- 
gan ça) que não se en vol via com po lí- 
ti ca aca ba se tor nan do co la bo ra dor
dos mi li ta res no iní cio do com ba te às
dro gas no Bra sil. “Che guei a fa zer
exer cí ci os de ce nas que se ri am do Fi-
li pe, no pas sa do do per so na gem, até
pa ra en ten der es sa re la ção. Mui tos
per so na gens têm mais de um ator (no
pas sa do e no pre sen te), en tão pre ci-
sá va mos de uma uni da de. Mes mo as- 
sim, na fa se em que é in ter pre ta do pe- 
lo Fi li pe, o Vic tor era mais so lar. Quan- 
do o bas tão foi pas sa do pa ra mim, o
per so na gem já es ta va em um lu gar de
des cren ça”, ob ser va To le za ni.

PALCO VIRTUAL

Leona Cavalli faz homenagem inédita a Cacilda Becker

A ATRIZ LEONA CAVALLI FAZ LEITURA INÉDITA DE CACILDA… POR ELA MESMA! INTERPRETANDO CACILDA BECKER 

De 10 a 13 de ju nho (quin ta-fei ra a
do min go), o Itaú Cul tu ral apre sen ta,
no Pal co Vir tu al de te a tro, ce le bra ções
e no vos for ma tos de exi bi ção de pro- 
du ções cê ni cas. Den tro das co me mo- 
ra ções pe lo cen te ná rio de nas ci men to
da atriz Ca cil da Bec ker (1921-1969), o
di re tor Edu ar do Fi guei re do mos tra,
em pri mei ra mão, o pro je to Ca cil da…
por ela mes ma! com lei tu ra ao vi vo de
Le o na Ca val li. O Co le ti vo Ta ka ma ki na
de Te a tro apre sen ta o re cém-es tre a do
Vi va Ca cil da! Fe li ci da de Guer rei ra!
com res ga tes e flashes da vi são fe mi- 
ni na da atriz ho me na ge a da na po lí ti- 
ca.

Trans fe ri dos dos pal cos pa ra as te- 
las, o gru po So bre ven to faz uso do te a- 
tro de ob je tos pa ra tra tar da vul ne ra- 
bi li da de e de so nhos inal can çá veis. O
Gru po Car min mos tra a ver são vir tu al
da pre mi a da A In ven ção do Nor des te,
pro pon do a des cons tru ção da ima- 
gem es te re o ti pa da do nor des ti no. De- 
pois das exi bi ções, es tes dois úl ti mos
fi cam dis po ní veis por um pe río do no
YouTube do Itaú Cul tu ral – o pri mei ro,
de 12 a 20 de ju nho, e o se gun do de 13
a 27 do mes mo mês.

In te gral men te on-li ne e gra tui to, o
Pal co Vir tu al é re a li za do de quin ta-fei- 
ra a sá ba do, às 20h, e no do min go, às

19h, pe la pla ta for ma Zo om. To das as
apre sen ta ções são se gui das por con- 
ver sas do pú bli co com di re to res e
elen cos. Os in gres sos de vem ser re ser- 
va dos via Sympla.

A lei tu ra iné di ta de Ca cil da…abre a
pro gra ma ção na quin ta-fei ra, dia 10.
O tex to con du zi do por Le o na – que
tam bém as si na a dra ma tur gia ao la do
de Eri kah Bar bin – dá voz a uma das
mais im por tan tes atri zes do te a tro
bra si lei ro. O es pe tá cu lo traz um re- 
cor te so bre a vi da e car rei ra de Ca cil- 
da, a par tir de tre chos das en tre vis tas
de la e de ami gos que com pu se ram o
li vro Uma atriz, Ca cil da Bec ker, de
Ma ria Te re za Var gas e Nan ci Fer nan- 
des. Por is so, a apre sen ta ção con ta
com as par ti ci pa ções es pe ci ais dos
ato res Mau rí cio Ma cha do e Mar co
Antô nio Fer raz, no pa pel de per so na- 
gens im por tan tes de sua vi da.

De pois do gran de su ces so no es pe- 
tá cu lo Ca cil da! no fim da dé ca da de
1990, Le o na le va à ce na vá ri os de poi- 
men tos do li vro, adap ta dos pa ra a lei- 
tu ra. A ho me na gem traz, ain da, re fe- 
rên ci as de es pe tá cu los de Ca cil da
Bec ker, co mo Pe ga Fo go, de Ju les Re- 
nard e Al ma Wi ne mil ler, e An jo de Pe- 
dra, de Ten nes se Wil li ams, am bos de

1950.
O olhar so bre a mar can te tra je tó ria

da ar tis ta se gue na pro gra ma ção de
sex ta-fei ra (dia 11), com Vi va Ca cil da!
Fe li ci da de Guer rei ra! mo nó lo go in ter- 
pre ta do pe la atriz Isa bel la Le mos, do
Co le ti vo Ta ka ma ki na de Te a tro. Ro tei- 
ri za do e di ri gi do por Le ni se Pi nhei ro,
o es pe tá cu lo tem co mo pon to de par- 
ti da o tex to de Zé Cel so Mar ti nez Cor- 
rêa pa ra a mon ta gem Ca cil da! de
1998, uni do ao in ter lú dio es cri to por
Le ni se es pe ci al men te pa ra es se tra ba-
lho. O re sul ta do é um res ga te da vi da e
obra de Ca cil da e flashes de sua vi são
fe mi ni na na po lí ti ca.

Ten do co mo pa no de fun do fo to-
gra fi as de acer vo de Le ni se e ima gens
cap tu ra das no iní cio dos anos 1990 no
apar ta men to en tão de so cu pa do na
Ave ni da Pau lis ta on de vi ve ram Ca cil-
da, Wal mor Cha gas, seus fi lhos e o ca-
chor ro Fió, a atriz Isa bel la Le mos es- 
ta be le ce uma re la ção di re ta e inin ter- 
rup ta com o es pec ta dor. A nar ra ti va é
en tre cor ta da por áu di os gra va dos pe-
lo ator Mar co Ric ca, que, en tre ou tros
pa peis, as su me a voz do en ce na dor
Zi em bins ki, e de Jo sé Mi guel Wis nik,
au tor da can ção te ma de aber tu ra e
en cer ra men to. A tri lha ori gi nal foi cri- 
a da pe lo ma es tro Mar ce lo Pel le gri ni.

MÚSICA

Vanessa Moreno lança
disco atenta ao “Sentido”

VANESA MORENO LANÇA O SEU SEGUNDO DISCO “SENTIDO”

Em seu se gun do dis co so lo, a can to ra Va nes sa Mo re- 
no op tou pe lo for ma to de voz e vi o lão. “Sen ti do” (Tra to- 
re), lan ça do nas pla ta for mas di gi tais, traz 11 fai xas, sen- 
do se te de au to ria de Va nes sa. As de mais fa zem ho me- 
na gem a ar tis tas que ela tem co mo re fe rên cia, co mo Ro- 
sa Pas sos, Joyce Mo re no, Gui lher me Aran tes e Dja van.

“Já não me lem bro mais des sas re tas que tra cei/Já não
per gun to mais quan tas lu zes de vo ter/As som bras que
en con trei/As flo res que cul ti vei/Me le vam à cer te za que
um dia dei xa rei”, as sim co me ça “Sen ti do”, mú si ca que
dá no me ao ál bum, o quin to na car rei ra da in tér pre te e
com po si to ra pau lis ta. Os an te ri o res são “Vem ver, “Co- 
res vi vas – Can ções de Gil ber to Gil”, “Em mo vi men to” e
“Chão de flu tu ar”.

A can to ra con ta que, du ran te a pan de mia, se re a pro- 
xi mou do vi o lão, ins tru men to que a le vou pa ra a mú si- 
ca. “Quan do ti nha 15 anos, co me cei a es tu dar mais a
fun do e ti ve o vi o lão co mo uma por ta de en tra da pa ra a
mú si ca. De pois que a voz veio. Na ver da de, ela veio pa ra
fa zer com pa nhia ao vi o lão”, con ta.

A re to ma da in fluiu em seu pro ces so cri a ti vo co mo
com po si to ra e tam bém em su as pes qui sas de voz e per- 
cus são vo cal. Ela ex pli ca que “Sen ti do” é “um dis co que
nas ceu da bus ca da po tên cia do sen tir e do di vi dir com
os ou tros, des co ber tas que po de ri am tam bém lhes fa zer
sen ti do, que bran do pa ra dig mas in ter nos, ques ti o nan do
an ti gas cer te zas, per mi tin do e di re ci o nan do as no vas
sen sa ções”.

FRANCISCO, EL HOMBRE

“Roda Viva” ganha
nova versão

Mú si ca de fen di da por Chi co Bu ar que no 3º Fes ti val
de Mú si ca Po pu lar Bra si lei ra da TV Re cord, em 1967,
“Ro da Vi va” aca ba de ga nhar uma no va ver são. Cri a da
pe la ban da Fran cis co, el Hom bre pa ra in te grar a tri lha-
so no ra de “A Fan tás ti ca Fá bri ca de Gol pes” (The Coup
d’État Factory), do cu men tá rio que des trin cha o co lap so
da de mo cra cia bra si lei ra a par tir do gol pe que re sul tou
no im pe a ch ment de Dil ma Rous seff, a re lei tu ra faz uma
ci ta ção a ou tro clás si co de Chi co Bu ar que, “Ape sar de
Vo cê”. A can ção já es tá dis po ní vel nos apli ca ti vos de
stre a min ge tam bém ga nhou um vi de o cli pe com di re ção
de Ga bi Ja cob no ca nal de YouTube do gru po.

“‘Ro da Vi va’ é uma mú si ca cí cli ca, que vai acon te cen- 
do de no vo e de no vo, sem pre le ve men te di fe ren te, po- 
rém em ci clos. Acho que es sa ca rac te rís ti ca tem uma
ana lo gia for te com as fa ses da his tó ria”, pen sa Ma teo Pi- 
ra cés-Ugar te (voz e vi o lão), que for ma a Fran cis co, el
Hom bre ao la do de Ju li a na Stras sa ca pa (voz e per cus- 
são), Se bas tián Pi ra cés-Ugar te (voz e ba te ria), An drei
Mar ti nez Kozyreff (gui tar ra). “O con tex to em que es sa
mú si ca sur giu, após o gol pe mi li tar de 64, traz mui tas se- 
me lhan ças com o pe río do que vi ve mos atu al men te,
com cri ses po lí ti cas, ques ti o na men to so bre os di rei tos
bá si cos hu ma nos, ma ni pu la ção mi diá ti ca… Tu do is so
pa re ce se re pe tir na his tó ria, que é cí cli ca co mo a can- 
ção”, co men ta.

Sa ben do da im por tân cia que “Ro da Vi va” car re ga, o
gru po se viu de sa fi a do na ho ra cri ar uma no va ver são
pa ra a mes ma. Foi en tão que os in te gran tes pen sa ram
em in cluir de ta lhes que mar ca ram a pró pria tra je tó ria
em ca da “ci clo” da fai xa, co mo um for te ar ran jo de vo- 
zes, ins pi ra ções so no ras, pre sen ça de gui tar ra e tam bém
a par ti ci pa ção do ins tru men tis ta chi le no Ro dri go Ro jas
nos te cla dos.

Trans cen den do a in ven ti vi da de so no ra, a ban da de ci- 
diu in ter fe rir na le tra da mú si ca, pro mo ven do um en- 
con tro en tre du as obras de Chi co Bu ar que: “Ro da Vi va” e
“Ape sar de Vo cê”. 

Co mo am bas são sinô ni mos de  re sis tên cia à di ta du- 
ra, a ban da cri ou um elo en tre as du as. “Es se dia já es tá
nas cen do gra ças ao tra ba lho de mui tos mo vi men tos so- 
ci ais, mui ta gen te que es tá bo tan do a mão na mas sa pa- 
ra vi rar es sa pá gi na tris te da his tó ria que es ta mos vi ven- 
do”, con clui Ma teo.

São Luís, terça-feira, 8 de junho de 2021
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