
Lucas Porto é condenado à 
pena máxima pelo assassinato 

e estupro de Mariana Costa
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Dino põe as cartas  

OPORTUNIDADE
Vagas em várias 

cidades do Maranhão
Senai-MA abre inscrição para 

processo seletivo com vagas para 
todo Maranhão. Interessados devem 
realizar inscrição até o dia 11 de julho.

PÁGINA  6

6 mil autuações no combate à covid-19
Entre as localidades que mais foram fiscalizadas pela Vigilância Sanitária 

do Estado estão Centro, São José de Ribamar, Calhau, Litorânea, Cohatrac, 
Cohab, Cohama e Turu. PÁGINA 7

Nas primeiras horas do dia 5, em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, familiares e amigos de Mariana 
Menezes de Araújo Costa Pinto agradeciam, oravam e louvavam, pelo resultado da sentença do julgamento de Lucas Porto. Depois de um 
julgamento que começou no dia 30 de junho, ele foi condenado a 39 anos de reclusão por estupro e homicídio qualificado, pela morte da 

publicitária Mariana, ocorrida no dia 13 de novembro de 2016, no apartamento dela, no bairro do Turu. PÁGINA 6
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Gasolina, gás e diesel 
aumentam a partir de hoje

A Petrobras anunciou o reajuste de R$0,16 por litro de 
gasolina, que passará a ser comercializado por R$ 2,69, 
e de R$ 0,10 por litro de diesel, que será vendido a R$ 
2,81. O novo preço praticado nas refinarias vale a partir 

de hoje, terça-feira (6). PÁGINA 7

Avião da II Guerra achado no Maranhão
 Uma aeronave de guerra dos Estados Unidos da América (EUA), que caiu, 

há 78 anos, durante a II Grande Guerra estava submersa na Baía do Tubarão, no 
município de Humberto de Campos. PÁGINA 7

39 ANOS DE CADEIA

Com a curva da pandemia da covid em descendência e a movimentação políti-
ca pelo Palácio dos Leões cada dia mais intensa ao seu redor e emitindo sinais 
de disputa interna no grupo governista, Flávio Dino resolveu agir.
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Em sessão de debates temáticos no Senado ontem, o ministro Luís Roberto Barroso diz
que modelo de votação fragiliza partidos

Mais crí ti cas

Ex ces so

Re a jus te das ban dei ras

Por que a con ta au men ta?

ELEIÇÕES

Presidente do TSE
critica o voto “distritão”

O
pre si den te do Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE), mi- 
nis tro Luís Ro ber to Bar ro so,
en gros sou o co ro de se na- 

do res con tra a pro pos ta do “dis tri tão”,
mo de lo de vo ta ção em dis cus são na
Câ ma ra dos De pu ta dos pa ra subs ti- 
tuir o sis te ma pro por ci o nal pe lo ma- 
jo ri tá rio, que con si de ra ape nas os no- 
mes mais vo ta dos. Em ses são de de- 
ba tes te má ti cos do Se na do nes ta se- 
gun da-fei ra (5), que de ba teu pos sí veis
ajus tes na le gis la ção elei to ral, se na- 
do res e o mi nis tro ava li am que o “dis- 
tri tão” fra gi li za os par ti dos.

Pe lo mo de lo atu al, de pu ta dos são
elei tos pe lo sis te ma pro por ci o nal. Ne- 
le, as va gas são de fi ni das de acor do
com o nú me ro de vo tos pa ra ca da
par ti do e o quo ci en te elei to ral. Já no
“dis tri tão”, os de pu ta dos com o mai or
nú me ro de vo tos em ca da es ta do ga- 
nham as ca dei ras, sem le var em con ta
o to tal ob ti do pe la le gen da. “ O dis tri- 
tão não ba ra teia as cam pa nhas, tal vez
en ca re ça, ele en fra que ce rá os par ti- 
dos e ele se rá dra má ti co pa ra a re pre- 
sen ta ção das mi no ri as”, ob ser vou
Bar ro so. O mi nis tro acres cen tou que
me nos de 10% dos can di da tos elei tos
pa ra a Câ ma ra dos De pu ta dos con se- 
guem os vo tos ne ces sá ri os por con ta
pró pria.

“Co mo há mui to pre con cei to com a
lis ta fe cha da, o TSE propôs uma fór- 
mu la em que o elei tor vo ta na le gen da
se qui ser, e se gue-se a lis ta par ti dá ria,
mas o elei tor tam bém po de vo tar no
can di da to. E, se o can di da to ti ver o
co e fi ci en te elei to ral pró prio, ele fu ra a

lis ta”, ex pli cou, ao fa lar de um mo de lo
de vo ta ção si mi lar ao dis tri tal mis to,
mas com adap ta ções. Bar ro so es co- 
lheu São Pau lo pa ra exem pli fi car co- 
mo se ria o  mo de lo. Se gun do ele, as 70
va gas na Câ ma ra dos De pu ta dos e os
pou co mais de 33 mi lhões de elei to res
do es ta do se ri am di vi di dos em 35 dis- 
tri tos elei to rais.

“O dis tri tão só tem des van ta gens. 
No mun do in tei ro vo cê vo ta no par ti- 
do. O Bra sil é ex ce ção. Em ne nhum
país do mun do o seu com pa nhei ro de
par ti do é seu ad ver sá rio. En quan to
nós não re sol ver mos es sa ques tão,
nós va mos fi car ro de an do, fa zen do re- 
for mi nha e tal e não va mos ata car o
pro ble ma prin ci pal. Se nós que re mos
vo tar no can di da to, nós te mos que
res trin gir o lo cal”, ava li ou o se na dor
Mar ce lo Cas tro (MDB-PI). 

Ape sar de con cor dar com a ideia de
mu dan ças na le gis la ção elei to ral, Cas- 
tro res sal tou que o “dis tri tão” au men- 
ta a frag men ta ção nas ca sas le gis la ti- 
vas e o “per so na lis mo”, se gun do ele,
dois dos pro ble mas atu ais do sis te ma
elei to ral. O se na dor de fen deu o vo to
dis tri tal mis to no qual os elei to res têm
dois vo tos: um pa ra can di da tos no
dis tri to e ou tro pa ra as le gen das. O
mes mo mo de lo é uti li za do na Ale ma- 
nha.

“Ve ja que a nos sa ca pi tal do es ta do
de Ma to Gros so, Cui a bá, ho je tem 25
ca dei ras na Câ ma ra de Ve re a do res e

19 par ti dos re pre sen ta dos. Não tem
ló gi ca a ad mi nis tra ção, o pre fei to fa- 
zer uma co a li zão com 19 par ti dos sen-
do re pre sen ta dos. Al gum er ro há nis- 
so. A cor re ção ini ci al que que re mos
fa zer se ini cia com as so bras elei to- 
rais; aque la cha pa que o par ti do apre- 
sen ta só par ti ci pe das so bras ao atin- 
gir o co e fi ci en te elei to ral” des ta cou
ou tro se na dor, Car los Fá va ro (PSD-
MT).

Fá va ro é au tor de um pro je to pa ra
re gu la men tar as so bras elei to rais, va-
gas não pre en chi das pe lo re sul ta do
do quo ci en te par ti dá rio. O PL
783/2021 re ce beu apoio du ran te a
reu nião. Tam bém du ran te o de ba te,
Thi a go Bo vé rio, do Ins ti tu to de Di rei- 
to Po lí ti co e Par ti dá rio (Plu ris), cri ti- 
cou a pro pos ta em dis cus são na Câ-
ma ra de in tro du zir o “dis tri tão”. “Te-
re mos, ca so apro va do, 513 par ti dos.
Co mo que se dis tri bui TV pa ra es ses
513, re cur sos? Co mo ad mi nis trar is so,
sem con tar na pro ba bi li da de do in- 
gres so do cri me or ga ni za do, de cai xa
dois, abu so do po der econô mi co?”,
cri ti cou.

Pa ra o ju ris ta e ex-mi nis tro da Jus ti- 
ça Eu gê nio Ara gão a saí da po de ser
ado ção de um sis te ma mis to de vo ta- 
ção. “Par ti dos em ex ces so cri am uma
enor me di fi cul da de de go ver na bi li da- 
de. O “dis tri tão” é um des ser vi ço à de- 
mo cra cia, co mo nós co nhe ce mos ela
mo der na men te, co mo re pre sen ta ção
de gran des cor ren tes da so ci e da de.
Nós pre ci sa mos re al men te ter um sis- 
te ma em que os par ti dos te nham mais
for ça de mol dar as elei ções”, dis se.

ENERGIA

Como funcionam as bandeiras tarifárias

DESDE 2015 A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) RESOLVEU ADOTAR O SISTEMA DE BANDEIRAS NA CONTA DE LUZ

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Anún ci os de au men to na con ta de
luz são sem pre mo ti vo de pre o cu pa- 
ção. Des de 2015 que a Agên cia Na ci o- 
nal de Ener gia Elé tri ca (Ane el) re sol- 
veu ado tar o sis te ma de ban dei ras na
con ta de luz, pa ra o con su mi dor sa ber
se es tá pa gan do o va lor nor mal ou um
va lor a mais pe la ener gia elé tri ca. As
ban dei ras ta ri fá ri as re fle tem os cus tos
va riá veis da ge ra ção de ener gia elé tri- 
ca.

Elas são in di ca do ras do va lor da
ener gia – de quan to es tá cus tan do pa- 
ra o Sis te ma In ter li ga do Na ci o nal
(SIN) ge rar a ener gia usa da nas ca sas,
nos es ta be le ci men tos co mer ci ais e
nas in dús tri as. Quan do a con ta de luz
é cal cu la da pe la ban dei ra ver de, sig ni- 
fi ca que a con ta não so fre ne nhum
acrés ci mo.

A ban dei ra ama re la sig ni fi ca que as
con di ções de ge ra ção de ener gia não
es tão fa vo rá veis, e a con ta so fre acrés- 
ci mo de R$ 1,874 por 100 ki lowatt-ho- 
ra (kWh) con su mi do. A ban dei ra ver- 
me lha mos tra que es tá mais ca ro ge- 
rar ener gia na que le pe río do. A ban- 
dei ra ver me lha é di vi di da em dois pa- 

ta ma res. No pri mei ro pa ta mar, o va lor
adi ci o nal co bra do pas sa a ser pro por- 
ci o nal ao con su mo, na ra zão de R$
3,971 por 100 kWh; o pa ta mar 2 apli ca
a ra zão de R$ 9,492 por 100 kWh.

“Com as ban dei ras ta ri fá ri as, o
con su mi dor ga nha um pa pel mais ati- 
vo na de fi ni ção de sua con ta de ener- 
gia. Ao sa ber, por exem plo, que a ban- 
dei ra es tá ver me lha, o con su mi dor
po de adap tar seu con su mo e di mi nuir
o va lor da con ta (ou, pe lo me nos, im- 
pe dir que ele au men te)”, ex pli ca a
Ane el em seu si te.

Os va lo res das ban dei ras fo ram re a- 
jus ta dos no dia 29 de ju nho. O au- 
men to mais sig ni fi ca ti vo foi o do pa ta- 
mar 2 da ban dei ra ver me lha, o mais
al to de to dos. O au men to foi de 52%.

Es se au men to, no en tan to, não é
cal cu la do em ci ma do va lor to tal da
con ta de luz, e sim no acrés ci mo ge ra- 
do a ca da 100 kWh con su mi do. O re a- 
jus te das ban dei ras pro vo ca um im- 
pac to no va lor fi nal da con ta de luz,
se gun do a Ane el, de 4,9%.

A usi na hi dre lé tri ca, que ge ra ener- 
gia a par tir da for ça da água nos re ser-
va tó ri os, é a mais ba ra ta e a pri mei ra
op ção do SIN. Por is so, em épo cas de
mui ta chu va e re ser va tó ri os chei os, a
ban dei ra ta ri fá ria cos tu ma ser a ver- 
de, por que a ener gia es tá sen do pro-
du zi da da ma nei ra mais em con ta.

Em pe río dos de es ti a gem, quan do
o ní vel dos re ser va tó ri os di mi nui, é
ne ces sá rio cap tar ener gia de ou tros ti- 
pos de usi na, co mo as ter me lé tri cas.
Es se ti po de usi na ge ra ener gia a par tir
de com bus tí veis fós seis, co mo di e sel e
gás. Além de ser mais po lu en te, é mais
ca ra. Por is so, quan do as ter me lé tri cas
são aci o na das, o cus to da ge ra ção de
ener gia au men ta e a ban dei ra ta ri fá ria
mu da. Quem faz a ava li a ção das con- 
di ções de ge ra ção de ener gia no país é
o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé- 
tri co (ONS). É ele que de fi ne a me lhor
es tra té gia de ge ra ção de ener gia pa ra
aten di men to da de man da. Ela de fi ne
a pre vi são de ge ra ção hi dráu li ca e tér- 
mi ca, além do pre ço de li qui da ção da
ener gia no mer ca do de cur to pra zo.

1. De poi men to dos ir mãos Mi ran da

2. ‘Pres são atí pi ca’

3. De nún cia à PF e en vol vi men to de Ri car do Bar ros

4. O mi nis tro Edu ar do Pa zu el lo tam bém sa bia?

5. Pos sí vel pre va ri ca ção

CA SO CO VA XIN

5 pon tos em que a PGR
in ves ti ga rá Bol so na ro

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca (PGR) in for mou
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) que ins tau rou
inqué ri to pa ra apu rar se o pre si den te Jair Bol so na ro
(sem par ti do) pre va ri cou ao não co mu ni car à Po lí cia Fe- 
de ral su pos tas ir re gu la ri da des no pro ces so de com pra
da va ci na in di a na Co va xin. Bol so na ro te ria si do co mu- 
ni ca do quan to à “pres são atí pi ca” so fri da pe lo ser vi dor
do Mi nis té rio da Saú de, Luis Ri car do Fer nan des Mi ran- 
da, pa ra au to ri zar o pa ga men to à em pre sa que in ter me- 
di a ria a com pra de 20 mi lhões de do ses do imu ni zan te
pro du zi do pe la Ba rath Bi o te ch. O aler ta do ser vi dor e
seu ir mão, o de pu ta do fe de ral Luis Mi ran da (DEM-DF),
te ria si do fei to em 20 de mar ço, em reu nião no Pa lá cio
da Al vo ra do. Bol so na ro te ria en tão di to que aci o na ria a
Po lí cia Fe de ral pa ra in ves ti gar o ca so, o que não acon te- 
ceu. Os ir mãos Mi ran da re la ta ram o en con tro à im pren- 
sa e à CPI da Pan de mia.

“Cum pre que se es cla re ça o que foi fei to após o re fe ri- 
do en con tro em ter mos de ado ção de pro vi dên ci as”, es- 
cre ve o vi ce-pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, Hum ber to
Ja ques de Me dei ros, na ma ni fes ta ção en ca mi nha da
nes ta sex ta-fei ra ao STF.

A pre va ri ca ção é uma in fra ção pre vis ta no ar ti go 319
do Có di go Pe nal bra si lei ro.

Se gun do a le gis la ção, o cri me ocor re quan do um fun- 
ci o ná rio pú bli co “re tar da ou dei xa de pra ti car, in de vi da- 
men te, ato de ofí cio, ou pra ti cá-lo con tra dis po si ção ex- 
pres sa de lei, pa ra sa tis fa zer in te res se ou sen ti men to
pes so al”. No ca so es pe cí fi co, se ria a su pos ta não co mu- 
ni ca ção de even tu al ir re gu la ri da de pa ra ou tras au to ri- 
da des in ves ti ga rem. O Có di go Pe nal pre vê pe na de três
me ses a um ano de pri são e mul ta. No inqué ri to, a PGR
vai apu rar no tí cia-cri me apre sen ta da à Su pre ma Cor te
na se gun da-fei ra (28) pe los se na do res Ran dol fe Ro dri- 
gues (Re de-AP), Fa bi a no Con ta ra to (Re de-ES) e Jor ge
Ka ju ru (Po de mos-GO). A ma ni fes ta ção da pro cu ra do ria
foi en ca mi nha da à mi nis tra Ro sa We ber e o pra zo su ge- 
ri do pa ra as in ves ti ga ções é de 90 di as.

En ten da os 5 pon tos em que a PGR in ves ti ga rá Bol so- 
na ro por su pos ta pre va ri ca ção.

A ba se da no tí cia-cri me apre sen ta da por Ran dol fe,
Con ta ra to e Ka ju ru são os de poi men tos pres ta dos no úl- 
ti mo dia 25 de ju nho pe lo de pu ta do fe de ral Luis Mi ran- 
da e seu ir mão, Luis Ri car do Fer nan des Mi ran da, ser vi- 
dor con cur sa do do Mi nis té rio da Saú de, du ran te a Co- 
mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Pan de mia.

No de poi men to, o de pu ta do Luis Mi ran da dis se ter
ad ver ti do o pre si den te Bol so na ro de que seu ir mão –
ser vi dor pú bli co do Mi nis té rio da Saú de – ti nha so fri do
“pres são” pa ra au to ri zar o pa ga men to pe la pas ta pa ra a
em pre sa que in ter me di a ra a aqui si ção de 20 mi lhões de
do ses da va ci na Co va xin, pro du zi da pe la em pre sa in di a- 
na Bha rat Bi o te ch.

Es sa in for ma ção não cons ta da ma ni fes ta ção da PGR,
mas, no Bra sil, o ne gó cio foi in ter me di a do pe la Pre ci sa
Me di ca men tos, em pre sa cu jos só ci os es tão en vol vi dos
em ações ju di ci ais por pro ces sos an te ri o res de com pras
de pro du tos de saú de mal su ce di dos.

A em pre sa tem co mo só cio o em pre sá rio Fran cis co
Ma xi mi a no, que te ria re la ções pró xi mas com o lí der do
go ver no na Câ ma ra, de pu ta do Ri car do Bar ros (PP-PR).

Ain da se gun do os ir mãos Mi ran da, em seu de poi- 
men to à CPI, Bol so na ro te ria di to que aci o na ria a Po lí cia
Fe de ral pa ra in ves ti gar o ca so, des ta ca a PGR em sua
ma ni fes ta ção ao STF.

Va le lem brar, po rém, que a Po lí cia Fe de ral in for mou,
em 24 de ju nho, que não ha via aber to ne nhum inqué ri to
so bre a com pra da Co va xin, con for me in for mou a se na- 
do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia-MA) à CPI na que la da ta.
O dia foi a vés pe ra do de poi men to dos ir mãos Mi ran da à
co mis são, quan do as de nún ci as fei tas por eles já eram
am pla men te no ti ci a das pe la im pren sa.

Ape nas no dia 30 de ju nho, e após a CPI ter le van ta do
in dí ci os de ir re gu la ri da des na tran sa ção, a PF fi nal men- 
te abriu inqué ri to pa ra in ves ti gar o ca so.

No va men te con for me o de poi men to dos ir mãos Mi- 
ran da e se gun do o do cu men to da PGR, na reu nião re a li- 
za da em 20 de mar ço no Pa lá cio da Al vo ra da, Bol so na ro
te ria re la ci o na do as su pos tas ir re gu la ri da des ao de pu ta- 
do fe de ral Ri car do Bar ros.

Um quar to pon to que cons ta da ma ni fes ta ção pro to- 
co la da pe la PGR ao STF na ma nhã des ta sex ta-fei ra é
que o aler ta das su pos tas ir re gu la ri da des tam bém te ria
si do da do ao en tão ti tu lar do Mi nis té rio da Saú de, ge ne- 
ral Edu ar do Pa zu el lo, du ran te uma vi a gem ofi ci al.

A PGR afir ma que há “dú vi da acer ca da ti tu la ri da de
do de ver des cri to pe lo ti po pe nal do cri me de pre va ri ca- 
ção”, ou se ja, que ain da não es tá cla ro qual fun ci o ná rio
pú bli co in cor reu em pre va ri ca ção ao não co mu ni car o
ca so pa ra ser in ves ti ga do.

A pro cu ra do ria vê ain da “au sên cia de in dí ci os que
pos sam pre en cher o (…) ele men to sub je ti vo es pe cí fi co,
is to é, a sa tis fa ção de in te res ses ou sen ti men tos pró pri- 
os dos apon ta dos au to res do fa to”. Ou se ja, não vê por
ora in dí ci os de in te res ses pes so ais na não-co mu ni ca ção
das ale ga das ir re gu la ri da des.

Ain da as sim, o ór gão ava lia que é pre ci so es cla re cer
que pro vi dên ci as fo ram to ma das pe las au to ri da des
após a de nún cia dos ir mãos Mi ran da.

São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Su ges tões

Con sul tas

Com pro mis so

Tra ba lho Iti ne ran te

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CCJ aprova incentivos
à imunização da c.ovid

Prê mio Es co la Dig na

A
Co mis são de Cons ti tui ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia da As- 
sem bleia (CCJ) apro vou, por 
una ni mi da de, na reu nião por 

vi de o con fe rên cia re a li za da nes ta 
quar ta-fei ra (30), a Me di da Pro vi só ria 
357/2021 e o Pro je to de Lei Or di ná ria 
(PLO) 320/2021, de ini ci a ti va do Po- 
der Exe cu ti vo, que ga ran tem pre mi a- 
ção em di nhei ro pa ra in cen ti var a 
imu ni za ção com a se gun da do se da 
va ci na con tra a Co vid-19 (Do se Pre- 
mi a da).

O pre si den te da CCJ, de pu ta do 
Adel mo So a res (PC doB), que co man- 
dou a reu nião pre sen ci al men te da Sa- 
la das Co mis sões, foi o re la tor de am- 
bas as pro po si ções do Po der Exe cu ti- 
vo. Par ti ci pa ram os de pu ta dos Ra fa el 
Lei toa (PDT), Ro ber to Cos ta (MDB), 
Ne to Evan ge lis ta (DEM), Dr. Yglésio 
(PROS), Mar co Au ré lio (PC doB) e Du- 
ar te Jú ni or (Re pu bli ca nos).

A MP au to ri za o Go ver no do Es ta do 
a sor te ar os prê mi os em di nhei ro. E o 
pro je to de lei, que te ve pa re cer con- 
jun to da CCJ e da Co mis são de Or ça- 
men to, Fi nan ças, Fis ca li za ção e Con- 
tro le, por sua vez, au to ri za a aber tu ra 
de cré di to es pe ci al no va lor de R$ 
2.700.000,00, a se rem apli ca dos na 
pre mi a ção pa ra in cen ti var a imu ni za- 
ção com a se gun da do se da va ci na 
con tra a Co vid-19 (Do se Pre mi a da).

Pe la Co mis são de Or ça men to, Fi- 
nan ças, Fis ca li za ção e Con tro le par ti- 
ci pa ram e vo ta ram a fa vor do 
PLO 320/2021 os de pu ta dos Ro ber to 
Cos ta (MDB), Ri car do Ri os (PDT), 
Aris ton Sou sa (Re pu bli ca nos), Dr. 
Yglésio e Mar co Au ré lio (PC doB).

A CCJ tam bém apro vou  os pro je tos 
de lei or di ná ria de ini ci a ti va do Po der 
Exe cu ti vo 300/2021 (que ins ti tui a po- 
lí ti ca de re du ção das emis sões de ga-

Jus ti fi ca ti va

Im por tân cia

Pró xi ma reu nião

A MP AUTORIZA O GOVERNO DO ESTADO A SORTEAR OS PRÊMIOS EM DINHEIRO

ses do efei to es tu fa, pro ve ni en tes de 
des ma ta men tos e da de gra da ção flo- 
res tal), 319/2021 (que ins ti tui, no âm- 
bi to da Po lí ti ca Edu ca ci o nal “Es co la 
Dig na”, o prê mio Es co la Dig na e o 
Bol sa Au xí lio Edu ca ci o nal – 
BAE) e 298/2021 (que re gu la o Tri bu- 
nal Ad mi nis tra ti vo de Re cur sos Fis- 
cais – TARF). As pro po si ções ti ve ram a 
re la to ria do de pu ta do Adel mo So a res.

Foi apro va do, ain da, o Pro je to de 
Lei 308/2021, de au to ria do Tri bu nal 
de Con tas do Es ta do do Ma ra nhão 
(TCE), que dis põe so bre a or ga ni za- 
ção ad mi nis tra ti va des sa ins ti tui ção, 
ma té ria tam bém re la ta da pe lo de pu- 
ta do Adel mo So a res.

Na men sa gem go ver na men tal de 
en ca mi nha men to do PLO 320/2021 e 
da MP 357/2021 à As sem bleia, o go- 
ver na dor Flá vio Di no (PSB) diz que, 
de acor do com da dos ex traí dos da 
Pla ta for ma e-SUS No ti fi ca, do Mi nis- 
té rio da Saú de, 167.319 pes so as es tão 
com a se gun da do se em atra so no Ma- 
ra nhão.

“Por is so, com o ob je ti vo de es ti mu- 
lar o avan ço da va ci na ção con tra a Co- 
vid-19 no ter ri tó rio es ta du al, se rão 
sor te a dos prê mi os nos va lo res de R$ 

1.000,00, 5.000,00 e 10.000,00. Po de-
rão ser be ne fi ciá ri os dos sor tei os to- 
dos aque les que to ma rem as du as do- 
ses da va ci na con tra a Co vid-19, con-
for me re gis tro na pla ta for ma Co nec te 
SUS”, es cla re ce o go ver na dor.

O pre si den te da CCJ, Adel mo So a-
res, fez um co men tá rio so bre a im por- 
tân cia e re le vân cia das ma té ri as apre- 
ci a das e apro va das.

“As prin ci pais ma té ri as apro va- 
das tra tam da pre o cu pa ção do Go ver- 
no do Es ta do no sen ti do de que as 
pes so as en ten dam a im por tân cia da 
se gun da do se da va ci na con tra a Co-
vid-19, pre mi an do aque les que se va- 
ci na rem. As sim, a gen te cha ma a 
aten ção da po pu la ção pa ra a im por- 
tân cia de se to mar não só a pri mei ra 
do se, mas, so bre tu do, a se gun da. Por- 
tan to, a do se pre mi a da é uma ma nei ra 
en con tra da pe lo Go ver no Flá vio Di no 
de in cen ti var as pes so as a to ma rem a 
se gun da do se da va ci na”.

O de pu ta do Adel mo So a res en cer- 
rou a reu nião da CCJ con vo can do a 
pró xi ma pa ra ter ça-fei ra, dia 7, na Sa la 
das Co mis sões, de for ma pre sen ci al.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Gabinetes itinerantes aproximam população
Ro sa na e a sua equi pe con ver sa ram

com mo ra do res da lo ca li da de e ana li- 
sa ram de man das que pos sam ser en- 
ca mi nha das e so lu ci o na das / Di vul- 
ga ção
Ten do co mo ob je ti vo apro xi mar o le- 
gis la ti vo mu ni ci pal à  po pu la ção da
ca pi tal, prin ci pal men te nes te pe río do
de res tri ções e dis tan ci a men to  de vi- 
do a pan de mia da Co vid-19, as ve re a- 
do ras Sil va na Noely (PTB), Ro sa na da
Saú de (Re pu bli ca nos) e Con ci ta Pin to
(PC doB), por meio da Pro cu ra do ria da
Mu lher, es tão im ple men tan do ações
que con sis tem no con ta to di re to com
a co mu ni da de. Atra vés do ga bi ne te
iti ne ran te, acom pa nha das de as ses- 
so res, as ve re a do ras  vão aos bair ros,
co lhem in for ma ções dos mo ra do res e 
le vam as de man das ao pre fei to Edu- 
ar do Brai de e se cre tá ri os mu ni ci pais.

A ve re a do ra Sil va na Noely, uma das
adep tas des se ti po de ini ci a ti va, lan- 
çou em mar ço des te ano o ‘Ga bi ne te
na rua’, com o ob je ti vo de le var pa ra
den tro das co mu ni da des os ser vi ços
pres ta dos em seu ga bi ne te fí si co, ou- 
vin do os mo ra do res e le van do ao pre- 
fei to e se cre tá ri os as de man das apre- 
sen ta das pe la po pu la ção.

“O Ga bi ne te na rua é a ex ten são do
nos so tra ba lho. Sa be mos de to da a
pro ble má ti ca que es ta mos pas san do,
en tão, eu vou até a po pu la ção. Es pe ro
que as sim con si ga mos avan çar e en- 
ten der mais quais as re ais ne ces si da- 
des. Es tou ve re a do ra, e o meu tra ba- 
lho de ve ser pa ra o po vo. Tra ba lhan do 
des sa for ma, fa ze mos com que to dos
par ti ci pem da po lí ti ca, de al gu ma for- 
ma”, de cla rou.

A ve re a do ra Ro sa na da Saú de tam- 
bém ado tou o no vo for ma to de aten- 
di men to. Acom pa nha da de as ses so- 
res, ela pas sou a aten der, des de o mês
de mar ço, em for ma de ga bi ne te mó- 
vel. Atra vés da ini ci a ti va, ela vi sa exer- 
cer um man da to mais pró xi mo da po- 

pu la ção, le van do a es tru tu ra do seu
ga bi ne te pa ra ou vir a co mu ni da de,
co lhen do su ges tões e con tri buin do
pa ra o de sen vol vi men to da ca pi tal.

“O ve re a dor é o re pre sen tan te mais
pró xi mo do po vo, e de ve mos hon rar
is so a ca da dia. A par ti ci pa ção po pu lar
é fun da men tal pa ra a re a li za ção de
um ex ce len te man da to, pois é atra vés
des se con ta to que va mos co nhe cer a
re al si tu a ção da po pu la ção e, as sim,
tra ba lhar pa ra be ne fi ci ar a to dos”,
afir mou Ro sa na.

Além de ou vir as so li ci ta ções e en- 
ca mi nhá-las pa ra pos sí veis so lu ções
jun to aos ór gãos, a iti ne rân cia tam- 
bém aten de a co mu ni da de com al gu- 
mas ações e ser vi ços. É o ca so, por
exem plo, de um pro je to re a li za do pe la
Pro cu ra do ria da Mu lher – ór gão co- 
man da do pe la ve re a do ra Con ci ta Pin- 
to, que jun ta men te com as par ce ri as,
já aten deu cer ca de 100 mu lhe res da
ca pi tal, des de maio.Ao ava li ar co mo
po si ti vas as ações que pu de ram ser
con cre ti za das pe la Pro cu ra do ria nes- 
se pe río do, Con ci ta Pin to dis se que,
ape sar das res tri ções por con ta da
pan de mia do no vo co ro na ví rus, o ór- 
gão le gis la ti vo ape nas re du ziu as ati- 
vi da des.“Nós ape nas re du zi mos as
ações. Mui tas mu lhe res lu do vi cen ses
pre ci sam de aten di men to, por is so,
fo mos bus car par cei ros pa ra nos aju- 
dar a su prir es sas de man das. Co mo
te mos con se gui do, ava lio co mo po si- 
ti vas as ações re a li za das até o mo- 
men to”, ex pli cou Con ci ta Pin to.

De acor do com a ve re a do ra Con ci ta
Pin to, cer ca de 100 mu lhe res dos bair- 
ros Mon te Cas te lo, Fé em Deus e Re ti- 
ro Na tal re ce be ram aten di men to of- 
tal mo ló gi co por meio de uma par ce- 
ria re a li za da en tre a Pro cu ra do ria da
Mu lher e as Óti cas Di niz. Ela des ta cou
tam bém, o for ne ci men to de to da a in- 
fra es tru tu ra pa ra a ins ta la ção dos
equi pa men tos, e da vi tri ne da lo ja

par cei ra. Já à em pre sa, cou be a ven da
de ócu los às mu lhe res que ne ces si tas- 
se pe lo pre ço má xi mo de R$ 300,00.

Con ci ta Pin to con cluiu di zen do
que a Pro cu ra do ria da Ca sa vai man- 
ter es se com pro mis so de re a li zar um
tra ba lho pró xi mo da po pu la ção, prin- 
ci pal men te na ga ran tia dos di rei tos
das mu lhe res. Além dis so, a pro cu ra- 
do ria tam bém irá de sen vol ver par ce- 
ri as pa ra re a li zar pa les tras e cur sos
que au xi li em o pú bli co fe mi ni no na
bus ca por ren da. “Nós va mos fa zer
um tra ba lho iti ne ran te. Pre ten de mos
ir às co mu ni da des, com to dos os cui-
da dos ne ces sá ri os di an te do ce ná rio
de pan de mia, pa ra fa lar com as mu- 
lhe res so bre os di rei tos de las, pa ra ou- 
vi-las, e tam bém, pa ra mos trar a elas a
im por tân cia das mu lhe res pa ra a so- 
ci e da de. Tam bém ire mos de sen vol ver
par ce ri as pa ra re a li zar pa les tras e cur- 
sos que au xi li em as mu lhe res a te rem
a ren da de las”, con cluiu.

O Ga bi ne te Iti ne ran te é uma ini ci a- 
ti va ino va do ra que tem o ob je ti vo de
apro xi mar a po lí ti ca e o man da to par- 
la men tar das pes so as, atra vés da pro-
mo ção da ci da da nia, for ma ção po lí ti-
ca, cul tu ra e par ti ci pa ção po pu lar.

Os even tos cos tu mam ocor rer pre-
sen ci al men te, com ten das em vá ri os
bair ros da ci da de. Além de ou vir su- 
ges tões e de man das, na pro gra ma ção,
tam bém há apre sen ta ções cul tu rais e
ba te-pa po com con vi da dos pa ra
cons tru ção co le ti va de pro je tos.

Com as res tri ções sa ni tá ri as da
pan de mia, des de abril de 2020, al gu- 
mas des sas ini ci a ti vas vêm sen do re a-
li za das tam bém na mo da li da de on li- 
ne, por meio das re des so ci ais de al-
guns ve re a do res – ca so de Sil va na
Noely. Nes se no vo for ma to, ca be à
pró pria par la men tar es ta be le cer as
re gras de par ti ci pa ção po pu lar.
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To dos sem vi ce

Per gun ti nha

Car ta aber ta

“Não tem ex pec ta ti va não”.

Ra cha di nha 

Di no põe as car tas 
Com a cur va da pan de mia da co vid em des cen dên cia

e a mo vi men ta ção po lí ti ca pe lo Pa lá cio dos Leões, ca da
dia mais in ten sa ao seu re dor e emi tin do si nais de dis pu- 
ta in ter na no gru po go ver nis ta, Flá vio Di no re sol veu
agir. Ele cha mou on tem os dois pré-can di da tos e di ri- 
gen tes dos par ti dos da ali an ça de 2018 pa ra di zer-lhes
co mo de se ja con du zir o pro ces so elei to ral de 2022. No
sá ba do, nu ma pré via, ele con vo cou o vi ce Car los Bran- 
dão (PSDB) e o se na dor We ver ton Ro cha (PDT) pa ra di- 
zer o se guin te: Bran dão se rá go ver na dor a par tir de abril
e co mo tal, ob vi a men te, se rá can di da to a per ma ne cer
no Pa lá cio de pois de 2022.

O se na dor We ver ton tem uma for te li de ran ça no Ma- 
ra nhão de pois que, em 2018, foi elei to com vo ta ção his- 
tó ri ca, bei ran do dois mi lhões de vo tos. No man da to, ele
tem se apre sen ta do co mo pre ten den te à su ces são de
Flá vio Di no, mes mo com qua tro anos ain da pa ra cum- 
prir no Se na do Fe de ral, a par tir de 2022. Mas ca so Ro se- 
a na Sarney re sol va se em pol gar e dis pu tar um no vo
man da to no Pa lá cio dos Leões, po de com pli car o gru po
di nis ta, as sim tam bém, ca so o ex-pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Jú ni or de ci da en trar na dis pu ta do go ver no.

A ou tra hi pó te se que te rá subs tân cia pa ra em bo lar a
su ces são de 2022 é a pos si bi li da de de unir Ro se a na
Sarney, Edi val do Ho lan da Jr, Jo si mar do Ma ra nhão zi nho
(PL) e Ro ber to Ro cha nu ma fren te con tra o gru po de Flá- 
vio Di no, que se rá can di da to a se na dor. Nes se ce ná rio,
com mais Car los Bran dão e We ver ton Ro cha even tu al- 
men te con cor ren te en tre si, tu do pas sa rá a ser ter re no
mo ve di ço. Até por que, Ro ber to Ro cha de ve se fi li ar ao
mes mo Par ti do de Jair Bol so na ro (Pá tria Li vre), com ar- 
ti cu la ção pa ra se unir com o PSL, PP, PTB e PL, to dos
com su as ban ca das fin ca das no co ra ção do Cen trão –
blo co que sus ten ta o go ver no.

Co mo uma elei ção es ta du al ja mais se se pa ra da dis- 
pu ta pre si den ci al, no Ma ra nhão não se rá di fe ren te em
2022. Flá vio Di no vai pas sar o go ver no até 4 de abril ao
vi ce Car los Bran dão. Se rá can di da to a se na dor, mas até
o me a do do pró xi mo ano, tu do po de mu dar de ru mo.
Ali a do fer vo ro so do ex-pre si den te Lu la, Flá vio Di no es- 
ta rá em seu pa lan que. Co mo o pe de tis ta Ci ro Go mes
não pa ra de ati rar pe dras em Lu la, ne gan do-lhe a hi pó- 
te se de uma fren te an ti-Bol so na ro, We ver ton Ro cha
tam bém te rá di fi cul da de de per ma ne cer na ali an ça fla- 
vis ta no Ma ra nhão. Mas co mo ca da elei ção tem a sua
pró pria his tó ria, as aco mo da ções de 2022 ago ra é que
co me çam a ser cons truí das.

 

Os cin co pré-can di da tos a go ver na dor do Ma ra nhão
em 2022 – We ver ton Ro cha, Car los Bran dão, Edi val do
Jú ni or, Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, Ro se a na Sarney –
de ba tem to das as pos si bi li da des elei to rais, mas ne- 
nhum fa la, nem de co chi cho, so bre o vi ce.

Uma per gun ta que não quer ca lar: ca so o ex-pre fei to
Edi val do Ho lan da Jú ni or re sol va par tir pa ra o tu do ou
na da na cor ri da ao Pa lá cio dos Leões, ele le va rá o apoio
do su ces sor Edu ar do Brai de, que o pou pou de crí ti cas
tan to na cam pa nha quan to na pre fei tu ra?

Ha via ex pec ta ti va on tem so bre uma car ta-com pro- 
mis so que o go ver na dor Flá vio Di no iria apre sen tar na
reu nião com os di ri gen tes par ti dá ri os, no fim da tar de.
Co mo es ta co lu na fe chou an tes do en cer ra men to da
reu nião, não deu pa ra con fir mar de te ve ou não a car ta.

 

Do mi nis tro che fe da Ad vo ca cia Ge ral da União, An- 
dré Men don ça, so bre sua in di ca ção pa ra a va ga do mi- 
nis tro do STF, Mar co Au ré lio Mel lo. Ele diz que cris tão
es tão dis pos tos a mor rer pe la li ber da de.

 
Car los Bran dão te ve uma gran de sur pre sa em

São Ma teus, on de foi inau gu rar obras do go- 
ver no. No fi nal, o ex-pre fei to Mil ti nho Ara gão o
con vi dou pa ra um al mo ço e lá es ta vam mais de

50 pre fei tos, vi ces, ex-pre fei tos, de pu ta dos e se cre tá ri os
es ta du ais. Os or ga ni za do res cin ta ram 160 mu ni cí pi os
ali re pre sen ta dos, pa ra apoiá-lo.

Co mo Bol so na ro não tem pré-can di da to de- 
fen den do-o di re ta men te no Ma ra nhão, o pre- 
fei to Lahe sio Bom fim, de São Pe dro dos Cren- 
tes, es tá de olho no es pa ço evan gé li co do bol- 

so na ris mo. Dis se na TV Mi ran te que não é bol so- 
na ris ta, mas apoia o go ver no.

O se na dor Ro ber to Ro cha tra ba lha po li ti ca- 
men te seu ve lho pro je to de che gar um dia ao
Pa lá cio dos Leões, co mo fez o pai, Luiz Ro cha,
mas não per de de vis ta tam bém um even tu al

con fron to de ur na com o go ver na dor Flá vio Di no
na dis pu ta da ca dei ra de se na dor – a de le.

En quan to o se na dor Flá vio Bol so na ro da ria tu do pa ra
que es que cer o ca so das “ra cha di nhas” na As sem bleia
Le gis la ti va do Rio de Ja nei ro, quan do ele era de pu ta do,
ago ra, o ca so ex plo diu no co lo do pai de le, Jair, o pre si- 
den te.

São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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» JU LI A NA BA LA DEL LI RI BEI RO
- Es pe ci a lis ta em so lu ções ba se a das na
na tu re za na Fun da ção Gru po Bo ti cá rio

E D I T O R I A L

Sinais de alerta
En quan to a hu ma ni da de ain da lu ta

pa ra se re cu pe rar da tra gé dia sa ni tá- 
ria cau sa da pe la pan de mia do no vo
co ro na ví rus, o pla ne ta se gue man- 
dan do si nais de que é pre ci so tra tar
ou tra do en ça gra ve que o aco me te: o
aque ci men to glo bal. Nos úl ti mos di- 
as, fenô me nos cli má ti cos ex tre mos
têm da do a di men são da im por tân cia
de se pre ser var flo res tas e ma nan ci ais,
re plan tar ár vo res e re du zir dras ti ca- 
men te as emis sões de ga ses do efei to
es tu fa.

No He mis fé rio Nor te, tem pe ra tu ras
mui to al tas su fo cam re giões nor mal- 
men te mais ame nas. Na Eu ro pa, Mos- 
cou, por exem plo, te ve a mais for te
on da de tem po quen te em 120 anos,
com termô me tros na ca sa dos 35
graus di as se gui dos. O mes mo ocor re
em re giões dos Es ta dos Uni dos. Em
Bos ton, na se ma na pas sa da, o re gis tro
che gou a 37 graus. E até no Ca na dá,
país ti pi ca men te frio, vi zi nho ao Po lo
Nor te, o ca lor ba teu re cor des his tó ri- 
cos, atin gin do ina cre di tá veis 49 graus
na re gião da Co lum bia Bri tâ ni ca, on- 
de fi ca Van cou ver, sen do apon ta do
co mo res pon sá vel pe la mor te de cen- 
te nas de pes so as.

Mes mo con si de ran do-se que é ve- 
rão no Ca na dá, tra ta-se de um ca lor
que não se sen te nem nas mais quen- 
tes ci da des bra si lei ras. Aliás, no Bra sil
tro pi cal, a si tu a ção se in ver teu, com
um frio de trin car os den tes no Su des- 
te e até no Cen tro-Oes te, além do Sul,
com tem pe ra tu ras abai xo de ze ro em
vá ri as lo ca li da des, so bre tu do nas ser- 
ras Gaú cha e Ca ta ri nen se, on de caiu
ne ve por di as se gui dos, o que é in co- 
mum.

Em ou tro con tras te am bi en tal pre- 
o cu pan te no Bra sil, o Rio Ne gro te ve
no mês pas sa do sua mai or cheia des- 
de o iní cio das me di ções, em 1902, al- 
can çan do 30,02 me tros e dei xan do
boa par te de Ma naus de bai xo d’água,
en quan to no Cen tro-Oes te e Su des te
a es ti a gem mais se ve ra em 90 anos es- 
va zia pa ra me nos de 30% da ca pa ci- 
da de os re ser va tó ri os das hi dre lé tri- 
cas res pon sá veis pe la mai or par te da
ener gia pro du zi da no país.

To dos es ses fenô me nos evi den ci- 
am a ur gen te ne ces si da de de se cui dar
me lhor do meio am bi en te e con ter o
aque ci men to. Nes se sen ti do, um pon- 
to po si ti vo é a ra di cal mu dan ça de

pos tu ra do go ver no nor te-ame ri ca no
após a elei ção de Joe Bi den, que se
pro põe a dar pri o ri da de à ques tão cli- 
má ti ca e le vou os EUA de vol ta ao
Acor do de Pa ris. O país ha via dei xa do
o tra ta do no go ver no do an te ces sor de
Bi den, Do nald Trump, em uma de su- 
as mui tas ma ni fes ta ções de des pre zo
às cau sas am bi en tais.

Se ria im por tan te uma mu dan ça de
pos tu ra tam bém no Bra sil. Prin ci pal-
men te após a saí da de Ri car do Sal les
do Mi nis té rio do Meio Am bi en te, cu ja
ges tão, que vi nha des de iní cio do go- 
ver no Bol so na ro, foi mar ca da pe lo re-
la xa men to na fis ca li za ção e re cor des
de des ma ta men tos e de quei ma das
na Amazô nia. O bi o ma, por si nal, so- 
freu em ju nho com o mai or nú me ro
de fo cos de in cên dio (2.308) pa ra o
mês em 14 anos, se gun do o Ins ti tu to
Na ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais (In- 
pe).
Es tá mais do que na ho ra de uma cor-
re ção de ru mo, no sen ti do do for ta le- 
ci men to da pre ser va ção am bi en tal e
da bus ca do de sen vol vi men to sus ten- 
tá vel, pa ra ga ran tir um fu tu ro me lhor
aos bra si lei ros e ao res to do mun do.

Cidades precisam se preparar para crise climática

Vo cê já pen sou co mo era a sua ci- 
da de an tes de ser uma ci da de? Quais
ani mais an da vam por on de ho je tra- 
fe gam car ros, ôni bus e mo to ci cle tas?
Que ti po de ve ge ta ção era do mi nan te,
ou quais po vos ha bi ta vam a re gião? As
áre as ur ba nas, ho je ocu pa das por ru- 
as, ave ni das, ca sas, co mér ci os mo vi- 
men ta dos, on de vi vem 70% dos ha bi- 
tan tes do pla ne ta, nem sem pre fo ram
as sim. 

A mai o ria das ci da des do mun do
nas ceu às mar gens dos ri os e ho je
con vi ve com eles: Pa ris e o Rio Se na;
Lon dres e o Rio Tâ mi sa; Por to Ale gre e
o Rio Guaí ba; e São Pau lo, que cres ceu
en tre os ri os Pi nhei ros e Ti e tê. Su as
águas eram uti li za das pa ra su prir to- 
das as ne ces si da des da po pu la ção, co- 
mo abas te ci men to, pes ca, trans por te,
lim pe za, des se den ta ção de ani mais e
la zer.

Quan tos de nós ain da lem bram de
to mar ba nho de rio, ape nas al gu mas
dé ca das atrás? Is so mos tra a nos sa de- 
pen dên cia em re la ção ao ser vi ço
ecos sis tê mi co mais pre ci o so do mun- 
do: a água lim pa. Nos sas ci da des fo- 
ram cons truí das por ci ma de um am- 
bi en te na tu ral e até ho je ve mos re fle- 
xos des ta ocu pa ção, mui tas ve zes re a- 
li za da sem pla ne ja men to.

 As ci da des se de sen vol ve ram à
mar gem dos ri os e de pois os es con de- 
ram, bus can do em cur sos d’água mais
lon gín quos aqui lo que seu ber ço não
mais con se guia pro ver.

Em mo men tos de chu vas in ten sas,
é mui to co mum que os ri os, es con di- 
dos, des per ce bi dos, em bai xo da que la
ave ni da tão mo vi men ta da, trans bor- 

É

dão con ta de que ain da es tão ali, vi- 
vos, di nâ mi cos, pul san do sob o as fal- 
to. Em mo men tos de se cas e es ti a gens
se ve ras, nos lem bra mos de que exis te
água de bai xo da ter ra: au men ta o nú- 
me ro de po ços ar te si a nos per fu ra dos
e a pre o cu pa ção so bre um fu tu ro com
es cas sez hí dri ca. 

Mas es sa pre o cu pa ção nor mal- 
men te é la va da pe la pri mei ra chu va
que traz de vol ta ou tros pro ble mas,
co mo os re sí du os des car ta dos sem o
de vi do cui da do, que en to pem bu ei ros
e as sim atra pa lham que a água das
chu vas che gue em seu des ti no na tu- 
ral… O rio, que es tá ali, ca na li za do, se- 
guin do seu flu xo.

Mui tas ci da des es tão per ce ben do
que não adi an ta lu tar con tra a for ça
da na tu re za. Não adi an ta ca na li zar ri- 
os, cor tar ár vo res, im per me a bi li zar
to do o so lo, e en tão tor cer pe la quan- 
ti da de de chu va ade qua da e por tem- 
pe ra tu ras mais ame nas. A cri se cli má- 
ti ca que ba te à nos sa por ta tem co mo
uma de su as prin ci pais con sequên ci- 
as a al te ra ção nos pa drões de chu va. 

As ten dên ci as de im pac tos da mu- 
dan ça do cli ma va ri am mui to de uma
re gião pa ra ou tra, mas de for ma ge ral,
po de mos per ce ber even tos cli má ti cos
mais ex tre mos, co mo chu vas in ten sas
ocor ren do com mai or frequên cia e es- 
ti a gens mais pro lon ga das.

 As ci da des cos tei ras têm pre o cu- 
pa ções adi ci o nais, co mo o au men to
do ní vel do mar, a in tru são sa li na (in- 
va são de água sal ga da no len çol freá ti- 
co) e a mai or frequên cia de tem pes ta- 
des mais for tes, que po dem se tor nar
ci clo nes ou fu ra cões.

Mui tas lo ca li da des usam a for ça e a
sa be do ria da na tu re za a seu fa vor. Na

reia do Sul, em um cur to es pa ço de
tem po, o rio que cru za a área cen tral
foi re vi ta li za do. Um pro je to com ple xo
foi ne ces sá rio, com a im plo são de um
enor me vi a du to de con cre to e o es tí- 
mu lo ao uso do trans por te pú bli co.
Co mo re com pen sa, ho je o rio é ha bi- 
ta do por pei xes, pos sui cas ca tas e par- 
ques li ne a res em seu en tor no e se
trans for mou em no vo pon to tu rís ti co.

No Bra sil, Re ci fe (PE) es tá co lo can- 
do em prá ti ca o pro je to de re vi ta li za- 
ção do Rio Ca pi ba ri be, com pla ne ja-
men to ur ba no in te gra do a So lu ções
Ba se a das na Na tu re za. O rio que di vi- 
de a ci da de, vai pas sar a ser pon to de
en con tro e or gu lho pa ra seus mo ra- 
do res. 

Em Cu ri ti ba (PR), o Rio Ba ri gui
apre sen ta di ver sos par ques em su as
mar gens, sen do o mais fa mo so — o
Par que Ba ri gui — cri a do na dé ca da de
1970 sob a jus ti fi ca ti va de que seu la go
ser vis se co mo ba cia de con ten ção de
chei as. Ho je é o par que mais ama do
da ca pi tal pa ra na en se e uma ava li a- 
ção de re tor no de in ves ti men to, re a li-
za da pe la pre fei tu ra em par ce ria com
a Fun da ção Gru po Bo ti cá rio, iden ti fi- 
cou que a ca da R$ 1 in ves ti do no lo cal,
re tor nam pa ra a ci da de R$ 12,50.

É pre ci so que as ci da des fa çam as
pa zes com seus ri os e re co nhe çam ali
a gran di o si da de da vi da e enor mes
opor tu ni da des de trans for ma ção so- 
ci al. Gran des me tró po les do mun do
têm nos cur sos d’água seu car tão-
pos tal, con tan do com a pai sa gem do
en tor no dos ri os pa ra ge rar opor tu ni- 
da des de ne gó ci os, la zer, tu ris mo e re- 
cre a ção pa ra a po pu la ção.

 Cri ses são opor tu ni da des e a cri se
cli má ti ca po de ser uma boa chan ce
pa ra que as áre as ur ba nas se re con ci-

» LUIZ NICOLAEWSKY
- Su pe rin ten den te do Sin di ca to Na ci o nal da In dús tria da
Cer ve ja (Sin di cerv)

A do se e o ve ne no da
re for ma tri bu tá ria

Em me a dos do sé cu lo 16, o mé di co

e fí si co Pa ra cel so dis se que a

di fe ren ça en tre o re mé dio e o

ve ne no é a do se.

 Em exa ge ro, am bos po dem ma tar. Em do ses in su fi ci- 
en tes, um não ma ta, e o ou tro ja mais cu ra. Es se pen sa- 
men to é par ti cu lar men te ade qua do nes se mo men to em
que se co lo ca em pau ta a re for ma tri bu tá ria. A in dús tria
bra si lei ra %u2014 ten do o se tor da cer ve ja co mo um
gran de player %u2014 es tá aten ta aos prin ci pais mo vi- 
men tos da agen da de de sen vol vi men to econô mi co e so- 
ci al do país e um dos seus pon tos mais im por tan tes é a
re for ma tri bu tá ria. 

Em dis cus são no par la men to, se bem con du zi da, a re- 
for ma se rá fun da men tal pa ra a re to ma da econô mi ca, a
ge ra ção de em pre gos e o au men to da ren da da po pu la- 
ção bra si lei ra pós-pan de mia.

Tra ta-se de um dos se to res de ex tre ma re le vân cia no
Bra sil. Afi nal de con tas, so mos o ter cei ro mai or pro du tor
de cer ve ja do mun do, com uma das ca dei as pro du ti vas
mais ex ten sas, que ge ra mais de 2 mi lhões de pos tos de
tra ba lho, R$ 25 bi lhões por ano de tri bu tos e re pre sen ta
pou co mais de 2% do PIB. Por es te mo ti vo, po de mos
afir mar que a in dús tria da cer ve ja é pe ça fun da men tal
nes se pro ces so de re to ma da do cres ci men to econô mi- 
co.

Nes te mo men to tão par ti cu lar e de li ca do, apren de- 
mos a re pen sar nos sas ati tu des, re ver nos sos va lo res, vi- 
ver com me nos e de for ma mais sim ples. E es sa ló gi ca
pre ci sa ser apli ca da tam bém ao nos so sis te ma tri bu tá- 
rio. Avan çar com a re for ma tri bu tá ria ho je no Bra sil é ur- 
gen te e cru ci al. O se tor apoia uma am pla re for ma tri bu- 
tá ria, abran gen do to dos os tri bu tos so bre o con su mo e
que se ja efe ti va men te trans for ma do ra, ten do co mo fim
mai or a sim pli fi ca ção de to do o sis te ma, a eli mi na ção da
bu ro cra cia e da in se gu ran ça ju rí di ca, sem que se pro- 
mo va um au men to da atu al car ga im po si ti va, que já é
uma das mai o res do mun do.

Pa ra ir ain da mais fun do no te ma, con tra ta mos um
es tu do jun to à Fun da ção Ge tu lio Var gas com o ob je ti vo
de ma pe ar o se tor e si mu lar as pro pos tas que se en con- 
tram em de ba te no Con gres so Na ci o nal. As si mu la ções
apon tam que ma jo ra ções na car ga tri bu tá ria vi gen te
pro du zi ram con sequên ci as ne ga ti vas não ape nas pa ra o
se tor, mas, em es pe ci al, pa ra o país.

Um po ten ci al in cre men to, nos mol des do que tem si- 
do pre co ni za do e apre sen ta do acar re ta rá re du ção ex- 
pres si va na ren da, nos em pre gos, nos in ves ti men tos e
na ar re ca da ção por par te dos Es ta dos e da União. Não é
um prog nós ti co de uma úni ca in dús tria. A ca deia pro- 
du ti va da cer ve ja co me ça no cam po, pas sa por trans por- 
te, ener gia, veí cu los, alu mí nio e vi dro, só pa ra ci tar al- 
guns exem plos. Ou se ja, to da e qual quer ini ci a ti va tem
im pac to, pa ra o bem ou pa ra o mal, nes sa ca deia.

Re lem bran do da ana lo gia do fi ló so fo Pa ra cel so, é pre- 
ci so con ver sar mos so bre a %u201Cdose%u201D pa ra
que não ha ja exa ge ros ou que as me di das se jam in su fi ci- 
en tes. Apoi a mos a re for ma tri bu tá ria am pla e abran gen- 
te, que tra ga sim pli fi ca ção e não au men to de car ga. Não
é ho ra de au men tar im pos to.

 O mo men to ago ra é de acer tar a do se pa ra que o re- 
mé dio não se tor ne ve ne no. De fen de mos, por is so, a
am pla dis cus são, a re fle xão e a união pa ra tra ba lhar mos
a fa vor de uma in dús tria na ci o nal for te e co la bo ra ti va
pa ra re en con trar o ca mi nho do cres ci men to de que tan- 
to ne ces si ta mos.

São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2021-DPE-MA

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 
8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Estadual 
36.184/2020 e demais normas pertinentes, licitação por meio do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2021-DPE, 
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de fornecimento e instalação de divisórias tipo piso teto, com isolamento acústico, portas, kits ferragens, 
para a obra de reforma e ampliação do edifício sede da DPE, localizado na Avenida 03, Quadra 21, Lote 
02, Loteamento Jaracaty, Renascença II, São Luís - MA, conforme especifi cações contidas no Termo de 
Referência e seus anexos partes integrantes do Edital. Data/Hora Abertura do Certame: dia 20/07/2021 
à 09:00 horas a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br.
O Edital está á disposição dos interessados nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; 
defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 02/julho/2021. Comissão Permanente de Licitação-DPE.

"NOTIFICAÇÃO PARA RETORNO AO EMPREGO 

Empregador: GSM Comercio e Serviços

Empregado:  JOSÉ ANTONIO CARDOSO CPF:059.829.663-80

Ref. Abandono de Emprego 

Prezado(a) Sr(a) ,

Diante das suas sucessivas faltas ao serviço, ocorridas desde o dia 
22/05/2021 sem qualquer justificativa ou mesmo comunicação de sua 
parte, solicito o seu retorno imediato ao trabalho no prazo de 48h 
(quarenta e oito horas) contados do recebimento desta, sob pena de, não 
o fazendo, ser dispensado(a) por justa causa por abandono de emprego, 
de acordo com o previsto no artigo 482, "i"  da CLT."

AVISO DE CREDENCIAMENTO N.º 002/2021
O Município de Jenipapo dos Vieiras - MA, através de sua Comissão Permanente de licitação, torna público 
para conhecimento de todos que estará realizando Chamada Pública  para credenciamento de pessoas 
físicas e jurídicas especializadas na área da saúde para prestação de serviços de realização de exames 
diagnósticos por imagem e exames laboratoriais constantes da Tabela do Sistema Único de Saúde, de forma 
complementar e conforme a Tabela do Conselho Municipal de Saúde, para atender a demanda de Jenipapo 
dos Vieiras/MA, em caráter autônomo e também para a prestação de serviços médicos através de clínicos 
gerais, médico da família, especialistas, dentre outros, para atendimento aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), da rede pública de saúde, em conformidade com a lei 8.666/90, visando o atendimento da 
população de Jenipapo dos Vieiras/MA. Período de Credenciamento: 07/07/2021 à 20/07/2021. O Edital 
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município 
https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de 
R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da 
Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no email: 
cpljenipapo@gmail.com. e pelo telefone 99 98511-8958 Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo 
dos Vieiras -MA, 02 de julho de 2021. Antônio Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças de 
veículos tipo ônibus escolares, por meio de registro de preços, para funcionamento dos ônibus escolares do 
Município de JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente 
pela Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal 006 e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 14h do dia 19 de julho de 2021 através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www. portaldecompraspublicas.com.br. O Edital 
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município 
https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também no portal de compras públicas. Os interessados na aquisição 
dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião 
da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos 
Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 
029/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por 
lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAGO DA PEDRA - MA. 
Data e horário do início da disputa: 26 de julho de 2021, às 15:30h (quinze e trinta). Site para 
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação as empresas 
definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas 
no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de 
Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 
desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. 
Lago da Pedra- MA, 05 de julho de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

MISSA DE SETIMO DIA 
LOURDIMAR BECKMAN VALE PORTO

CONVITE

OS FAMILIARES DA SAUDOSA LOURDIMAR BECKMAN VALE 
PORTO, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE 
SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 07.07.2021 (QUARTA-
-FEIRA) ÀS 18.00H NA PAROQUIA SÃO FRANCISCO  E 
SANTA CLARA  (RUA-24 S/N CONJ. HABITACIONAL -TURU) 
AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO 
DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ. 

-

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

AVISO DE CANCELAMENTO. A Comissão Central de Licitação – CCL, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021/CCL/PMM, objeto: registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de realização de sanitização 
de ambientes em estabelecimentos, segmentos e áreas domésticas, urbanas, rurais e 
hospitalares visando reforçar o combate ao COVID-19, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Resolve CANCELAR a presente sessão 
de licitação pública, motivada devido ao um erro de cadastramento na Plataforma Licitanet 
onde fora colocado de forma errônea/equivocada como critério de julgamento menor 
preço, sendo a forma correta maior desconto, com fundamentação jurídica: no art. 49, da 
Lei nº 8.666/1993. Monção/MA, 05 de julho de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS
REAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 015/2021 PMODC O município de Olho d’Água das Cunhas/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da 
Comissão Permanente de Licitação, designado pelo portaria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna 
público para conhecimento dos interessados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei 
nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei 
nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma 
eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021, tendo como objeto a 
aquisição de livros didáticos para atender a demanda da Secretaria de Educação do município de olho 
d’água das cunhas MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. A realização do certame está prevista para o dia 20/07/2021 às 10:00hs (horário local). O recebimen-
to das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitanet.gov.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos 
interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br, Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos através do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial.  EVANDRO SOUSA BARBOSA.

Olho D’água das Cunhas-MA, 02 de julho de 2021.
EVANDRO SOUSA BARBOSA

Pregoeiro Oficial.  

TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais - SEMA, em 01/07/2021, a renovação da Outorga de Direito de Uso n° 0644206/2021, 
para captação subterrânea no poço tubular profundo (Poço 13), sob as coordenadas geográficas: 02°34’27, 
89”S e 44°19’37,21’’W, situado no Complexo de Ponta da Madeira, município de São Luís, no Estado do 
Maranhão, para fins de uso Industrial e Consumo Humano, conforme dados constantes no processo SEMA nº 
21050003655/2021, e-processo nº 78399/2021.TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 01/07/2021, a renovação da Outorga de Direito 
de Uso n° 0880006/2021, para captação subterrânea no poço tubular profundo (Poço 10B1), sob 
as coordenadas geográficas: 02°35´19,49”S e 44°19’57,52”W, situado no Complexo de Ponta da 
Madeira, município de São Luís, no Estado do Maranhão, para fins de uso Industrial, conforme dados 
constantes no processo SEMA nº  21040002747/2021, e-processo nº 55853/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL EXCLUSIVO PARA ME/EPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
018/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021. O Município de Turilândia (MA), através da 
Secretaria de Saúde e Saneamento, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa 
aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: 
Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por Item, que 
será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiaria-
mente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Turilândia-
-MA. Data e horário do recebimento das Propostas e Documentação de Habilitação: até às 
08h:59min do dia 19/07/2021. Data e horário do início da disputa: 09h:00min do dia 
19/07/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da 
Licitação todas as empresas (ME/EPP) especializadas no ramo, que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. 
Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET. Dúvidas e esclarecimentos, 
e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 02 de julho de 2021. Cristina Oeiras 
Modesto - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº. 
018/2021. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Administração e Finanças, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de 
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, 
suas alterações. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenção de veículos, com reposição de peças, para atender 
as necessidades das Secretarias Municipais de Turilândia - MA. Data e horário do recebimen-
to das propostas e Documentação de Habilitação: até às 14h:29min do dia 19/07/2021. 
Data e horário do início da disputa: 14h:30min do dia 19/07/2021. Site para realização do 
Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especiali-
zadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do 
LICITANET. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 02 de 
julho de 2021. Leilson Costa Fonseca - Secretário Municipal de Administração e Finanças.
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Senai-MA abre inscrição para processo seletivo com vagas para todo Maranhão
Interessados devem realizar inscrição até o dia 11 de julho

SENAI

Vagas em várias
cidades do Maranhão

Co mo par ti ci par

E
s tão aber tas, até o dia 11 de ju- 
lho, as ins cri ções pa ra o pro- 
ces so se le ti vo do Ser vi ço Na- 
ci o nal de Apren di za gem In- 

dus tri al (SE NAI/MA), que vi sa a con- 
tra ta ção de pro fis si o nais de ní vel mé- 
dio e su pe ri or pa ra atu a rem nas uni- 
da des do SE NAI, nas ci da des de Açai- 
lân dia, Ba ca bal, Bal sas, Im pe ra triz e 
São Luís.

Os sa lá ri os pa ra es tas va gas va ri am 
de R$ 1.581,26 a R$ 5.883,21 de acor do 
com a ocu pa ção. Al guns vão de acor- 
do com a car ga ho rá ria exer ci da com 
va riá vel de R$ 14,38 a R$ 19,32 ho- 
ra/mês.

Tra ta-se de dois se le ti vos do SE NAI, 
sen do um des te, na mo da li da de in ter- 
mi ten te (pres ta ção de ser vi ços não 
con tí nua, ocor ren do com al ter nân cia 
de pe río dos de pres ta ção de ser vi ços e 
de ina ti vi da de).

São chan ces pa ra os car gos de ins- 
tru to res nas áre as de In for má ti ca, Au- 
to ma ção, Me câ ni ca, Quí mi ca, Lo gís ti- 
ca, Me tal me câ ni ca, Têx til e Ves tuá rio, 
Me câ ni ca Au to mo ti va, Ma dei ra e Mo- 
bi liá rio e TI. Há ain da tam bém va gas 
pa ra ins tru tor de Lín gua Por tu gue sa, 
Cons tru ção Ci vil e Au to mo ti va.

O va lor da ta xa de ins cri ção nos 
pro ces sos se le ti vos va ria de acor do 
com a mo da li da de e ní vel exi gi do e 
po dem ser re a li za das ex clu si va men te 
pe la in ter net, por meio do si te 
https://sis te mas.fi e ma.org.br/se le ti- 
vos/. Co mo for ma de se le ção, os can- 
di da tos ins cri tos se rão ava li a dos me- 
di an te pro va ob je ti va, pro va prá ti ca e 
en tre vis ta.

A PROVA ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 25 DE JULHO, NA CIDADE DA VAGA OFERTADA

A eta pa ob je ti va es tá pre vis ta pa ra o 
dia 25 de ju lho na ci da de da va ga ofer- 
ta da (São Luís, Im pe ra triz, Açai lân dia, 
Ba ca bal ou Bal sas).

Os se le ti vos con tam com 17 va gas 
sen do ape nas du as ca das tro de re ser- 
va pa ra Açai lân dia e são exe cu ta dos 
pe lo Ins ti tu to Eu val do Lo di (IEL) e su- 
per vi si o na dos pe la Co or de na do ria de 

Ges tão de Pes so as do Sis te ma FI E MA.
As in for ma ções ou dú vi das re fe ren- 

tes aos pro ces sos se le ti vos po dem ser 
ob ti das no IEL São Luís, no en de re ço 
Av. Jerô ni mo de Al bu quer que, s/nº, 
Ca sa da In dús tria Al ba no Fran co, 2º 
an dar ou ain da pe lo con ta to (98) 
3212-1821 ou email se le ti vo@fi e- 
ma.org.br.

SAÚDE

Vacina e entretenimento nos ‘Arraiais’
Na dé ca da de 1980 o gru po Ti tãs,

em um tre cho da mú si ca “Co mi da”,
can ta va “a gen te não quer só co mi- 
da/A gen te quer co mi da/Di ver são e
ar te”. Na atu al con jun tu ra o bra si lei ro
com ple ta ria, “a gen te quer co mi da,
va ci na, di ver são e ar te”. Pois bem, o
Ar rai al da Va ci na ção en tre ga va ci na,
co mi da, di ver são e ar te.

A ação vem sen do re a li za da pe lo
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão, via
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES)
em par ce ria com as pre fei tu ras e vi sa
ace le rar o rit mo da imu ni za ção con tra
a Co vid-19 no es ta do, re du zin do os
ris cos de agra va men to pe lo ví rus e su- 
as va ri an tes. O pri mei ro Ar rai al da Va- 
ci na ção acon te ceu no Pá tio Nor te (na
Es tra da de Ri ba mar), em 5 de ju nho,
be ne fi ci an do os mo ra do res da Re gião
Me tro po li ta na, e de pois se am pli ou
pa ra os mu ni cí pi os.

Até o dia 2 de ju lho, se gun do in for- 
ma ções da Se cre ta ria de Es ta do da
Cul tu ra, 317 gru pos e ar tis tas se apre- 
sen ta ram em 26 mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses fo ra da Gran de Ilha, a exem- 
plo de: Co ro a tá, Pre si den te Du tra, Ti- 
mon, Mor ros, Al cân ta ra, San ta Inês,

Açai lân dia, Bal sas, Pi nhei ro, Im pe ra- 
triz, Ca xi as, Bar rei ri nhas, São João dos
Pa tos, Tu tóia, Ro sá rio, Ri a chão, Bar ra
do Cor da, Ma tões, Pe nal va, Dom Pe- 
dro, Par na ra ma, Ara ri, Co li nas, Cu ru- 
ru pu, Bu ri ti cu pu Ba ca bal e Ca cho ei ra
Gran de.

Pa ra os ar tis tas e gru pos cul tu rais,
par ti ci par de um even to des ses, na
sua pró pria ci da de é co mo um alen to
pa ra ma tar um pou co as sau da des de
um se gun do ano sem fes tas ju ni nas,
ou qual quer ou tra fes ta em ge ral que
ge re aglo me ra ção. “Pa ra a gen te que
ama se apre sen tar es tá sen do óti mo
po der ter es sa at mos fe ra de no vo. Em- 
bo ra com pou cos in te gran tes a gen te
po de mos trar um pou co da nos sa cul- 
tu ra”, con tou a in te gran te da Dan ça
Por tu gue sa So nho de Lis boa de Cu ru- 
ru pu, Swan dl la Cos ta, 25 anos. “Es tou
mui to emo ci o na da, a va ci na ção mis- 
tu ra da com ar rai al foi mui to ma ra vi- 
lho sa. Já saí pa ra be ni zan do to do
mun do pe la or ga ni za ção, co men tou
Ne ris Al ves, 32 anos, mo ra do ra de Ri a- 
chão.

A can to ra Ita nil de Pi men ta, de Cu- 
ru ru pu, fez ques tão de res sal tar a im- 
por tân cia da va ci na ção e o cli ma ju ni- 
no do es pa ço. “Ve ja que ma ra vi lha vo- 
cê se va ci nar e cur tir uma dan ça, um
bum ba-boi, uma mú si ca… is so é
mui to im por tan te pa ra o pú bli co e pa- 
ra o ar tis ta que po de pe lo me nos em
par te, se apre sen tar, mos trar sua ar- 
te”, dis se.

O Se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra,
An der son Lin do so dis se que es sas
pro gra ma ções cul tu rais va lo ri zam a
cul tu ra lo cal, além de dar um in cre- 
men to fi nan cei ro a es ses ar tis tas e
gru pos que tam bém es tão sen do pre- 
ju di ca dos nes se qua dro de pan de mia.
Ar tis tas so los, gru pos fol cló ri cos tra- 
di ci o nais, além de gru pos de ca po ei- 
ra, den tre ou tras áre as, es tão po den do
mos trar sua ar te. “O Ar rai al da Va ci na- 
ção além de imu ni zar e in cen ti var as
pes so as a se imu ni za rem, tam bém

tem es se viés de dar pal co pa ra es ses
ar tis tas que es tão ha bas tan te tem po
sem po der exer cer a sua ati vi da de na
to ta li da de. Por mais que nós não es te- 
ja mos vi ven do um lock down, ain da
há res tri ções que são ne ces sá ri as pa ra
pro te ger a saú de da po pu la ção, e que,
por tan to, não per mi tem que nos sos
ar tis tas pos sam fa zer gran des shows,
fes tas com aglo me ra ções, e is so faz
com que a gen te dê a opor tu ni da de a
eles de to ca ram e re ce be rem por is so.
Nós es ta mos con tra tan do es ses ar tis-
tas e gru pos de acor do com os ca das- 
tros de ca da de par ta men to ou se cre- 
ta ria de cul tu ra de ca da mu ni cí pio e
as sim, dar opor tu ni da de ao ar tis ta lo-
cal”, dis se o se cre tá rio.

PA TRÍ CIA CU NHA

O jul ga men to

CA SO MA RI A NA COS TA

39 anos de pri são
pa ra o em pre sá rio
Lu cas Por to

Nas pri mei ras ho ras do dia 5, em fren te ao Fó rum De- 
sem bar ga dor Sarney Cos ta, em São Luís, fa mi li a res e
ami gos de Ma ri a na Me ne zes de Araú jo Cos ta Pin to agra- 
de ci am, ora vam e lou va vam, pe lo re sul ta do da sen ten ça
do jul ga men to de Lu cas Por to. De pois de um jul ga men- 
to que co me çou no dia 30 de ju nho, ele foi con de na do a
39 anos de re clu são por es tu pro e ho mi cí dio qua li fi ca do,
pe la mor te da pu bli ci tá ria Ma ri a na, ocor ri da no dia 13
de no vem bro de 2016, no apar ta men to de la, no bair ro
do Tu ru.

Após mais de 4 anos de ocor rên cia do cri me e su ces si- 
vos adi a men tos (24 de fe ve rei ro e de pois 24 de maio) a
pe di do da de fe sa de Lu cas Por to, o jul ga men to foi con- 
cluí do no dia 5,  e Lu cas Por to con de na do pe los cri mes
de es tu pro e ho mi cí dio qua li fi ca do por as fi xia me di an te
re cur so que im pos si bi li tou a de fe sa da ví ti ma, ob je ti- 
van do ocul tar o cri me de es tu pro e fe mi ni cí dio. Ele vai
cum prir a pe na ini ci al men te em re gi me fe cha do na Pe- 
ni ten ciá ria de Pe dri nhas, on de já es ta va pre so des de a
épo ca do cri me.

A ses são de jul ga men to foi pre si di da pe lo juiz Jo sé Ri- 
ba mar Gou lart Heluy Jú ni or, ti tu lar da 4ª Va ra do Tri bu- 
nal do Jú ri. Na acu sa ção atu a ram os pro mo to res de jus- 
ti ça Mar co Au ré lio Ra mos Fon se ca e An dré Char les Al- 
cân ta ra, as sis ti dos pe la equi pe do ad vo ga do Mau ro Fer- 
rei ra, com pos ta por cin co ad vo ga dos. Na de fe sa atu ou a
ban ca do ad vo ga do Ri car do Pon zet to, com pos ta por se- 
te ad vo ga dos. “Foi uma sen ten ça his tó ri ca, es ses 39
anos. Foi um mar co. A mor te de Ma ri a na não foi em vão.
Es sa sen ten ça vai ser um pa râ me tro pa ra ou tros cri mes
que acon te çam de fe mi ni cí dio no nos so es ta do e no
nos so país. Ma ri a na não po de mais vol tar, mas a hon ra
de Ma ri a na foi de fen di da pe la jus ti ça, pe lo Mi nis té rio
Pú bli co. É uma de fe sa da nos sa so ci e da de tam bém. Tu- 
do foi de fen di do, a nos sa vi da e a hon ra das mu lhe res
que con ti nu am mor ren do de fe mi ni cí dio. A gen te vai
ca mi nhar mais, mas es sa sen ten ça foi o Se nhor que se
le van tou pa ra con du zi-la, dis se Ca ro li na Cos ta, ir mã de
Ma ri a na e vi ce-pre si den te do mo vi men to So mos To dos
Ma ri a na. Pa ra Su san Lu ce na, Di re to ra da Ca sa da Mu- 
lher Bra si lei ra, que fez ques tão de acom pa nhar to do o
jul ga men to, a sen ten ça foi a jus ti ça que tan to se tem cla- 
ma do pe los cri mes de fe mi ni cí dio. “Nós não acei ta mos
mais fe mi ni cí di os. Não é só por Ma ri a na, é por to das as
mu lhe res. A gen te pre ci sa trans for mar es sa ci da de, es se
es ta do, es se país, em um lo cal se gu ro pa ra as mu lhe res.
Es sa con de na ção de ho je de mons tra a jus ti ça que a gen- 
te tan to tem cla ma do por mui tas mu lhe res”, dis se.

O pro mo tor de Jus ti ça Mar co Au ré lio Ra mos dis se
que o re sul ta do da sen ten ça re fle tiu a po si ção do Mi nis- 
té rio Pú bli co. “Os ju ra dos em uma de ci são tran qui la e
ana li san do as pro vas, en ten de ram que de fa to o Mi nis- 
té rio Pú bli co, de de o co me ço, di zia que o acu sa do era o
au tor do cri me de es tu pro e tam bém te ria pra ti ca do cri- 
me de ho mi cí dio, nes se sen ti do en ten de ram as pro po si- 
ções que fo ram fei tas e as ex pli ca ções que fo ram da das,
cul mi nan do com a con de na ção do acu sa do. O MP não
pre ten de re cor rer da pe na por que en ten de que foi co lo- 
ca da em um pa ta mar sa tis fa tó rio. Es se tra ba lho foi re- 
sul ta do de uma equi pe que tra ba lhou no sen ti do de
cons truir um exer cí cio pro fis si o nal cor re to e al can çar
um re sul ta do po si ti vo. Foi uma de mons tra ção pa ra a so- 
ci e da de de que a mu lher me re ce ser res pei ta da e ma tar
nun ca se rá uma al ter na ti va me lhor”, dis se o  pro mo tor
de Jus ti ça.

Na sen ten ça o juiz dis se não con si de rar boa a con du- 
ta so ci al do acu sa do por que ele ti nha com pul são por
fur tar ob je tos em lo jas. O réu, con for me a sen ten ça, não
de mons trou ar re pen di men to. “Mui to pe lo con trá rio,
de mons tra fri e za em seu com por ta men to du ran te e
após a con su ma ção dos cri mes, fa to es se ex ter na do pe- 
ran te a fa mí lia e ami gos, con so lan do a mãe e o es po so
da ví ti ma, sua pró pria es po sa e ou tros fa mi li a res.”  O
ma gis tra do ne gou ao réu o di rei to de re cor rer da de ci são
em li ber da de. Após o jul ga men to, Lu cas Por to foi le va do
de vol ta pa ra o pre sí dio. A de fe sa de Lu cas Por to dis se
que vai re cor rer da sen ten ça, ale gan do a im par ci a li da de
no jul ga men to.

Ini ci al men te, se ri am ou vi das 23 pes so as, mas a de fe- 
sa dis pen sou du as tes te mu nhas. Mar cus Re na to Ri bei ro
Ser ra Pin to (viú vo da ví ti ma) e Mau rí cio Ma tos de Ma tos
(de le ga do de po lí cia) fo ram li be ra dos  e não pres ta ram
de poi men to. Ao to do, 21 tes te mu nhas fo ram ou vi das.

No quin to dia de jul ga men to, 4 de ju lho, foi ou vi do o
acu sa do, e lo go após os de ba tes en tre de fe sa e acu sa ção
(MP) fo ram ini ci a dos. Após cin co ho ras de de ba tes (in- 
cluin do  ré pli ca e tré pli ca), os se te ju ra dos do Con se lho
de Sen ten ça, já na ma dru ga da de se gun da-fei ra, 5, se
reu ni ram na sa la se cre ta e con de na ram o réu Lu cas Lei- 
te Ri bei ro Por to. O cri me ocor reu no dia 13 de no vem bro

São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Entre as localidades que mais foram fiscalizadas pela Vigilância Sanitária do Estado
estão Centro, São José de Ribamar, Calhau, Litorânea, Cohatrac, Cohab, Cohama e Turu

MARANHÃO

6 mil autuações no
combate à covid-19

A
Su pe rin ten dên cia de Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria (SU VI SA), se gue 
atu an do di a ri a men te em fis- 
ca li za ções de fes tas, ba res e 

res tau ran tes, bem co mo ou tros es ta- 
be le ci men tos que de vem ob ser var os 
de cre tos e pro to co los sa ni tá ri os. As 
ações de com ba te à Co vid-19 nes te 
ano, tam bém mo ti va das por de nún ci- 
as, já re sul ta ram em 6.006 au tu a ções, 
en tre mul tas e in ter di ções sa ni tá ri- 
as. “O aces so à va ci na tem da do às 
pes so as a fal sa ideia de que a pan de- 
mia es tá re sol vi da. É im por tan te lem- 
brar que, mes mo com a va ci na, to dos 
os ci da dãos pre ci sam con ti nu ar cum- 
prin do as me di das bá si cas de pro te- 
ção pa ra man ter mos o con tro le da do- 
en ça, evi tan do que os nú me ros ul tra- 
pas sem a ca pa ci da de de as sis tên cia 
mé di ca hos pi ta lar exis ten te no Ma ra- 
nhão”, res sal ta o su pe rin ten den te da 
SU VI SA, Ed mil son Di niz.

As mais de seis mil au tu a ções re sul- 
ta ram de in con for mi da des co mo a 
au sên cia de itens de con tro le e hi gi e- 
ni za ção e de car taz com ins tru ções; 
do des res pei to ao dis tan ci a men to so- 
ci al; da não dis po ni bi li za ção de ál co ol 
em gel; de gran des aglo me ra ções; e do 
não-uso de más ca ra. Tam bém fo ram 
ob ser va dos des res pei to ao dis tan ci a- 
men to en tre ca dei ras e me sas e fal ta 
da cir cu la ção de ar com ven ti la ção 
na tu ral.

De acor do com o mais re cen te Bo- 
le tim In for ma ti vo da SU VI SA, re fe ren- 
te às ações no en fren ta men to a Co vid-
19, fo ram re a li za das, em 
2021, 13.280 ações pa ra apu ra ção de 
de nún ci as de ris cos e agra vos de cor- 
ren tes da Co vid-19. En tre as au tu a-

Me di das

FORAM 6.006 AUTUAÇÕES, ENTRE MULTAS E INTERDIÇÕES SANITÁRIAS NO ESTADO

ções, fo ram 72 mul tas e 94 in ter di ções 
sa ni tá ri as de es ta be le ci men tos rein ci- 
den tes ou que se re cu sa ram a cum prir 
os de cre tos es ta du ais. Só em ba res e 
res tau ran tes fo ram 2.191 fis ca li za- 
ções.

En tre as lo ca li da des que mais fo- 
ram fis ca li za das es tão Cen tro, São Jo- 
sé de Ri ba mar, Ca lhau, Li to râ nea, 
Coha trac, Cohab, Coha ma e Tu ru.

As fis ca li za ções se guem sen do re a- 
li za das di a ri a men te, nos três tur nos, 
in cluin do sá ba dos, do min gos e fe ri a- 
dos, ten do co mo fo co a ve ri fi ca ção 
dos pro to co los sa ni tá ri os de en fren ta- 
men to à pan de mia da Co vid-19 vi- 
gen tes.

As de nún ci as so bre o des cum pri- 
men to das me di das res tri ti vas po dem 
ser re a li za das pe lo te le fo ne da Ou vi- 

do ria da Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES), no nú me ro 160; ou pe los nú- 
me ros (98) 98451-354, da PM- 
MA, e (98) 99207-7468, do Pro con.

Em co le ti va re a li za da nes ta sex ta-
fei ra (2), o go ver na dor Flá vio Di no 
anun ci ou no vas me di das que de vem 
ser cum pri das, en tre elas es tá a res tri- 
ção de 150 pes so as em even tos em to-
do o es ta do, bem co mo o fun ci o na- 
men to de ba res e res tau ran tes e a re a- 
li za ção de even tos até às 0h na Gran de 
Ilha.

Tam bém na Ilha de São Luís, a ca-
pa ci da de de su per mer ca dos, aca de- 
mi as, sa lões, ba res e res tau ran tes foi 
am pli a da pa ra 70%. As me di das es tão 
vi gen tes até 12 de ju lho.

COMBUSTÍVEIS

Gasolina, gás e diesel
aumentam a partir de hoje

O9 PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NA CAPITAL É DE R$ 5,50

DIVULGAÇÃO

A Pe tro bras anun ci ou o re a jus te de R$0,16 por li tro de
ga so li na, que pas sa rá a ser co mer ci a li za do por R$ 2,69, e
de R$ 0,10 por li tro de di e sel, que se rá ven di do a R$ 2,81.
O no vo pre ço pra ti ca do nas re fi na ri as va le a par tir de
ho je, ter ça-fei ra (6).

A com pa nhia anun ci ou ain da o al ta do gás de co zi- 
nha. O GLP (gás li que fei to de pe tró leo) cus ta rá R$ 3,60
por kg, por con ta do au men to mé dio de R$ 0,20 por kg.

É o pri mei ro au men to no va lor fi xa do pe la es ta tal des- 
de que o no vo pre si den te da em pre sa, ge ne ral Sil va e Lu- 
na, as su miu o car go.

Pa ra che gar ao pre ço ofe re ci do ao con su mi dor fi nal,
são acres ci dos a es tes va lo res os im pos tos fe de rais e es- 
ta du ais, cus tos pa ra com pra e mis tu ra de eta nol ani dro,
além das mar gens das dis tri bui do ras e pos tos de com- 
bus tí veis.

A úl ti ma al te ra ção no pre ço da ga so li na ha via si do em
12 de ju nho, quan do a es ta tal der ru bou o pre ço do li tro
nas re fi na ri as em R$ 0,05, fi xan do-o em R$ 2,53. Já o do
di e sel, foi em 1º de maio, quan do pas sou a va ler a re du- 
ção de R$ 0,06 por li tro, que pas sou a ser ven di do a R$
2,71.

An tes do anún cio, a Abi com (As so ci a ção Bra si lei ra
dos Im por ta do res de Com bus tí veis) in di ca va de fa sa- 
gem de 12% no va lor pra ti ca do pa ra a ga so li na e de 7%
no di e sel fren te ao mer ca do in ter na ci o nal. O que, se- 
gun do a as so ci a ção, es ta ria in vi a bi li zan do a im por ta ção
dos com bus tí veis.

ACHADO HISTÓRICO

Avião da II Guerra achado no estado
Foi du ran te a ofi ci na do pro gra ma es ta- 

du al Sub si di an do a Cons tru ção dos Pla nos
Mu ni ci pais de Ge ra ção de Tra ba lho e Ren- 
da no mu ni cí pio de Hum ber to de Cam pos,
a 153 km de São Luís, que a equi pe téc ni ca
da Se cre ta ria de Es ta do de Tra ba lho e da
Eco no mia So li dá ria (Se tres), em diá lo go
com mo ra do res an ti gos da ci da de, so bre os
as pec tos so ci o e conô mi cos, cul tu rais e fa- 
tos his tó ri cos do mu ni cí pio, co me çou a
iden ti fi car uma ver da dei ra des co ber ta his- 
tó ri ca. Uma ae ro na ve de guer ra dos Es ta- 
dos Uni dos da Amé ri ca (EUA), que caiu, há
78 anos, du ran te a II Gran de Guer ra e es tá
sub mer sa na Baía do Tu ba rão, no mu ni cí- 
pio.

Tra ta-se do Bom bar dei ro B-25D que, na
que da, vi ti mou, fa tal men te, 6 mi li ta res
nor te-ame ri ca nos, em 1943. A ae ro na ve in- 
te gra va a ro ta Áfri ca/Bra sil na II Guer ra
Mun di al e se guia pa ra o nor te da Áfri ca,
on de par ti ci pa ria de con fron tos da guer ra.

Com es sas in for ma ções, um dos in te- 
gran tes da equi pe téc ni ca da Se tres, o es cri- 
tor Wel ling ton Ma tos, fez con ta to com o
De par ta men to de For ças Ar ma das dos Es- 
ta dos Uni dos, (U.S. Army Air for ces War
De part ment), quan do te ve a con fir ma ção
do ocor ri do his tó ri co.

Em se gui da, em par ce ria com a Pre fei tu- 
ra de Hum ber to de Cam pos, e par ti ci pa ção
de pes ca do res ex pe ri en tes, co nhe ce do res
da re gião, Wel ling ton Ma tos, es tu di o so do
as sun to, mu ni ci a do de GPS, de tec to res de
me tal, sen sor de ba ti me tria, den tre ou tros
equi pa men tos, co or de nou as ati vi da des de
bus ca dos ves tí gi os da ae ro na ve, na Baía do
Tu ba rão, on de, com to tal êxi to, lo ca li za ram
a pri mei ra par te do bom bar dei ro, seu trem
de pou so, pe san do apro xi ma da men te 5 to- 
ne la das.

No vas ope ra ções se rão re a li za das em
vis ta do res ga te to tal da ae ro na ve, de ven do
ser es sa ini ci a ti va ob je to de es tí mu lo à cri a- 
ção de um Mu seu His tó ri co de Hum ber to
de Cam pos, co mo mais um fa to his tó ri co
im por tan te e sig ni fi ca ti vo da ri ca his tó ria
do mu ni cí pio e de seu po vo, ter ra na tal de
um dos mais im por tan tes es cri to res bra si- 
lei ros, per so na li da de li te rá ria que em pres- 

ta no me à ci da de. “A que da do Bom bar dei- 
ro B-25D, du ran te a II Guer ra Mun di al, é
um ca so de um aci den te que es ta va afun- 
da do na his tó ria. Era de co nhe ci men to de
al guns mo ra do res, de for ma su per fi ci al,
mas não ha via uma cor re la ção do que se
tra ta va, ou sua fi na li da de”, ex pli ca Wel ling- 
ton Ma tos, um dos res pon sá veis por es ta
des co ber ta.

Re a jus te das ban dei ras

Por que a con ta au men ta?

ENERGIA

Como funcionam bandeiras tarifárias?
Anún ci os de au men to na con ta de luz

são sem pre mo ti vo de pre o cu pa ção. Des- 
de 2015 que a Agên cia Na ci o nal de Ener- 
gia Elé tri ca (Ane el) re sol veu ado tar o sis- 
te ma de ban dei ras na con ta de luz, pa ra o
con su mi dor sa ber se es tá pa gan do o va lor
nor mal ou um va lor a mais pe la ener gia
elé tri ca. As ban dei ras ta ri fá ri as re fle tem
os cus tos va riá veis da ge ra ção de ener gia
elé tri ca.

Elas são in di ca do ras do va lor da ener- 
gia – de quan to es tá cus tan do pa ra o Sis te- 
ma In ter li ga do Na ci o nal (SIN) ge rar a
ener gia usa da nas ca sas, nos es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais e nas in dús tri as.
Quan do a con ta de luz é cal cu la da pe la
ban dei ra ver de, sig ni fi ca que a con ta não
so fre ne nhum acrés ci mo.

A ban dei ra ama re la sig ni fi ca que as
con di ções de ge ra ção de ener gia não es- 
tão fa vo rá veis, e a con ta so fre acrés ci mo
de R$ 1,874 por 100 ki lowatt-ho ra (kWh)
con su mi do. A ban dei ra ver me lha mos tra
que es tá mais ca ro ge rar ener gia na que le
pe río do. A ban dei ra ver me lha é di vi di da
em dois pa ta ma res. No pri mei ro pa ta mar,
o va lor adi ci o nal co bra do pas sa a ser pro- 
por ci o nal ao con su mo, na ra zão de R$
3,971 por 100 kWh; o pa ta mar 2 apli ca a
ra zão de R$ 9,492 por 100 kWh. “Com as
ban dei ras ta ri fá ri as, o con su mi dor ga nha
um pa pel mais ati vo na de fi ni ção de sua
con ta de ener gia. Ao sa ber, por exem plo,
que a ban dei ra es tá ver me lha, o con su mi- 
dor po de adap tar seu con su mo e di mi nuir
o va lor da con ta (ou, pe lo me nos, im pe dir
que ele au men te)”, ex pli ca a Ane el em
seu si te.

Os va lo res das ban dei ras fo ram re a jus- 
ta dos no dia 29 de ju nho. O au men to mais
sig ni fi ca ti vo foi o do pa ta mar 2 da ban dei- 
ra ver me lha, o mais al to de to dos. O au- 
men to foi de 52%.

Es se au men to, no en tan to, não é cal cu- 
la do em ci ma do va lor to tal da con ta de
luz, e sim no acrés ci mo ge ra do a ca da 100
kWh con su mi do. O re a jus te das ban dei ras
pro vo ca um im pac to no va lor fi nal da

con ta de luz, se gun do a Ane el, de 4,9%.

A usi na hi dre lé tri ca, que ge ra ener gia a
par tir da for ça da água nos re ser va tó ri os, é
a mais ba ra ta e a pri mei ra op ção do SIN.
Por is so, em épo cas de mui ta chu va e re- 
ser va tó ri os chei os, a ban dei ra ta ri fá ria
cos tu ma ser a ver de, por que a ener gia es tá
sen do pro du zi da da ma nei ra mais em
con ta.

Em pe río dos de es ti a gem, quan do o ní- 
vel dos re ser va tó ri os di mi nui, é ne ces sá- 
rio cap tar ener gia de ou tros ti pos de usi- 
na, co mo as ter me lé tri cas. Es se ti po de
usi na ge ra ener gia a par tir de com bus tí- 
veis fós seis, co mo di e sel e gás. Além de ser
mais po lu en te, é mais ca ra. Por is so,
quan do as ter me lé tri cas são aci o na das, o
cus to da ge ra ção de ener gia au men ta e a
ban dei ra ta ri fá ria mu da.

Quem faz a ava li a ção das con di ções de
ge ra ção de ener gia no país é o Ope ra dor
Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co (ONS). É ele
que de fi ne a me lhor es tra té gia de ge ra ção
de ener gia pa ra aten di men to da de man- 
da. Ela de fi ne a pre vi são de ge ra ção hi- 
dráu li ca e tér mi ca, além do pre ço de li qui- 
da ção da ener gia no mer ca do de cur to
pra zo.

São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021
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Tricolor subiu mais uma posição na Série B do Brasileiro e fechou a rodada em terceiro
lugar. O Cruzmaltino realiza uma campanha instável e está na sexta colocação

Mi mi ca

SÉRIE B

Sampaio fica de olho
no Vasco da Gama
NERES PINTO

Cam pa nha

Des fal que e re tor no

R
e a li zan do a mai or ar ran ca da 
da sua his tó ria nos pon tos 
cor ri dos da Sé rie B do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro, o Sam- 

paio Cor rêa se man tém  na ter cei ra 
po si ção após os jo gos do úl ti mo fim 
de se ma na. O Tri co lor fe chou os 18 
pon tos na vi tó ria ob ti da so bre o Lon- 
dri na, na noi te do sá ba do (3), no Cas- 
te lão, gol de Je fi nho. A dis tân cia pa ra o 
pri mei ro co lo ca do (Náu ti co, 21) é de 
ape nas 3 pon tos. A se gun da po si ção é 
ocu pa da pe lo Co ri ti ba, que tem 19.

Ago ra, o Tri co lor co me ça a se pre- 
pa rar pa ra o pró xi mo jo go, que se rá 
di an te do Vas co da Ga ma-RJ, na pró xi- 
ma sex ta-fei ra, no Es tá dio São Ja nuá- 
rio, às 19h. O ad ver sá rio, ti do ini ci al- 
men te  co mo um dos mais co ta dos 
pa ra vol tar à Sé rie A (Pri mei ra Di vi- 
são), no en tan to, não tem con fir ma do 
es sa ex pec ta ti va. O Cruz mal ti no tem 
13 pon tos em  9 jo gos, na sex ta co lo ca- 
ção no mo men to, ten do atu a ções 
ape nas dis cre tas.

Os nú me ros mos tram que o Sam- 
paio Cor rêa tem a me lhor de fe sa da 
Se gun do na, com ape nas dois gols so- 
fri dos, com cin co vi tó ri as, três em pa- 
tes e uma der ro ta,  no ve gols mar ca- 
dos, 66,7% de apro vei ta men to. O ín di- 
ce téc ni co dos vas caí nos es tá em ape- 
nas 48,71%. Os dois prin ci pais ar ti- 
lhei ros do ti me bo li vi a no são Je fi nho e 
Ci el, dois gols ca da.

Pa ra a par ti da de sex ta-fei ra, já tem 
um re tor no e uma au sên cia con fir ma- 
dos. O la te ral-di rei to Luiz Gus ta vo

Jakc son es tá de vol ta

O SAMPAIO CORRÊA VEM DE EXCELENTES RESULTADOS NA SÉRIE B DO BRASILEIRO

SAMARA MIRANDA

vol ta após cum prir a sus pen são, mas 
Eloir, que vi nha sen do im pro vi sa do 
na la te ral-es quer da re ce beu o ter cei ro 
car tão ama re lo e de ve rá cum prir sus- 
pen são au to má ti ca. Fe li pi nho, que foi 
con tra ta do jun to ao Bahia po de rá f 
azer sua es treia.

De pois de en con trar di fi cul da des 
pa ra con tra ta ção de mais um ata can- 
te, de acor do com o te to sa la ri al es ta- 
be le ci do pa ra es te Bra si lei ro, o Sam- 

paio Cor rêa fe chou as ne go ci a ções 
com o co nhe ci do Jakc son, de 28 anos,  
que foi o subs ti tu to do ar ti lhei ro Caio 
Dan tas no ano pas sa do.

O atle ta de ve rá che gar ho je a São 
Luis, no en tan to, só de ve rá ser ins cri to 
no pró xi mo mês de agos to,  quan do 
es ta rá aber ta a ja ne la de trans fe rên ci-
as in ter na ci o nais, pois atu al men te es- 
tá jo gan do no fu te bol da Ará bia Sau-
di ta.

Em sua pas sa gem pe lo Tri co lor ele 
dis pu tou 35 jo gos e fez 10 gols.

SÉRIE D

Moto terá ausências contra o 4 de Julho

O em pa te (1 a1) com o Im pe ra triz
es ta va fo ra dos pla nos do téc ni co  Car- 
los Fer ro. O re sul ta do dei xou a equi pe
na mes ma po si ção em que se en con- 
tra va no Gru po 2 da Sé rie D do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro, com 6 pon tos e o
quar to lu gar. Os ru bro-ne gros fe cha- 
ram a ro da da com a mes ma pon tu a- 
ção do Im pe ra triz e es tão à fren te ape- 
nas pe lo me lhor sal do de gols (um)
em  cin co jo gos dis pu ta dos. A cam pa- 
nha dos mo ten ses é de ape nas uma vi- 
tó ria, três em pa tes e uma der ro ta.
Ain da não ven ceu em  seus do mí ni os.
Além dis so, sua de fe sa tem se mos tra- 
do vul ne rá vel e já so freu seis gols.

Além de ter so fri do o em pa te aos 40
mi nu tos do se gun do tem po, o Mo to
per deu dois ti tu la res pa ra a pró xi ma

par ti da do pró xi mo sá ba doo, às 19h,
em Pi ri pi ri-PI, con tra o 4 de Ju lho. O
vo lan te Co dó re ce beu o ter cei ro car- 
tão ama re lo e o meia Ted Lo ve foi ex- 
pul so ain da no pri mei ro tem po. Com
es se re sul ta do, o Mo to vai ter que se
des do brar pa ra não per der a po si ção
na pró xi ma ro da da, pois es tá se gui do
de per to pe lo Ca va lo de Aço (5 pon- 
tos),  que re ce be em ca sa o Guarany
de So bral-CE, en quan to o Ju ven tu de
Sa mas (5) jo ga no Pi nhei rão di an te do
To can ti nó po lis-TO.

O trei na dor Fer ro tem no mí ni mo
qua tro di as pa ra de fi nir os subs ti tu tos
pa ra as va gas aber tas. As  op ções ini ci- 
ais são as en tra das de Wan der (ou Ne- 
to) e Wál la ce Li ma ou Wil li an . A equi- 
pe do 4 de Ju lho, que vem de per der

pa ra o Guarany em  So bral por  2 a 1,
de vi ra da,  tem du as vi tó ri as, du as der-
ro tas  e ape nas um em pa te. Seu ata- 
que mar cou seis gols e sua de fe sa so- 
freu cin co. Apro vei ta men to téc ni co é
de 53.3%.

As cons tan tes fa lhas da de fe sa mo- 
ten se nos úl ti mos jo gos, no ta da men te
no se tor cen tral, dei xou a di re to ria do
clu be em es ta do de aler ta. De adi an ta-
ram as mu dan ças fei tas pe lo trei na- 
dor até o mo men to. Por is so, não se rá
sur pre sa se o ex pe ri en te za guei ro Mi- 
mi ca for con tra ta do nas pró xi mas ho- 
ras. Ele es tá trei nan do há 15 di as no
CT Pe rei ra dos San tos e já  te ria si do li-
be ra do pe lo Re mo, seu ex-clu be.

BRASILEIRÃO

Santos espera contar com
John contra o Athletico

JOHN  DESFALCOU O SANTOS NAS ÚLTIMAS TRÊS PARTIDAS

Em re ta fi nal de re cu pe ra ção de en tor se no jo e lho di- 
rei to, o go lei ro John po de fi car à dis po si ção do San tos no
jo go con tra o Ath le ti co, nes ta ter ça-fei ra, às 19h30 (de
Bra sí lia), na Vi la Bel mi ro, pe la 10ª ro da da do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro.

Por cau sa do pro ble ma, John des fal cou o Pei xe nos úl- 
ti mos qua tro jo gos. O téc ni co Fer nan do Di niz op tou por
não apres sar o re tor no do go lei ro, mas es pe ra tê-lo di an- 
te dos pa ra na en ses.

O elen co san tis ta te rá ape nas um trei no de pre pa ra- 
ção pa ra o du e lo. Nes te do min go, a equi pe re tor na de
Be lo Ho ri zon te, on de per deu por 2 a 0 pa ra o Amé ri ca-
MG, e só trei na no CT Rei Pe lé na se gun da, vés pe ra da
par ti da.

John já tra ba lha com bo la e es ta va em fa se fi nal de re- 
cu pe ra ção. Se ele se guir trei nan do sem li mi ta ções e ti ver
con di ções de jo go, João Pau lo de ve vol tar pa ra o ban co.

Ou tro que de ve vol tar di an te do Ath le ti co é Kaio Jor- 
ge, pre ser va do da vi a gem a Be lo Ho ri zon te por des gas te,
se gun do o clu be. O jo ga dor já po de as si nar pré-con tra to
com qual quer equi pe. Ali son, ou tro com pro ble ma no
jo e lho, se gue co mo dú vi da.

Um des fal que cer to é Pa rá, que te rá de cum prir sus- 
pen são. Mad son de ve ser ti tu lar. Fer nan do Di niz, tam- 
bém sus pen so, não fi ca rá na área téc ni ca e da rá lu gar ao
au xi li ar Már cio Araú jo.

AO PASSADO

Felipão pode voltar a
comandar uma equipe

FELIPÃO NÃO COMANDA UM TIME DESDE JANEIRO DESTE ANO

PALMEIRAS/DIOVULGAÇÃO

O em pre sá rio Jor ge Ma cha do, que re pre sen ta Fe li pão,
ad mi tiu que o téc ni co acei ta ria um con vi te do Grê mio
sem gran des em pe ci lhos. En tre tan to, o agen te ne gou
quais quer con ta tos ofi ci ais do clu be pa ra que Sco la ri, de
72 anos, se ja o no vo trei na dor da equi pe.

Fe li pão es tá em Ca no as, na Re gião Me tro po li ta na de
Por to Ale gre, com a fa mí lia. En quan to is so, o Grê mio de- 
ba te in ter na men te a es co lha do no vo téc ni co. O no me
de Fe li pão é o mais co ta do no mo men to. Mas ain da sem
con sen so, pois há quem quei ra a vol ta de Re na to Por ta- 
lup pi.

O Grê mio acer tou a saí da de Ti a go Nu nes no úl ti mo
do min go, após a der ro ta pa ra o Atlé ti co-GO, na Are na. O
Tri co lor é o lan ter na do Bra si lei rão, com dois pon tos so- 
ma dos e não ven ce há se te jo gos.
Após a par ti da, Luiz Fe li pe Sco la ri re ve lou sur pre sa com
o re sul ta do e ne gou um con vi te do Grê mio em en tre vis- 
ta à TV Ga ze ta. O trei na dor de 72 anos não co man da um
clu be des de ja nei ro des te ano, quan do dei xou o Cru zei- 
ro. “Eu nem sa bia do re sul ta do. Não te nho con vi te ne- 
nhum do Grê mio. Te nho de uma se le ção da Amé ri ca do
Sul. Vi nha tra ba lhan do em ou tra área, de tra ba lhar fo ra
do país de no vo. O Grê mio é mi nha equi pe do co ra ção,
que pre zo mui to. Mas não vou fa lar al go que não te nho
ideia”, dis se o téc ni co.
Fe li pão acu mu la três pas sa gens pe lo Grê mio. A de mai- 
or su ces so en tre 1993 e 1996, quan do acu mu lou os tí tu- 
los da Co pa do Bra sil, Li ber ta do res, Bra si lei rão e Re co pa
Sul-Ame ri ca na. A úl ti ma vez em que co man dou o Tri co- 
lor foi du ran te os anos de 2014 e 2015.
Mes mo que Fe li pão se ja o es co lhi do, o Grê mio te rá o
téc ni co Thi a go Go mes, do ti me sub-21, co mo o in te ri no
con tra o Pal mei ras, na quar ta-fei ra, no Al li anz, pe lo Bra- 
si lei rão. O no vo téc ni co de ve es tre ar ape nas no Gre-Nal
de sá ba do, na Are na.

São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021
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Expansão do Rangedor

O go ver na dor Flá vio Di no re ce beu mui tos
aplau sos nes te do min go du ran te a inau gu- 
ra ção do “Bor bo le tá rio”, no Par que Ran ge-
dor, quan do tam bém as si nou or dem de ser-
vi ço pa ra o iní cio das obras de am pli a ção da-
que le es pa ço de la zer. Com um in ves ti men to
de mais de R$ 7 mi lhões, o par que ga nha rá
no vas pra ças, tri lhas, playground in fan til,
es pa ço pa ra ali men ta ção, es ta ci o na men tos
e ba nhei ros.

Basquete e TVN

A ope ra do ra TVN, em pre sa que ofe re ce
ser vi ços de TV HD, In ter net Fi bra, Te le fo nia
Mó vel e Te le fo nia Ce lu lar, tam bém é bas tan- 
te atu an te em res pon sa bi li da de so ci al, con- 
ce den do pa tro cí ni os e apoi os im por tan tes
nas áre as de es por te e cul tu ra. Exem plo dis- 
so é o apoio que a TVN aca ba de fe char com
o ti me fe mi ni no do Sam paio Bas que te. A
em pre sa es tá for ne cen do in ter net e TV HD
pa ra to das as jo ga do ras.

Du ran te ma ni fes ta ção con tra o
pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti -
do) no Rio de Ja nei ro, nes te sá ba do,
3, o ator Pau lo Bet ti, 68, fez um pe di -
do de ca sa men to à atriz Da dá Co e -
lho, 46. O ca sal, que es tá jun to des de
2016, mar cou pre sen ça no ato e pu -
bli cou di ver sas fo tos do dia, in clu si -
ve uma anun ci an do a no va eta pa do
re la ci o na men to. A hu mo ris ta de “A
Cul pa É da Car lo ta”, do Comedy Cen -
tral Bra sil, fa lou so bre o pe di do em
seu Twit ter. “Meu ‘con je’
@paulobetti3 me pe diu em ca sa men -
to na ma ni fes ta ção. Eu fa lei que a
mi nha vi da to da foi um en saio pa ra
en con trá-lo.” Bet ti es tá em car taz na
re pri se da no ve la “Im pé rio”, da TV
Glo bo, on de in ter pre ta o blo guei ro
Téo Pe rei ra.

Hel der Dan tas, no vo
pre si den te do Por to
São Luís e di re tor exe -
cu ti vo na Amé ri ca do
Sul da CC CC, afir ma
que o Por to nun ca pa -
rou e se gue de sen vol -
ven do di ver sas ações
so ci ais re le van tes.
Mes mo com as res tri -
ções im pos tas pe la
atu al pan de mia, fo ram
re a li za das ações  edu -
ca ti vas vi san do a pro -
te ção da co mu ni da de
con tra o no vo Co ro na -
ví rus.

A par ce ria da CDL com
o Mi nis té rio Pú bli co
em pro je to de Éti ca
Em pre sa ri al é des ta -
que na no va edi ção da
re vis ta O Lo jis ta, edi -
ta da pe la en ti da de lo -
jis ta. A pu bli ca ção ins -
ti tu ci o nal da Câ ma ra
de Di ri gen tes Lo jis tas /
CDL São Luís, já es tá
dis po ní vel no for ma to
di gi tal e traz tam bém
ma té ri as de in te res se
dos lo jis tas e em pre en -
de do res em ge ral.

De vento em popa

Di fe ren te do que foi di vul ga do por al gum in- 
te res sa do em de ne grir a ima gem do Por to São
Luís, ele não pa rou, e se rá cons truí do com um
no vo pro je to, ain da me lhor e mais efi caz que o
pro je to ini ci al. Es sa afir ma ção foi fei ta pe lo no-
vo pre si den te do Ter mi nal de Uso Pri va do Por to
São Luís S.A Hel der Dan tas, que é tam bém di re- 
tor exe cu ti vo na Amé ri ca do Sul da CC CC, em-
pre sa chi ne sa que é a aci o nis ta ma jo ri tá ria do
pro je to com 51% de par ti ci pa ção. A CC CC é uma
gi gan te glo bal e um dos mai o res con glo me ra dos
de in fra es tru tu ra do mun do.

Mesa Brasil Urgente

A fim de for mar uma re de de so li da ri e da de
com em pre sas de to do o país pa ra a in ten si fi ca- 
ção das ações de com ba te à fo me, o Sesc lan ça a
cam pa nha Me sa Bra sil Ur gen te. Pa ra par ti ci par,
as bas ta aces sar https://me sa bra si lur gen- 
te.com.br/ e con tri buir com qual quer va lor.
Os re cur sos fi nan cei ros se rão uti li za dos pa ra a
aqui si ção de ces tas bá si cas, que se rão dis tri buí- 
das con for me Ín di ce de Vul ne ra bi li da de So ci al
(IVS), de for ma a ga ran tir o aten di men to às fa- 
mí li as mais im pac ta das pe las con sequên ci as da
pan de mia.

Futsal na Funac

Mui tas emo ções mar ca ram as fa ses do Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se de Fut sal e a vi da do so ci- 
o e du can do da Fun da ção da Cri an ça e do Ado- 
les cen te (Fu nac), que te ve a opor tu ni da de de jo- 
gar pe la pri mei ra vez em um cam pe o na to e
com pe tir pe lo Ins ti tu to Izi a ne Cas tro, que abra- 
çou o es por te na so ci o e du ca ção. No do min go, 4,
o ti me en fren tou o Clu be Atlé ti co Des por ti vo –
Ju ven tu de do Co ro a do e le vou a vi tó ria de 4×2. O
téc ni co do Ins ti tu to Izi a ne Cas tro, De nil son Al- 
mei da, ava lia o cam pe o na to de for ma po si ti va e
que ca da dis pu ta foi uma vi tó ria pa ra o ti me. 

Pra curtir

O Te a tro Sesc apre -
sen ta nes te mês de
ju lho sua Pro gra ma -
ção de Fé ri as em for -
ma to vir tu al e pre -
sen ci al, se guin do to -
dos os pro to co los de
se gu ran ça.

Se es ten den do até o
dia 27 de ju lho, a pro -
gra ma ção de fé ri as
do Te a tro Sesc con ta
com es pe tá cu los cê -
ni cos adul to e in fan -
til, shows, per for -
man ces, con ta ção de
his tó ri as, li te ra tu ra e
mui to mais.

En tre as pro gra ma -
ções pre sen ci ais,
acon te cem no dia 16
e 17, às 18 ho ras, os
es pe tá cu los “Ode ao
Ma lan dro” e “Ser fe liz
é uma aven tu ra in -
fan til”, am bos do gru -
po En can to Co le ti vo
Cul tu ral.

Li ga de On co lo gia
(La onc), for ma da por
alu nos e co or de na da
pe la pro fes so ra Ma ria
do Des ter ro, do Pro -
gra ma de Pós-Gra -
du a ção em Saú de do
Adul to, re a li za rá uma
ro da de con ver sa no
dia 13 de ju lho, com
iní cio às 19h30.

Com o te ma “Re si -
dên cia Mé di ca em
On co lo gia: da es co -
lha à prá ti ca da es pe -
ci a li da de”, o even to
ocor re rá to tal men te
on-li ne, por meio do
Go o gle Me et.

O ob je ti vo da ro da de
con ver sa é apre sen -
tar aos es tu dan tes de
Me di ci na da UF MA a
atu a ção de di fe ren tes
pro fis si o nais da área
mé di ca na on co lo gia,
o ca mi nho até as es -
pe ci a li za ções, en tre
ou tros.

São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021
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Para o PhD, neurocientista, biólogo e escritor, a leitura amplia o poder escolha das
pessoas para que tomem as melhores decisões
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Fabiano de Abreu fala
sobre comportamento

“N
as pro fun de zas da ra- 
zão, a pan de mia da 
saú de men tal” traz ar- 
ti gos re la ci o na dos aos 

sen ti men to e emo ções que aflo ra ram 
ou nas ce ram em um ce ná rio pan dê- 
mi co. De au to ria do PhD, neu ro ci en- 
tis ta, neu rop si có lo go e bió lo go Fa bi a- 
no de Abreu, o li vro é o sex to que in te- 
gra o pro je to “Co nhe ci men to pa ra to- 
dos”, de sen vol vi do du ran te a pan de- 
mia e que tem por ob je ti vo le var aos 
lei to res en si na men tos so bre com por- 
ta men to hu ma nos e pos sí veis so lu- 
ções pa ra pre ser va a saú de men tal em 
tem pos tão di fí ceis e de um lon go dis- 
tan ci a men to so ci al.

De acor do co mo o au tor, to dos nós 
es ta mos vi ven do um des con tro le co- 
le ti vo, que fun ci o na co mo um lo o ping 
no cé re bro, e co lo ca as pes so as em si- 
tu a ções de va ri a ções emo ci o nais e a 
an si e da de es tá en tre elas. A an si e da de 
fun ci o na co mo pen dên cia, se ja pa ra 
re sol ver pro ble mas ou bus car con- 
quis tas, des ta ca Fa bi a no de Abreu. Ele 
pon tua que “quan do es se sen ti men to 
sur ge de for ma de sor de na da, cau sa 
dis fun ção em neu ro trans mis so res 
que são nos sos men sa gei ros da vi da, 
que con tro lam nos so es ta do de ser, 
as sim co mo nos sas ne ces si da des bi o- 
ló gi cas”.

Pre o cu pa do com a an si e da de acen- 
tu a da e cons tan te, Fa bi a no de Abreu 
ar gu men ta que a lei tu ra es tá re la ci o- 
na da à neu ro plas ti ci da de e ao con- 
teú do com o co nhe ci men to. “Sem pre 
di go que quan to mais co nhe ci men to 
a pes soa ad qui re, mais op ções de es- 
co lha te rão pa ra me lho res de ci sões”.

Pa ra che gar a um nú me ro ele va do

FABIANO É MEMBRO DA  ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS MAIS INTELIGENTES DO MUNDO

de pes so as e in cen ti var a lei tu ra, o au- 
tor de ci diu dis tri buir o li vro gra tui ta- 
men te. Os in te res sa dos no con teú do 
po dem fa zer down lo ad e no Go o gle 
Play pa ra vi su a li-za ção gra tui ta pe lo 
ISBN:9786599231513. “Mi nha in ten- 
ção com os con teú dos é con tri buir 
pa ra me lho rar a saú de pú bli ca”, ob- 
ser va.

Fa bi a no de Abreu Ro dri gues é um 
es cri tor e ci en tis ta lu so-bra si lei ro que 
tem di ver sas for ma ções co mo jor na- 
lis ta, neu ro ci en tis ta, neu rop si có lo go, 
bió lo go, his to ri a dor, com pós gra du a- 
ções em an-tro po lo gia, di ver sas pós 
re la ci o na das com neu ro ci ên ci as, for- 
ma ção avan ça da em nu tri ção clí ni ca, 
pro gra ma ção em Python, in te li gên cia 
ar ti fi ci al, en tre ou tras, que so ma mais 
de 50 tí tu los en tre di-plo mas e cer ti fi- 
ca dos, além de dou to ra do em Ci ên ci- 
as da Saú de nas áre as de Neu ro ci ên ci- 

as e Psi-co lo gia e mes tra do em psi ca- 
ná li se.

“Há quem não acre di te em tan tas 
for ma ções, já até fui de nun ci a do, o 
que foi bom, pois fiz mais ami za de 
nos ór gãos ao com pro var as ti tu la ri-
da des, é na tu ral, en ten do que al guns 
não acre di tem pois per ce bo a men te 
hu ma na e a ne ga ção re la ci o na da aos 
trans tor nos. Te nho um cé re bro ace- 
ler-ado e bus co nos es tu dos uma ma- 
nei ra de sen tir-me bem e de sa nar mi-
nha cu ri o si da de, além de apro vei tar 
os tes tes de QI e o cur rí cu lo pa ra bol- 
sas e en cur ta men to de ca dei ras.” 
Con clui o ci en tis ta mem bro das so ci- 
e da des bra si lei ra e por tu gue sa de 
neu ro ci ên ci as e da fe de ra ção eu ro- 
péia.

Es te é o dé ci mo pri mei ro li vro do 
es cri tor, que tem mais de trin ta ar ti-
gos ci en tí fi cos pu bli ca dos.

COISAS DO CORAÇÃO

Biografia conta lado
cru de Raul Seixas

LIVRO É ESCRITO PELA EX-MULHER DO CANTOR, KIKA SEIXAS

Um dos baús mais bem guar da dos de to dos os baús
dei xa dos por Raul Sei xas (1945-1989), as me mó ri as de
Ki ka Sei xas, ca sa da com o ar tis ta bai a no en tre 1979 e
1984 e com quem te ve a fi lha Vi vi an Sei xas, ren de ram
um im por tan te li vro aos fãs e pes qui sa do res da mú si ca
bra si lei ra. Ape nas Ki ka po de fa lar com pro pri e da de e
emo ção, pa ra além de do cu men tos, en tre vis tas e ima- 
gens nas quais ou tras bi o gra fi as se ba sei am, dos ins tan- 
tes ín ti mos de gló ri as e das mui tas que das de Raul, uma
das per so na li da des mais com ple xas e de sa fi a do ras do
pop bra si lei ro, o ser que en cer rou a mais per fei ta tra du- 
ção do es pí ri to rock and roll em seus li mi tes e en tre gas
des de que os pri mei ros ro quei ros co me ça ram a sur gir.
Nin guém foi mais lon ge nis so por aqui do que Raul Sei- 
xas, con for me as me mó ri as de Ki ka re for çam. An tes da
lei tu ra, é bom não cair em uma que re la se mân ti ca. “Coi- 
sas do co ra ção”, o no me do li vro, é, an tes de ser uma no- 
va bi o gra fia de Raul, uma au to bi o gra fia de Ki ka Sei xas.
Cla ro que as du as his tó ri as se en tre la çam e cor rem jun- 
tas, mas a nar ra ti va em pri mei ra pes soa fei ta por Ki ka,
em par ce ria e com aju da no tex to, apu ra ção e or ga ni za- 
ção de To ni nho Bu da, a tor na mais ín ti ma, dra má ti ca e
sem o dis tan ci a men to di plo má ti co que as bi o gra fi as
pre ci sam ter de seus bi o gra fa dos. Exis tem ali tam bém os
do cu men tos e in ser ções de re por ta gens so bre Raul,
mas, a par tir do ins tan te em que o mú si co pas sa so bre- 
tu do a be ber mais e a sen tir os si nais de uma de te ri o ra- 
ção do cor po e da men te, o li vro se tor na co ra jo sa men te
an gus ti an te.

Al gu mas li nhas à fren te, ela aper ta: “Raul usa va a co- 
caí na co mo es ti mu lan te e se sen tia me lhor, mas de pois
fi ca va ex tre ma men te de pri mi do pe la fal ta de ca na li za- 
ção de sua cri a ti vi da de, pois não es ta va gra van do nem
fa zen do shows. Com is so, ele afun da va ca da vez mais no
ál co ol e na de pres são”. 

Nelson Motta fará musical sobre Tom Jobim

UNNAMED

No úl ti mo sá ba do (3), o jor na lis ta, pro- 
du tor mu si cal e com po si tor Nel son Mot ta
di vul gou no jor nal O Glo bo que es tá pre pa- 
ran do a mon ta gem do pri mei ro mu si cal
ba se a do na vi da e na obra do ma es tro
Antô nio Car los Jo bim (1927-1994).

O jor na lis ta é au tor de pe ças em tor no de
gran des ar tis tas bra si lei ros, co mo: Elis,
mu si cal so bre a tra je tó ria de Elis Re gi na
(1945-1982); Tim Maia: va le tu do, o mu si- 
cal, so bre a vi da e obra de Tim Maia (1942-
1998), e O fre né ti co Dan cin Days, ba se a do
na his tó ria da fa mo sa ca sa no tur na que
lan çou o gru po As Fre né ti cas e foi es sen ci al
pa ra a dis se mi na ção da mú si ca dis co nos
anos 70 na ci da de do Rio de Ja nei ro.

O no vo es pe tá cu lo se rá o

pri mei ro mu si cal a fo car

ex clu si va men te na vi da e

na obra de Jo bim, pois em

ou tras obras te a trais, a

his tó ria foi di vi di da com a

fi gu ra de seu par cei ro,

Vi ni cius de Mo ra es (1913-

1980).

No ro tei ro, Mot ta de ve rá apro vei tar des- 
de clás si cos co mo Se to dos fos sem iguais a
vo cê (Tom Jo bim/ Vi ni cius de Mo ra es), Ca- 
mi nhos cru za dos (Tom Jo bim/ New ton
Men don ça) e Che ga de sau da de (Tom Jo- 
bim/ Vi ni cius de Mo ra es), além de can ções
me nos co nhe ci das, co mo So li dão (Tom Jo- 
bim/ Al ci des Fer nan des) e Ana Lui za (Tom
Jo bim). Se gun da can ção mais re gra va da da
his tó ria da mú si ca em to do o mun do, Ga- 
ro ta de Ipa ne ma (Tom Jo bim/ Vi ni cius de
Mo ra es) tam bém de ve rá ga nhar des ta que
na mon ta gem.

Yelena Be lo va (Flo ren ce Pugh)

Me li na Vos to koff (Ra chel Weisz)

Ale xei Shos ta kov/Guar dião Ver me lho (Da -
vid Har bour)

O Trei na dor (não iden ti fi ca do)

Rick Ma son (O.T. Fag ben le)

Ge ne ral Dreykov (Ray Wins to ne)

MARVEL

Os personagens de Viúva Negra
Ela es tá che gan do! De pois de mui ta es- 

pe ra, Viú va Ne gra es treia si mul ta ne a men- 
te nos ci ne mas e no Disney+ com Pre mi er
Ac cess no dia 9 de ju lho. 

No fil me, uma cons pi ra ção pe ri go sa li- 
ga da ao pas sa do de Na tasha Ro ma noff
(Scar lett Johans son) fa rá com que a he roí- 
na en fren te um la do som brio de sua his tó- 
ria. Per se gui da por uma for ça im pla cá vel
obs ti na da a der ro tá-la, ela te rá que li dar
com sua an ti ga vi da de es piã e pes so as do
seu pas sa do que ela dei xou pa ra trás an tes
de se tor nar par te dos Vin ga do res.

Além de co nhe cer mais so bre o pas sa- 
do da vin ga do ra, tam bém co nhe ce re mos
no vos per so na gens que fa zem par te de
sua his tó ria, in ter pre ta dos por um elen co
de pe so. Con fi ra!

As sim co mo Na tasha, Yelena Be lo va foi
trei na da ain da jo vem pe la Sa la Ver me lha
pa ra ser uma es piã, tor nan do-se ex tre ma- 
men te ha bi li do sa. No fil me, des co bri re- 
mos que ela pos sui ques tões não re sol vi- 
das do pas sa do com Na tasha, as quais ela
es tá dis pos ta a tra tar. 

Con tu do, em meio a ame a ças mai o res,
ve re mos as du as se uni rem e tra ba lha rem
jun tas, de sen vol ven do uma re la ção de ir- 
mãs. Di zem por aí que ela se rá a no va Viú- 
va Ne gra, se rá?

Me li na Vos to koff é uma es piã as sas si na
trei na da qua tro ve zes pe la Sa la Ver me lha,
pa ra a qual re a li zou di ver sas ope ra ções
se cre tas, o que le vou a or ga ni za ção a
trans for má-la em uma de su as prin ci pais
ci en tis tas. Me li na aca bou se afas tan do do
pro gra ma após anos de ser vi ço, mas
quan do re en con tra Na tasha, com quem
tra ba lhou an tes de as du as se gui rem ca- 
mi nhos di fe ren tes, ela de ve de ci dir de
qual la do es tá sua le al da de.

Ale xei, tam bém co nhe ci do co mo Guar- 
dião Ver me lho, foi cri a do pe la União So- 
vié ti ca pa ra ser um he rói na ci o nal — o
que fi ca es tam pa do no seu uni for me ver- 
me lho com a es tre la so vié ti ca no pei to. Ele
é o equi va len te rus so do Ca pi tão Amé ri ca,
sen do de sen vol vi do co mo re ta li a ção após
os ame ri ca nos cri a rem seu que ri do he rói,
e vi veu seus anos dou ra dos du ran te a
Guer ra Fria. Ape sar de seu tem po co mo
es pião ter aca ba do, ele ain da se con si de ra
um gran de he rói e ado ra com par ti lhar su- 
as his tó ri as de gran de za com aque les que
o cer cam. No fun do, Ale xei car re ga um
gran de re mor so des sa épo ca, es pe ci al- 
men te no que diz res pei to a Na tasha,
quem ele co nhe cia mui to an tes de ela se
tor nar a Viú va Ne gra.

O Trei na dor é um as sas si no mas ca ra do
que pos sui a ha bi li da de de imi tar os mo vi- 
men tos de seus ini mi gos. Além dis so, ele é
cal cu lis ta e im pla cá vel quan do o as sun to
é re a li zar as ta re fas que lhe fo ram atri buí- 
das.

Mis te ri o so, mas com mui ta ati tu de,
Rick Ma son é um ex-sol da do que se tor- 
nou con tra ban dis ta in ter na ci o nal. Ele
guar da uma dí vi da com Na tasha, que o
aju dou no pas sa do, e os dois pos su em um
for te vín cu lo.

Agen te so vié ti co de al to es ca lão, o Ge- 
ne ral Dreykov era o res pon sá vel por su- 
per vi si o nar a Sa la Ver me lha e foi quem re- 
cru tou Na tasha pa ra o pro gra ma. Ela o
res pon sa bi li za por seu pas sa do tor tu o so,
e quer pôr um fim em su as ações — mas,
pa ra en fren tá-la, ele irá reu nir to das as
for ças a seu dis por pa ra pa rar a as sas si na
que ele mes mo cri ou.

São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021
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