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Biografia 
de Felipe Neto 
explica tretas

PÁGINA 10
Aquele presidente da República Fede-
rativa do Brasil que desembarcou no 
Palácio do Planalto no dia 1 de ja-
neiro de 2019, sempre sorridente 
com aliados e apoiadores no “cer-
cadinho do Palácio da Alvorada”, 
nem de longe parece o mesmo 
hoje em dia.  

Mau cheiro na 
Esplanada

BASTIDORES
Raimundo Borges

COMBATE À COVID   Medidas restritivas cada vez mais brandas

Flávio Dino reforça PSB com filiação de seis secretários
Após anunciar sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Governador Flávio Dino presidiu na noite da última quinta-feira (8), o ato de 

filiação de membros da cúpula do Governo do Estado.  Na condição de presidente Estadual do PSB, Flávio Dino disse que o seu novo partido será o 
maior partido político do Maranhão. Ele destacou que vários prefeitos deverão se filiar ao partido nos próximos meses.  PÁGINA 2

Conheça a advogada 
Dr. Ana  Brandão. 
que já milita na 

advocacia há 

mais de 30 anos e 

pretende disputar a 

presidência da Ordem 

dos Advogodos do 

Maranhão.

Quebrando recordes

Maranhense já 
visitou 143 países 
O grônomo, palestrante, cronista, viajante e 
agora estudante de Jornalismo, Luiz Thadeu 
Nunes e Silva, o sul americano mais viajado 
do mundo com mobilidade reduzida, está 

há mais de 1 ano sem viajar fisicamente, mas 
nem por isso ele deixou de se transportar 

para outros lugares através da leitura.
PÁGINA 6

Relatório final da CPI dos 
Combustíveis aponta indícios 

de combinação  de preços e 
aumentos abusivos no estado 

Moto Club encara time 
colorado piauiense

PÁGINA 8

COPA AMÉRICA
Brasil e Argentina 
terá público hoje 

no Maracanã
A Prefeitura do Rio de Janeiro 

cedeu à Conmebol, e o Maracanã 
terá público de convidados na fi-
nal da Copa América. A presença 
desses torcedores será limitada 
a 10% da capacidade do estádio. 

PÁGINA 8

A Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovou, por unanimidade, o Relatório  Final das investigações que têm  
por finalidade, apurar possíveis abusos e crimes relacionados à venda  de combustíveis no Maranhão. Após a 

aprovação, o relatório foi enviado para que os órgãos competentes tomem as providências necessárias. PÁGINA 3

PÁGINA 2
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Os leitos de UTI, que chegaram a ultrapassar os 90% de ocupação, estão em 69%; e os
leitos clínicos, da média de 75%, caíram para 54% de taxa de ocupação

Ca ma rão con fir ma do no PT

MEDIDAS SANITÁRIAS

Dino destaca redução
das internações 

O
Ma ra nhão apre sen tou que- 
da no nú me ro de in ter na- 
ções por Co vid-19. Os lei tos 
de UTI, que che ga ram a ul- 

tra pas sar os 90% de ocu pa ção, es tão 
em 69%; e os lei tos clí ni cos, da mé dia 
de 75%, caí ram pa ra 54% de ta xa de 
ocu pa ção. Os da dos são da Se cre ta ria 
de Es ta do de Saú de (SES) e fo ram di- 
vul ga dos pe lo go ver na dor Flá vio Di- 
no, em co le ti va, nes ta sex ta-fei ra (9), 
no Pa lá cio dos Leões. Na oca sião, atu- 
a li zou ain da o ce ná rio da do en ça no 
Ma ra nhão. “Nos sa vi são é de con ti- 
nui da de da que da nas in ter na ções e 
sen do as sim, de mais fle xi bi li da des 
das res tri ções”, fri sou o go ver na dor. O 
Go ver no pros se gue com os pos tos de 
va ci na ção pa ra a se gun da do se pa ra 
pro fis si o nais da sal va men to, for ças 
ar ma das, edu ca ção e se gu ran ça, de 
ór gãos es ta du ais e fe de rais. Es tão dis- 
po ní veis, o dri ve th ru do São Luís 
Shop ping e IE MA Rio Anil, na ca pi tal; 
e em Im pe ra triz, dri ve th ru do Shop- 
ping Im pe ri al. E no sá ba do (10), na ci- 
da de de São João Ba tis ta, mais uma 
edi ção do Ar rai al da Va ci na ção.

“Quan to mais pes so as pro te gi das 
com a se gun da do se, me lhor pa ra to- 
da so ci e da de. Pre ci sa mos cons truir a 
pro te ção co le ti va. Des ta co, mais uma 
vez, a im por tân cia da se gun da do se 
na da ta mar ca da”, en fa ti zou o go ver- 
na dor Flá vio Di no.

Flá vio Di no re for çou mais um sor- 
teio do pro gra ma Do se Pre mi a da, 
nes ta sex ta, às 16 ho ras. Par ti ci pam, 
au to ma ti ca men te, pes so as já imu ni- 
za das com a se gun da do se da va ci na

Me di das res tri ti vas

GOVERNADOR DINO COMEMOROU A DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DAS INTERNAÇÕES

con tra a Co vid-19. Se rão dis tri buí dos 
ao lon go dos sor tei os, 50 prê mi os de 
R$ 1 mil; 20 prê mi os de R$ 5 mil; e 5 
prê mi os de R$ 10 mil. “Es sa pre mi a- 
ção é um in cen ti vo pa ra que as pes so- 
as se va ci nem e re tor nem pa ra a se- 
gun da do se”, pon tu ou. A lis ta de sor- 
te a dos es ta rá no si te do se pre mi a- 
da.ma.gov.br e in for ma ções: do se pre- 
mi a da@se gov.ma.gov.br, além dos 
con ta tos (98) 2016-4344/2016-4345.

Mes mo com a que da nas in ter na- 
ções, o Go ver no do Es ta do man tém o 
pla no de am pli a ção da re de de saú de. 
Já con cluiu e inau gu rou a am pli a ção a 
ca pa ci da de do se tor de he mo diá li se 
no Hos pi tal de Cha pa di nha, de 42 pa- 
ra 90 pa ci en tes; e em Bar ra do Cor da, 
am plo ci clo de obras de in fra es tru tu ra 
vai trans for mar o Hos pi tal Mu ni ci pal 
em Hos pi tal Re gi o nal.

O go ver na dor Flá vio Di no atu a li- 
zou as me di das res tri ti vas, com al gu- 
mas no vas fle xi bi li za ções, de vi do à re- 
du ção nas ta xas de in ter na ções. Fi-
cam per mi ti dos even tos com até 150 
pes so as, até 0h; ad mi nis tra ção pú bli-
ca es ta du al fun ci o na com 80% da ca-
pa ci da de e igre jas, com 70%; gru pos 
de ris co va ci na dos re tor nam ao tra ba- 
lho em 30 di as, nos se to res pú bli cos e 
pri va dos, ex ce to ges tan tes; co mér cio 
e in dús tria, das 9h às 21h; ba res e res- 
tau ran tes, até às 0h; aca de mi as e su- 
per mer ca dos, das 6h às 0h; shop- 
pings, 10h às 22h. Es ta be le ci men tos, 
em ge ral, fun ci o nan do com 70% da 
ca pa ci da de. As me di das va lem pa ra o 
pe río do de 13 a 19 de ju lho.

PARTIDO FORTE

Flávio Dino reforça PSB com seis secretários

SOLENIDADE DE FILIAÇÃO  DOS SECRETÁRIOS TEVE A PARTICIPAÇÃO DO DEPUTADO BIRADO DO PINDARÉ

Após anun ci ar sua fi li a ção ao Par ti- 
do So ci a lis ta Bra si lei ro (PSB), o Go- 
ver na dor Flá vio Di no pre si diu na noi- 
te da úl ti ma quin ta-fei ra (8), o ato de
fi li a ção de mem bros da cú pu la do Go- 
ver no do Es ta do.

Na con di ção de pre si den te Es ta du- 
al do PSB, Flá vio Di no dis se que o seu
no vo par ti do se rá o mai or par ti do po- 
lí ti co do Ma ra nhão. Ele des ta cou que
vá ri os pre fei tos de ve rão se fi li ar ao
par ti do nos pró xi mos me ses.

Den tre os no vos fi li a dos, en con- 
tram-se cin co se cre tá ri os de Es ta do:
Ro gé rio Ca fe tei ra (Es por te e La zer),
Car los Lu la (Saú de), Jef fer son Por te la
(Se gu ran ça Pú bli ca), Ca tu lé Jú ni or
(Tu ris mo) e Mar cos Pa che co (Po lí ti- 
cas Pú bli cas).

Além dos se cre tá ri os, foi tam bém
in tro du zi da ao Par ti do a Pre si den te
do PRO CON/MA, Ka ren Bar ros. “Foi
uma hon ra ser con vi da da pe lo go ver- 
na dor (Flá vio Di no). Não sou fi lha de
po lí ti co, e ele con fi ou no meu tra ba- 
lho, fei to atra vés do Vi va e PRO CON”,
lem brou Ka ren.

Ou tro no me as so ci a do ao PSB na
so le ni da de foi o do De pu ta do Fe de ral
pe lo Ma ra nhão, Du ar te Jú ni or, que

de cla rou ser uma gran de hon ra fa zer
par te da le gen da so ci a lis ta. Ele se jun- 
ta ao co le ga de ban ca da, tam bém fi li- 
a do ao Par ti do, Bi ra do Pin da ré.

Ro gé rio Ca fe tei ra, se cre tá rio de Es- 
por te e La zer, afir mou o “sen ti men to
de con ti nu ar con tri buin do com a mu- 
dan ça do Ma ra nhão, ao la do do go- 
ver na dor Flá vio Di no”.

Já Car los Lu la co men tou: “Eu sei
que pa ra so nhar e fa zer mais por nos- 
so es ta do é ne ces sá rio a aju da de mui- 
tas mãos, mui tas men tes, ca mi nhan- 
do em di re ção a um só pro pó si to, em
de fe sa do SUS, do po vo e con tra fa cis- 
tas”.

Por ou tro la do, Mar cos Pa che co re- 
lem brou íco nes do PSB em sua fa la:
“Ho je, no PSB, co lo co-me ao la do de
Mi guel Ar rais, Edu ar do Cam pos e na
mes ma trin chei ra de jus ti ça de Flá vio
Di no; as sim co mo já es ti ve ao la do de
Le o nel Bri zo la e Jack son La go. Jus ti ça
e paz”.

O even to foi re a li za do de for ma
pre sen ci al, com trans mis são atra vés
da re de so ci al de Di no. No dis cur so, o
Go ver na dor enal te ceu o de se jo de di- 
a lo gar com di ver sos se to res po lí ti cos
e da so ci e da de, além de pro mo ver

uma cha pa for te de de pu ta dos, vi san- 
do as Elei ções de 2022.

Por una ni mi da de, a exe cu ti va es ta- 
du al do Par ti do dos Tra ba lha do res ho- 
mo lo gou a fi li a ção do se cre tá rio es ta- 
du al de Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão,
pré-can di da to a de pu ta do fe de ral nas
elei ções do ano que vem.

Con for me já era pre vis to, os de zoi- 
to mem bros da exe cu ti va apro va ram
o pe di do do se cre tá rio, que che ga, se- 
gun do o pre si den te Au gus to Lo ba to,
pa ra so mar e aju dar o par ti do a au- 
men tar sua ban ca da na Câ ma ra Fe de- 
ral.

“Re ce be mos com  mui ta ale gria a
fi li a ção de Fe li pe Ca ma rão. É um ex-
ce len te se cre tá rio e vai ser um gran de
mi li tan te do PT”, dis se Lo ba to após a
reu nião.

Ao to mar co nhe ci men to, atra vés
do pre si den te so bre a acei ta ção do
seu pe di do de fi li a ção, Ca ma rão usou
sua re de so ci al pa ra agra de cer aos di-
ri gen tes pe tis tas: “fi cou imen sa men te
hon ra do em fa zer par te do mai or par- 
ti do do Bra sil”, ob ser vou.

ELEIÇÕES 2022

Barroso afasta
presidente do Patriota

O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE),
Luís Ro ber to Bar ro so, de ci diu aca tar um pe di do da ala
do Pa tri o ta con trá ria à fi li a ção de Jair Bol so na ro (sem
par ti do) e afas tar Adil son Bar ro so do co man do do par ti- 
do. A de ci são é pas sí vel de re cur so, mas já sig ni fi ca um
re vés pa ra Bol so na ro, que quer se fi li ar ao Pa tri o ta pa ra
lan çar sua can di da tu ra ao se gun do man da to.

“Fo ram anu la das to das as ati tu des de le (Adil son Bar- 
ro so), que nós cha ma mos de ir re gu la res. Es tão vol tan do
to dos os de le ga dos (afas ta dos pe lo pre si den te) e con trá- 
ri os a fi li a ção de Bol so na ro), es tá afas tan do Adil son e
Ovas co Re sen de as su me a pre si dên cia”, afir mou Jor ce li- 
no Bra ga, se cre tá rio-ge ral do Pa tri o ta.

Uma con ven ção na ci o nal do

Pa tri o ta de ci diu, no dia 24 de ju nho,

afas tar por 90 di as Adil son Bar ro so

da pre si dên cia do par ti do.  

A reu nião foi con vo ca da pe lo vi ce-pre si den te da si gla,
Ovas co Re sen de, que as su me o co man do de for ma in te- 
ri na. A mu dan ça ocor re no mo men to em que o pre si- 
den te Jair Bol so na ro ne go cia a fi li a ção à le gen da pa ra
lan çar sua cam pa nha à re e lei ção. Bar ro so é a fa vor da
en tra da de Bol so na ro no par ti do e Re sen de, con tra.

A ar ti cu la ção de Bol so na ro pa ra se fi li ar ao Pa tri o ta e
con tro lar di re tó ri os es tra té gi cos de fla grou uma guer ra
en tre cor re li gi o ná ri os. Bar ro so, por exem plo, já pro mo- 
veu du as con ven ções com o ob je ti vo de abrir ca mi nho
pa ra a fi li a ção de Bol so na ro, mas uma ala con tes tou a
va li da de dos en con tros por de le ga dos da Exe cu ti va Na- 
ci o nal te rem si do tro ca dos. A con ven ção do úl ti mo dia
24 foi a ter cei ra em me nos de um mês.

Re sen de dis se que Bol so na ro es tá exi gin do o co man- 
do dos di re tó ri os do Pa tri o ta em São Pau lo, Rio e Mi nas
Ge rais, os três mai o res co lé gi os elei to rais do País. Des de
que dei xou o PSL, em no vem bro de 2019, o pre si den te
pro cu ra uma si gla pa ra abri gar sua can di da tu ra a um
no vo man da to, em 2022. Ten tou mon tar o Ali an ça pe lo
Bra sil, mas a em prei ta da não deu cer to.

CÂMARA

Votação da LDO fica
para após recesso

COMISSÃO ADIOU  PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

Ao con trá rio do es pe ra do pe lo pre si den te do Se na do
Fe de ral, Ro dri go Pa che co (DEM/MG), a vo ta ção da Lei
de Di re tri zes Or ça men tá ri as (LDO) po de rá fi car pa ra
de pois do re ces so, pre vis to pa ra 18 de ju lho. Mem bros
da Co mis são Mis ta de Or ça men to (CMO) pe di ram adi a- 
men to pa ra apre sen ta ção de pro pos tas e vo ta ção do re- 
la tó rio pre li mi nar à LDO.

A vo ta ção, que de ve ria ter

acon te ci do nes ta quin ta (8/7), foi

adi a da pa ra a pró xi ma se gun da-

fei ra (12).

O de pu ta do Ar nal do Jar dim (Ci da da nia-SP) foi um
dos que con tes ta ram. “O que eu pro po nho, de uma for- 
ma sin ge la, é es ten der o pra zo, o Con gres so de li be rou
um pra zo ab so lu ta men te ine xequí vel”, dis se o par la- 
men tar.

A se na do ra Ro se de Frei tas (MDB/ES), pre si den te da
CMO, afir mou que “a con fu são se de ve ao atra so da ins- 
ta la ção da co mis são”, que ocor reu na quar ta-fei ra (7/7).

Tam bém na quar ta, Pa che co dis se ter pres sa na vo ta- 
ção da ma té ria. “É uma ques tão téc ni ca. Se não for vo ta- 
da, te re mos o re ces so bran co. Se vo ta da, é o re ces so im- 
pos to pe la Cons ti tui ção, en tre 17 e 31 de ju lho”, afir mou.
O re ces so bran co ci ta do por Pa che co per mi te o fun ci o- 
na men to de to das as es tru tu ras do Le gis la ti vo, in cluin- 
do a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co vid.

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Relatório pede ao MP, Defensoria Pública e Procon investigações nos postos onde foram
apontados indícios relacionados à combinação de preços e aumentos abusivos

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

CPI pede investigação
de “Cartel de Preços”

A Co mis são Par la men tar de Inqué- 
ri to, apro vou, por una ni mi da de, nes ta
sex ta-fei ra (09), o Re la tó rio  Fi nal das
in ves ti ga ções que têm  por fi na li da de,
apu rar pos sí veis abu sos e cri mes re la- 
ci o na dos à ven da  de com bus tí veis, no
Ma ra nhão. Após a apro va ção, o re la- 
tó rio foi en vi a do pa ra que os ór gãos
com pe ten tes to mem as pro vi dên ci as 
ne ces sá ri as.

En tre os en ca mi nha men tos da dos
pe lo re la tó rio, há um di re ci o na men to
à Se cre ta ria de Es ta do da Fa zen da, re- 
pre sen ta da Se cre tá rio Mar cel lus Ri- 
bei ro, pa ra que to me ci ên cia da não
emis são re gu lar de no ta fis cal por 28
(vin te e oi to) dos 186 (cen to e oi ten ta e
seis) pos tos da Gran de Ilha.

Quan to às ques tões fis cais, a Re de
de Pos tos Joyce, te ve sua aná li se com- 
pro me ti da  em qua se sua to ta li da de,
por con ta das in con sis tên ci as na
apre sen ta ção das no tas de com pra e
ven da de com bus tí veis.

Con tu do,  pa ra tais ir re gu la ri da des
tam bém foi so li ci ta do pa ra que di ver- 
sos ór gãos de po lí cia,  con ti nu em as
in ves ti ga ção, a fim de que se jam to- 
ma das as me di das ju rí di cas ca bí veis  e
a res pon sa bi li za ção cri mi nal dos ad- 
mi nis tra do res da Re de de Pos tos 
Joyce, Rafaely de Je sus Sou za e de Jo si- 
val Ca val can te (Pa co van), por pos sí- 
veis cri mes co me ti dos. No que se re fe- 
re à prá ti ca de Car tel, re co men da-se
ao Mi nis té rio Pú bli co, De fen so ria Pú- 

bli ca e Pro con apro fun dem as in ves ti- 
ga ções nos 29 cor re do res de pos tos,
on de as apu ra ções apon ta ram um sé- 
rie de in dí ci os  re la ci o na dos à com bi- 
na ção  de pre ços e au men tos abu si-
vos. Re co men da-se ain da que se fa ça
um in cen ti vo fis cal ao ICMS da ga so li- 
na, nos mes mos mol des do que já
ocor re com o gás de co zi nha. Por fim,
que se ja re co nhe ci da a es sen ci a li da de
da ga so li na, por meio da le gis la ção.
Par ti ci pa ram da vo ta ção do re la tó rio 
fi nal da CPI dos Com bus tí veis, o Pre- 
si den te, De pu ta do Du ar te Jr, O Re la- 
tor, De pu ta do Ro ber to Cos ta, além
dos De pu ta dos Aris ton, Car li nhos
Flo rên cio, Zi to Ro lim, Wel ling ton do
Cur so, Ci ro Ne to e Ri car do Ri os.

AÇÃO PARLAMENTAR

Deputado discute demandas da educação rural

DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DURANTE A REUNIÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA COM LIDERANÇAS DAS CASAS FAMILIARES RURAIS

O de pu ta do Luiz Hen ri que Lu la da
Sil va, par ti ci pou, na quin ta-fei ra (8),
de uma reu nião por vi de o con fe rên cia
com li de ran ças das Ca sas Fa mi li a res
Ru rais do Ma ra nhão (AR CA FAR),
mem bros da União das Es co las Fa mi- 
li a res Ru rais do Ma ra nhão (UE A FA- 
MA) e di ri gen tes das di ver sas es co las
ru rais ma ra nhen ses. No en con tro, fo- 
ram dis cu ti dos te mas in fra es tru tu ra
das es co las e re cur sos pa ra ca pa ci ta- 
ção de pro fes so res.

Luiz Hen ri que sa li en tou que já en- 
trou em con ta to com o se cre tá rio de
Es ta do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão,
pa ra tra tar da li be ra ção dos re cur sos
da pri mei ra par ce la do ter mo de co la- 
bo ra ção en tre o go ver no es ta du al e as
es co las ru rais. “So li ci tei do se cre tá rio
um po si ci o na men to so bre o pa ga- 
men to e ele ga ran tiu que, na pró xi ma
se ma na, se rá efe tu a do”, des ta cou.

 
Se gun do o de pu ta do, to das as pau- 

tas se rão en ca mi nha das à SE DUC. Ele
in for mou, ain da, que uma reu nião
en tre li de ran ças da AR CA FAR e UE A- 
FA MA com o se cre tá rio Fe li pe Ca ma-
rão se rá re a li za da em bre ve.

 
“Te nho a cer te za de que o se cre tá- 

rio Fe li pe Ca ma rão se rá sen sí vel a to- 
das as de man das aqui co lo ca das e,
mui to em bre ve, te re mos bo as no tí ci- 
as pa ra a edu ca ção ru ral no Ma ra- 
nhão”, pon tu ou.

1

2

3

Ca ga da

Fi la ze ra da

Fi la ze ra da (2)

“É um im be cil. Um idi o ta”

PSB in cha (1)

PSB in cha (2)

Mau chei ro na
Es pla na da

Aque le pre si den te da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil que de- 
sem bar cou no Pa lá cio do Pla nal to no dia 1 de ja nei ro de 2019,
sem pre sor ri den te com ali a dos e apoi a do res no “cer ca di nho do
Pa lá cio da Al vo ra da”, nem de lon ge pa re ce o mes mo de ho je em
dia. Acu a do por si tu a ções que nun ca ima gi nou no co man do do
País, co mo a im pe tu o si da de da CPI da Co vid, in ves ti gan do ema- 
ra nha dos de ações sus pei tas, na com pra de va ci nas, Bol so na ro es- 
tá sain do da li nha, chu tan do a li tur gia do car go e par tin do pa ra
ata ques e bai xa ria con tra quem não lhe abai xa a ca be ça, não o
aplau de, nem con cor da com seu jei to de con du zir o go ver no. To- 
do dia, ele es co lhe jor na lis tas, po lí ti cos, mi nis tros do STF e ONGs
pa ra mi rar sua me tra lha do ra gi ra tó ria, em for ma de um vo ca bu lá- 
rio des cui da do e ina pro pri a do.

Até o pa la vre a do chu lo, com ple ta men te dis tan te do ma nu al de
bo as ma nei ras, Bol so na ro vem ado tan do, pa ra ata car quem con- 
si de ra ini mi go. Os se na do res da CPI já fo ram cha ma dos de cre ti- 
nos, ban di dos e ou tros im pro pé ri os. De pois do tal “mi mi mi” e
“fres cu ra” de quem re cla ma va em 2020 do nú me ro de mor tes de
co vid no país, na quin ta-fei ra, o pre si den te da Re pú bli ca ex tra po- 
lou a lin gua gem in de co ro sa pa ra a im por tân cia de seu car go. Na
sua li ve se ma nal, Bol so na ro sol tou o que pa re cia in con ce bí vel:
“Ca guei pa ra a CPI. O que pro du ziu de bem pro Bra sil?”. Com is so,
dis se que não vai res pon der a car ta dos mem bros da Co mis são da
Co vid, so bre as afir ma ções do de po en te Luís Mi ran da.

Di an te de uma CPI que o põe nas cor das com in ves ti ga ções ca- 
be lu das na área do Mi nis té rio da Saú de, com a co vid-19 sen do
ain da o mai or ín di ce de mor ta li da de no mun do (532 mil), o Cen- 
trão meio ra cha do e as pes qui sas ca da vez alon gan do a dis tân cia
do ex-pre si den te Lu la de le, Bol so na ro es tá par tin do pa ra uma es- 
pé cie de va le-tu do. Ame a ça, in sul ta e apon ta pa ra a pos si bi li da de
de apli car um gol pe, ca so sua pro pos ta do vo to im pres so não pas- 
se. Avi sa que quem ga nhar pe lo sis te ma atu al, ele não pas sa rá a
fai xa.

On tem de ma nhã, em con ver sa com apoi a do res, Bol so na ro
cha mou o pre si den te do TSE, mi nis tro Luís Ro ber to Bar ros de
“idi o ta” e “im be cil”, por não mu dar o sis te ma elei to ral pa ra o vo to
im pres so. Ele acu sa Bar ro so de usar a ur na ele trô ni ca pa ra frau dar
as pró xi mas elei ções e ele ger o pe tis ta Lu la, ho je seu prin ci pal
con cor ren te e lí der nas pes qui sas. Bol so na ro diz, sem apre sen tar
pro vas, que a ur na ele trô ni ca é frau dá vel e que o tu ca no Aé cio Ne- 
ves ga nhou a elei ção de 2014 con tra Dil ma Rous seff. Na quin ta-
fei ra, em no ta, o PSDB na ci o nal dis se que “a elei ção de 2014 foi
lim pa” e con si de ra a ur na ele trô ni ca con fiá vel. O pró prio Aé cio
ha via di to que per deu a elei ção por que fal tou vo to.

“Ho je fi ze ram uma fes ta, en tre ga ram um do cu men to lá em bai- 
xo. Vou res pon der a per gun ta à CPI. Sa be qual é a mi nha res pos ta?
Ca guei. Ca guei pa ra a CPI. Não vou res pon der na da. É uma CPI
que não es tá pre o cu pa da com a ver da de”, dis pa rou Bol so na ro,
quin ta-fei ra.

Se na dor We ver ton Ro cha trans mi tiu uma boa no tí cia que re ce- 
beu da di re ção da Fun da ção Antô nio Jor ge Di no. O Hos pi tal Al de- 
no ra Bel lo, es pe ci a li za do no tra ta men to de Cân cer, ze rou a fi la de
ra di o te ra pia. Is so tu do em ple na pan de mia de co vid-19.

Há dois anos, a fi la de pa ci en tes de ra di o te ra pia che ga va a 400
pes so as. We ver ton Ro cha bo tou di nhei ro de emen da no Al de no ra
Bel lo, as sim co mo Edu ar do Brai de co mo de pu ta do fe de ral. Ade- 
mais, o Ma ra nhão con ta com um hos pi tal de cân cer em São Luís e
um em Im pe ra triz.

Do pre si den te Jair Bol so na ro, em dis pa ro ver bal con tra o pre si- 
den te do Tri bu nal su pe ri or elei to ral, mi nis tro Luís Ro ber to Bar ros,
que é con tra a im plan ta ção do vo to im pres so nas elei ções de 2022.

 
Es tá com pli ca da vi da par ti dá ria do pre si den te Jair Bol- 

so na ro. No co me ço de 2020, rom peu com a di re ção do
PSL, le gen da que o ele geu, e foi em bo ra; não con se guiu

em pi nar a ban dei ra do Ali an ça pe lo Bra sil; e até ho je
per ma ne ce sem par ti do.

 
A ten ta ti va de Bol so na ro se abri gar no Pa tri o ta já te ve

re vés es ta se ma na. A mai o ria con tra a fi li a ção afas tou,
por 90 di as, o pre si den te Adil son Bar ro so e no me ou o

vi ce pa ra o car go. A en cren ca foi pa rar no TSE e o pre si- 
den te Luiz Ro ber to Bar ros, ho mo lo gou a mu dan ça.

 
O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, ago ra no co man do

do PSDB ma ra nhen se, tra ba lha em du as fren tes: en- 
tre gar obras do go ver no es ta du al, jun to com Flá vio Di- 

no (PSB), e am pli ar o es pa ço dos tu ca nos, pa ra tor ná-lo
uma le gen da ro bus ta em 2022.

Com a de mons tra ção de for ça no ato de fi li a ção na úl ti ma
quin ta-fei ra, o PSB se cre den cia pa ra tor nar-se o mai or do Ma ra- 
nhão. Afi nal, as fi li a ções de Car los Lu la, Ro gé rio Ca fe tei ra, Mar cos
Pa che co e Ca tu lé Jú ni or abrem o ca mi nho in char o Par ti do na Ale- 
ma em 2022.

Se a jo ga da do pre si den te re gi o nal Flá vio Di no sair con for me o
pla ne ja do, o PSB po de ele ger pa ra a Câ ma ra Jef fer son Por te la Du- 
ar te Jú ni or e Bi ra do Pin da ré. Se ria uma ban ca da mai or que a do
PC doB em 2018, que fi cou em Már cio Jerry e Ru bens Jú ni or.

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho
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LOU RI VAL SE RE JO
Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do
Ma ra nhão

MAR CE LO BOH RER
Cu ra dor e con sul tor do Mo bi li za SL

O judiciário e a Amazônia

Res sal to, de iní cio, a per ti nên cia
des te en con tro pa ra fa lar so bre a
Amazô nia, no mo men to em que ela
ar de pe lo fo go da ga nân cia e da omis- 
são go ver na men tal; no mo men to em
que os ga rim pei ros de sor de na dos
ame a çam a so bre vi vên cia do po vo
yanomami; no mo men to em que as
ár vo res tom bam dia e noi te pe lo som
das mo to ser ras, a fim de ali men tar o
co mér cio in ter na ci o nal; e tam bém no
mo men to em que o ne gó cio agrá rio
avan ça em sal tos ge o mé tri cos ex pan- 
din do o ara me far pa do a hec ta res e
hec ta res de dis tân cia.

Já se foi o tem po em que só lem brá- 
va mos das flo res tas no Dia da Ár vo re,
quan do, nos co lé gi os, plan tá va mos
uma ár vo re e can tá va mos al gu ma
can ção, ou fa zía mos um car taz com
um fron do so pé de al gu ma fru tei ra e
lía mos um po e ma so bre o va lor das
ár vo res. Não se fa la va em des ma ta- 
men to, em agro ne gó ci os, em cri me
am bi en tal, em quei ma das, em gri la- 
gem ou em de se qui lí brio eco ló gi co.

Ho je to dos es ses fa to res ne ga ti vos
es tão pre sen tes e evo luin do ca da vez
mais, em so fis ti ca ção, em ga nân cia e
em agres si vi da de.

Tu do is so é fa ci li ta do pe las no vas
po lí ti cas de re du ção da áre as de pro- 
te ção am bi en tal, in clu si ve por me di- 
das pro vi só ri as, a pe di do de po lí ti cos
e em pre sá ri os in te res sa dos.

Co mo se sa be, o bi o ma (bi o di ver si- 
da de/ecos sis te ma) amazô ni co abran- 
ge a mai or ba cia de sus ten ta ção am bi- 
en tal do Bra sil e do pla ne ta. A sua des- 
trui ção é uma ame a ça ao equi lí brio
eco ló gi co mun di al.

En tão, se nho res e se nho ras,
Di an te des se qua dro, o que os ope- 

ra do res do Di rei to po dem fa zer pe la
Amazô nia pa ra de pois não nos de cla- 
rar mos cul pa dos, co mo se la men tou o

po e ta Pa blo Ne ru da por não ter fei to
uma vas sou ra com as du as mãos: “Co- 
mo po dia as pi rar com ra zão à gran de- 
za/ se nun ca fui ca paz/ de fa zer/ uma
vas sou ra,/uma só/ uma?”?

O fo tó gra fo Se bas tião Sal ga do, de- 
pois de fa zer um ál bum so bre a
Amazô nia, re cen te men te, de cla rou:
“O Po der Ju di ciá rio é a úl ti ma ins tân- 
cia de pro te ção am bi en tal no Bra sil”.

Ao per ce ber es sa ver da de, o fo tó- 
gra fo Se bas tião Sal ga do nos apon tou
a res pon sa bi li da de de nos apo de ra- 
mos des sa fa tia de po der que nos le gi- 
ti ma pa ra “vi gi ar e pu nir” com pa la- 
vras e atos os res pon sá veis pe la de gra- 
da ção am bi en tal e apre sen tar uma
agen da ope ra ci o nal pa ra gui ar nos sas
ações.

Trin ta mi lhões de bra si lei ros ha bi- 
tam a Amazô nia. É um nú me ro ele va- 
do de pes so as de pen den tes de um de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel, de uma
go ver nan ça am bi en tal trans pa ren te
que lhes ga ran ta a vi da e a sub sis tên- 
cia, além da con ser va ção dos bi o mas.

As di ver sas fa las da Amazô nia têm
uma uni da de de as pi ra ção, que pre ci- 
sa ser ou vi da e aten di da: de sen vol vi- 
men to com sus ten ta bi li da de.

Se nho ras e se nho res,
O Po der Ju di ciá rio não po de fi car

iner te di an te des ses sons que, às ve- 
zes, atin gem ele va dos de ci béis; que,
às ve zes, fi cam rou cos pe lo ex ces so de
fu ma ça; que, às ve zes são en tre cor ta- 
dos por lá gri mas de de ses pe ro. Até
não po der mos fa zer tu do que for pre- 
ci so fa zer, nos sa con tri bui ção de ve
co me çar em ca sa.

Te mos cons ci ên cia das nos sas
ações de sen vol vi das pe la Co mis são
Ges to ra do Pla no de Lo gís ti ca Sus ten- 
tá vel do Tri bu nal de Jus ti ça, e de co mo
elas re ver be ram e in flu en ci am o fim
úl ti mo do nos so es for ço, que é o bem-
es tar da so ci e da de. Re fle tir so bre o es- 
co po da po lí ti ca so ci o am bi en tal de- 
sen vol vi da no âm bi to do Po der Ju di- 
ciá rio, que sig ni fi ca com pre en der mos

a de fi ni ção de de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel e sua re la ção com o prin cí pio
da res pon sa bi li da de so ci al, sen do es- 
te um te ma per ti nen te que ex pres sa
nos sa pre o cu pa ção com o fu tu ro do
pla ne ta.

To ma mos com fo co de mo ti va ção a
li ção do Pa pa Fran cis co, em sua En cí- 
cli ca Lau da to Si: “Ten do em con ta
que  o ser hu ma no tam bém é uma cri- 
a tu ra des te mun do, que tem di rei to a
vi ver e ser fe liz e, além dis so, pos sui
uma dig ni da de es pe ci al, não po de- 
mos dei xar de con si de rar os efei tos da
de gra da ção am bi en tal, do mo de lo
atu al de de sen vol vi men to e da cul tu ra
do des car te so bre a vi da das pes so as.”

É im por tan te fri sar que a Po lí ti ca de
Res pon sa bi li da de So ci o am bi en tal in- 
te gra ho je o rol dos va lo res or ga ni za-
ci o nais do Po der Ju di ciá rio do Ma ra- 
nhão, sen do o tra ba lho do Nú cleo de
Ges tão So ci o am bi en tal o em brião na
con cep ção de bo as prá ti cas, in cen ti- 
van do o con su mo cons ci en te e a con- 
ser va ção dos re cur sos ma te ri ais, fa-
zen do, as sim, a di fe ren ça pa ra que
pos sa mos cons truir um mun do me-
lhor pa ra to dos nós no Pla ne ta Ter ra.

Em con clu são, se nho ras e se nho- 
res, es sa pe que na con tri bui ção é sig- 
ni fi ca ti va pa ra mar car nos so em pe- 
nho em prol da cau sa da Amazô nia,
em prol das ge ra ções fu tu ras, ima gem
bem des cri ta no po e ma do po e ta pe- 
ru a no Ja vi er Yglesias, lem bra do pe lo
pa pa Fran cis co, em sua Exor ta ção
Apos tó li ca Que ri da Amazô nia: “Ha via
ou tro ra uma pai sa gem que des pon ta- 
va/com seu rio,/seus ani mais, su as
nu vens e su as ár vo res./Às ve zes, po- 
rém, quan do não se via em la do ne-
nhum/a pai sa gem com seu rio e su as
ár vo res,/ com pe tia a tais coi sas as so-
mar à men te de um/ga ro ti nho.”

(Ex cer tos da pa les tra de aber tu ra
do IV Se mi ná rio In ter na ci o nal PRO- 
CAD – AMAZÔ NIA 2021, em
16.6.2021)

Mobilizar para transformar

Es te é o pon to de in fle xão que São
Luís do Ma ra nhão es tá se pro pon do
em sua vi da econô mi ca e so ci al atra- 
vés do Mo vi men to Mo bi li za SLZ. A
Mo bi li za ção se dá a par tir da união da
Cul tu ra, Eco no mia Cri a ti va e do Tu ris- 
mo, ten do co mo da ta inau gu ral os di- 
as 04 a 12 de se tem bro des te ano.

Na ci da de que é Pa trimô nio Ima te- 
ri al da Ar qui te tu ra, do Bum ba Meu
Boi, das Ma tra cas, Gas tro no mia, do
Tam bor de Mi na, das ru as es trei tas de
seu Cen tro His tó ri co po vo a do de ca- 
sa rões cen te ná ri os, sem es que cer que
São Luís tam bém é a Ca pi tal do Reg- 
gae, a ter ra de vá ri os mú si cos, po e tas,
ar tis tas plás ti cos, de um po vo plu ral,
aco lhe dor e que em seus co ra ções
pul sa a di ver si da de pro por ci o na da
por sua múl ti pla co lo ni za ção.

O Mo bi li za se apre sen ta co mo uma
tec no lo gia hu ma na, econô mi ca e so- 
ci al, pro vo can do seu pró prio po vo a
se re(des co brir) ten do co mo len tes a
sua cri a ti vi da de e po ten ci al ino va dor
es pa lha do por seus qua tro can tos.
Fei to por mui tos e múl ti plos, fei to por

De sa fi an do or to do xi as com ple xas
e an ti gas, mas sem em ba te, ao con trá- 
rio, con vi dan do à co la bo ra ção, ao tra- 
ba lho co le ti vo e ao com par ti lha men- 
to de po ten ci ais cri a ti vos con tem pla- 
dos em seus mais di ver sos seg men tos
e mo de los de ne gó cio, as sim nas ce a
Mo bi li za ção pa ra trans for ma ção da
Ilha do Amor.

Tra ba lhar em re de não só é mo der- 
no, mas ab so lu ta men te ne ces sá rio
em um tem po de múl ti plas co ne xões,
de in ter net ca da vez mais aces sí vel e
rá pi da, ce lu la res em pu nho e mu dan- 
ças ex po nen ci ais ocor ren do de for ma
ca da vez mais ve loz, se ja nos cos tu- 
mes, na for ma e no que con su mir, nas
ma nei ras e nos mo de los de fa zer ne- 
gó ci os, nas for mas tra ba lho e pro fis- 
sões, en fim mu dan ças no mun do.

A par tir des te au to re co nhe ci men to
cri a ti vo e ino va dor, a Ci da de ca mi nha
pa ra a cons tru ção de sua pró pria re de
de co ne xões en tre ins ti tui ções da so- 
ci e da de ci vil, dos seus ne gó ci os, go- 
ver nos e a mais im por tan te das fi gu- 
ras, a co ne xão en tre as pes so as, pois,
sem a me nor dú vi da, são as pes so as
que fa zem as Ci da des, Es ta dos e Paí- 
ses acon te ce rem.

de tu do is to, con tri buir ati va men te
pa ra que a Ci da de de São Luís, cri a ti va
por es sên cia, pos sa atra vés de seus
pró pri os po ten ci ais mais en rai za dos
des co brir ca mi nhos pa ra su pe rar não
ape nas a Pan de mia, mas so bre tu do os
de sa fi os de uma ci da de que tem no
Tu ris mo uma das su as prin ci pais ma-
tri zes econô mi cas.

A Ci da de Cri a ti va de São Luís tem
os pre di ca dos ne ces sá ri os pa ra avan-
çar nes ta jor na da que se ini cia com o
Mo bi li za, afi nal de con tas, seu po vo
car re ga den tro de si to da a ba ga gem
ne ces sá ria pa ra fa zer acon te cer. Por- 
tan to, es ta pla ta for ma que o Mo vi-
men to es tá apre sen tan do a Ci da de,
fa ci li ta rá as co ne xões, as ações em re- 
de e de mons trar que jun tos po de rão
sem pre bus car me lho res so lu ções pa-
ra os pro ble mas com ple xos que os de- 
sa fi am di a ri a men te, usu fruin do des te
sin gu lar po ten ci al cri a ti vo e ino va dor.

Afi nal de con tas, cri a ti vi da de e ino- 
va ção são atri bu tos que pre ci sam ser
tra ba lha dos cons tan te men te, com
dis ci pli na, pro ces so e re si li ên cia, pois,
am bas re que rem es for ço e de di ca ção
na bus ca por no vas in for ma ções e re-
fe rên ci as de for ma con tí nua

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta

Pan de mia e edu ca ção

A ine xis ten te an tí te se en tre saú de e eco no mia que de
for ma in de vi da se es ta be le ceu no Bra sil tão lo go a Co vid
19 se ca rac te ri zou co mo in si di o sa pan de mia a de sa fi ar
to da a hu ma ni da de te ve co mo efei to da no so de mais
lon go pra zo gran des per das ao pro ces so de edu ca ção
bra si lei ro, tor nan do-se po de ro sa ame a ça de der ro ca da
de uma sé rie de con quis tas pe no sa e he roi ca men te   re a- 
li za das nos úl ti mos 30 anos nes te cam po de po lí ti ca pú- 
bli ca. Nes te pe río do, mes mo com gran des di fi cul da des,
o Bra sil pro mo veu im por tan tes avan ços na  edu ca ção
fun da men tal do país, des ta can do-se en tre es tes a uni- 
ver sa li za ção do aces so ao en si no a to dos os bra si lei ros
da fai xa etá ria cor res pon den te a es se ní vel edu ca ci o nal,
a ins ti tu ci o na li za ção de um ro bus to pro ces so de ava li a- 
ção de seus re sul ta dos, a cri a ção de me ca nis mos de fi- 
nan ci a men to es tá vel des sa po lí ti ca e até uma es ta bi li da- 
de e con ti nui da de na sua ges tão que não é re gra na Ad- 
mi nis tra ção Pú bli ca bra si lei ra. Pois é tu do is to, an te os
con fli tos cri a dos em tor no de co mo en fren tar a pan de- 
mia nos seus as pec tos sa ni tá ri os e econô mi cos de for ma
equi li bra da e in te gra da, que se en con tra no mo men to
em “xe que” e já vai apre sen tan do os seus pri mei ros efei- 
tos ne ga ti vos.  Não só de cur to pra zo, mas tam bém de
lon go pra zo. As sim, já exis tem al guns es tu dos e pes qui- 
sas so bre os efei tos da pan de mia na edu ca ção que são
pre o cu pan tes. Um por exem plo da Es co la de Ne gó ci os
Ins per so bre os im pac tos da pan de mia no apren di za do
dos alu nos em 2020 evi den cia de for ma cla ra aqui lo que
já era ob je to de apre en são en tre os téc ni cos da edu ca- 
ção: por mais que as au to ri da des te nham se es for ça do
pa ra as se gu rar al gu ma apren di za gem em ca sa pe los jo- 
vens, as per das são imen sas e afe ta rão su as chan ces de
te rem um fu tu ro que cor res pon da aos seus an sei os e as- 
pi ra ções. Se gun do es te es tu do, a per da de apren di za- 
gem es ti ma da pa ra 35 mi lhões de alu nos do en si no fun- 
da men tal e mé dio im pli ca rá em re du ção em sua ren da
de R$ 430.000,00 ao lon go de sua vi da. Por ca da dia fo ra
da clas se, o dé fi cit no apren di za do equi va le a 1,55. Tam- 
bém há in di ca ções de que um alu no que te nha pro gre- 
di do na pan de mia do se gun do ao ter cei ro ano do en si no
mé dio po de con cluir es se ní vel com pro fi ci ên cia em
Por tu guês e Ma te má ti ca pi o res do que a da en tra da. A
di re to ra do Cen tro de Ex ce lên cia e Ino va ção em Po lí ti- 
cas Edu ca ci o nais da Fun da ção Ge tú lio Var gas, eco no- 
mis ta Clau dia Cos tin, cons ta ta que a fal ta de co nec ti vi- 
da de de par te im por tan te dos alu nos le vou a ado ção de
es tra té gi as as sín cro nas, o que trou xe pa ra os en vol vi dos
nes se mé to do mai o res di fi cul da des pa ra com pre en der
con cei tos no vos, da da a im pos si bi li da de de ti rar dú vi- 
das com seus pro fes so res. Ela acha que a co nec ti vi da de
de ve ria ser ga ran ti da a to dos os alu nos, mas não foi as- 
sim que o go ver no fe de ral per ce beu a ques tão. Pes qui sa
re a li za da em 2020 pe lo CNJ, du ran te a pan de mia, mos- 
tra va que 28% dos jo vens pen sa vam em de sis tir de es tu- 
dar e, um ano de pois, es te ín di ce su biu pa ra 43%. As ra- 
zões pa ra tal com por ta men to são a cri se econô mi ca que
re sul tou do pro lon ga men to da Co vid e as di fi cul da des
de aces so ao en si no re mo to. Se gun do ain da Cos tin “o
vín cu lo se rom peu e os jo vens se des co nec ta ram não só
das au las, mas da pró pria es co la”. Es se de sen ga ja men to
se de veu ao lon go tem po de dis tan ci a men to da sa la de
au la e à ina de qua ção dos mé to dos as sín cro nos de en si- 
no.  Con tu do, tal es ta do de coi sas con fi gu ra uma si tu a- 
ção al ta men te pre o cu pan te, pois vi ve mos tem pos de
au to ma ção ace le ra da, em que são pou cas as chan ces de
um tra ba lho dig no pa ra quem não con cluiu o en si no
mé dio. Nes se sen ti do, da dos da Con sul to ria MB As so ci- 
a dos, re la ti vos a va ri a ção de con tra ta ções lí qui das en tre
o pri mei ro tri mes tre de 2021 e o pri mei ro de 2020, por
grau de es co la ri da de, mos tra ram que os tra ba lha do res
de me nor es co la ri da de fo ram os mais afe ta dos pe la
pan de mia. Nes se pe río do, 3,5 mi lhões de pes so as com
en si no mé dio com ple to ou equi va len te e 3,2 mi lhões
com o fun da men tal in com ple to ou equi va len te per de- 
ram o em pre go, en quan to 454 mil com su pe ri or com- 
ple to se re co lo ca ram no mer ca do de tra ba lho no pe río- 
do re fe ri do. As sim co mo ocor re ram na eco no mia, no fi- 
nal do sé cu lo pas sa do e iní cio des te, “dé ca das per di das”
de cres ci men to, pro vo ca das pe la tem pes ta de per fei ta
da ocor rên cia si mul tâ nea de in fla ção crô ni ca, re ces são
e cri ses de ba lan ço de pa ga men tos, es ta ría mos na imi- 
nên cia de um re tro ces so de vá ri os anos na edu ca ção, ge- 
ra do pe la má con du ção da pan de mia de Co vid 19? 
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EDEN JR.
Dou to ran do em Ad mi nis tra ção

JO NAS MATHEUS SOU SA DA SIL VA
Pa dre ca pu chi nho

Um imposto global

Os efei tos da ter rí vel pan de mia da
Co vid-19 es tão bem ní ti dos, ape sar de
se rem ain da, de to do, im pre vi sí veis.
Con tu do, o re sul ta do mais apa ren te e
de plo rá vel, é o nú me ro de mor tes,
que já al can çou 4 mi lhões no mun do,
sen do 530 mil so men te no Bra sil – o
vi ce-cam peão nes sa es ca la ma ca bra,
su pe ra do ape nas pe los Es ta dos Uni- 
dos. Em re la ção às re per cus sões
econô mi cas, que evi den te men te
trans bor dam pa ra as vá ri as di men- 
sões da exis tên cia hu ma na – es pe ci al- 
men te a so ci al –, a eco no mia mun di al
des pen cou 3,5% no ano pas sa do e a
bra si lei ra caiu 4,1%. Di ver sas ações
es tão sen do pla ne ja das, por múl ti plos
or ga nis mos mun di ais e na ci o nais, pa- 
ra su a vi zar as in tem pé ri es que es ta- 
mos en fren tan do, co mo a que da na
ren da, o de sem pre go e a fo me.

En tre es sas ini ci a ti vas, que pre ten- 
dem ala van car a re to ma da econô mi- 
ca e, si mul ta ne a men te, ga ran tir cer ta
equi da de ao con jun to de paí ses e à
pró pria hu ma ni da de – no ta da men te
por que é sa bi do que uma das li ções
inequí vo cas da cri se foi ex por o ver go- 
nho so grau de de si gual da de mun di al
– es tá a cri a ção de um im pos to glo bal
a in ci dir so bre em pre sas mul ti na ci o- 
nais. O pro je to é re sul ta do de um es- 
for ço co or de na do há anos pe la Or ga- 
ni za ção pa ra a Co o pe ra ção e De sen- 
vol vi men to Econô mi co (OC DE) – o
clu be das na ções mais ri cas – e veio a
pú bli co no pri mei ro dia de ju lho.

O em pre en di men to tra ta-se, na re- 
a li da de, de um pro gra ma ar ro ja do
que al me ja for ma tar uma pla ta for ma
que re dun da rá em uma re for ma tri- 
bu tá ria in ter na ci o nal, que vi sa as se- 
gu rar, em úl ti ma ins tân cia, que as
com pa nhi as mul ti na ci o nais con tri- 
bu am com um mon tan te de im pos tos
ti do co mo jus to, in de pen den te men te
do lo cal do glo bo em que elas atu em.
O pla no es tá as sen ta do em dois pi la- 
res. O pri mei ro (“re dis tri bui ção de di- 

rei tos tri bu tá ri os”), que pre ten de re- 
par tir, de mo do mais ho mo gê neo, en- 
tre os paí ses o di rei to de co brar tri bu- 
tos das mai o res em pre sas mul ti na ci o- 
nais, in clu si ve as di gi tais. Des sa for- 
ma, a ta xa ção tri bu tá ria ocor re rá, de
fa to, aon de es sas cor po ra ções ope ram
e au fe rem lu cros, a des pei to de las te- 
rem uma pre sen ça fí si ca nes ses mer- 
ca dos. As sim, co los sos da tec no lo gia,
co mo Ap ple, Go o gle e Fa ce bo ok, de- 
vem ser afe ta dos, pois con ta bi li zam
lu cros, e pa gam me nos im pos tos, em
na ções que pra ti cam alí quo tas mais
bran das. 

O pi lar dois

(“me ca nis mo glo bal

con tra ero são da ba se”)

bus ca es ta be le cer uma

alí quo ta mí ni ma

pla ne tá ria do im pos to

de ren da das

com pa nhi as, de mo do

que as na ções pos sam

res guar dar sua ba se de

ar re ca da ção tri bu tá ria.

As pec tos do sis te ma tri bu tá rio
mun di al, que não são mais con di zen- 
tes com a re a li da de do sé cu lo 21, se- 
rão re vis tos. Is so pois, a atu al eco no- 
mia é mar ca da pe la glo ba li za ção e di- 
gi ta li za ção, o que per mi te fa cil men te
a trans fe rên cia de lu cros pa ra paí ses
com me nor ta xa ção. A in ten ção é que
o pa co te tam bém aju de, com no vas
re cei tas, os paí ses que ne ces si tam in- 
ves tir em ser vi ços bá si cos, em pre en- 

di men tos de in fra es tru tu ra e ou tras
pro vi dên ci as, que as se gu rem su por te
pa ra a re cu pe ra ção da pan de mia. Pa-
ra dar con ta des ses com pro mis sos,
uma alí quo ta mí ni ma de 15% de im- 
pos to de ren da so bre as mul ti na ci o- 
nais de ve pro du zir uma re cei ta tri bu- 
tá ria adi ci o nal de 150 bi lhões de dó la-
res pa ra os paí ses. Ou tros ga nhos de- 
vem vir da es ta bi li da de que te rá o sis- 
te ma tri bu tá rio glo bal e da con so li da- 
ção da se gu ran ça ju rí di ca pa ra con tri- 
buin tes e fis cos.

A ONG Ox fan, que atua nos te mas
po bre za e de si gual da des, acre di ta que
o pla no po de ria ser mais ou sa do, fi-
xan do uma alí quo ta mí ni ma de 21%,
co mo pro pos to pe los EUA, e que de- 
ve ria che gar mes mo a 25%. A en ti da de
pre vê que re cei tas subs tan ci ais ain da
se rão per di das pa ra pa raí sos fis cais,
on de es tão se di a das gran des mul ti na- 
ci o nais, co mo Ama zon e Pfi zer.

O pac to pe la re for ma

tri bu tá ria in ter na ci o nal

te ve a ade são de 131

paí ses, que re pre sen tam

90% do PIB mun di al.

 So men te um pe que no gru po de
na ções, en tre elas Ir lan da e Hun gria,
re lu tam em chan ce lar o acor do, por
ques ti o nar a ta xa mí ni ma de 15%. Até
ou tu bro des te ano o tra ta do de ve rá
es tar com ple ta men te nor ma ti za do, e
o pla ne ja do é que em 2023 as no vas
me di das mun di ais de tri bu ta ção se- 
jam im ple men ta das. A ex pec ta ti va é
que, ape sar das pro fun das tri bu la ções
tra zi das pe la pan de mia da Co vid-19,
em ra zão de di ver sas me di das pro fí- 
cu as de li ne a das, o mun do se ja mais
equâ ni me de pois da tor men ta.

Para uma ética da misericórdia

A ver da de de ser per do a do e per do- 
ar, evi den cia a pos si bi li da de do de- 
sen vol vi men to pes so al. Da do que não
se dei xar fe rir co mo efei to a qual quer
con tra po si ção à pró pria per so na li da- 
de na vi vên cia das re la ções in ter pes- 
so ais é um há bi to de al guém evo luí do,
pois que é ha bi ta do por uma fon te
trans cen den te de Vi da e Amor que lhe
ali men ta sem pre a pon to de trans bor- 
dá-los pa ra a al te ri da de. Nes ta com- 
pre en são, há de se ter fun da men to na
pes soa de Je sus Cris to, íco ne e her me- 
neu ta do Pai – re den tor uni ver sal e,
Ne le, ado tar a dis ci pli na da cru ci fi ca- 
ção da ego la tria, co mo ato de li ber ta- 
ção e fe li ci da de pes so ais.

O Fi lho de Deus as su miu a his tó ria
hu ma na pra ti can do o bem, cu ran do
(At 10,38), en si nan do com sua vi da o
prin cí pio da do a ção co mo via pa ra a
fe li ci da de (At 20, 35); deu a éti ca do
Amor e do per dão ab so lu tos (Mt 5, 44)
que faz do ser hu ma no, atra vés De le e
do Es pí ri to de Deus, se me lhan tes a
Ele – Fi lho eter no do Pai e ho mem
per fei to – que, nes ta sen da, vai se tor- 
na do fi de dig na ima gem de Deus que é
Amor e Mi se ri cór dia (I Jo 4,8; Êx 34, 6).

Ao se es cu tar o mis té rio da Pás coa
de Je sus, sua cruz e glo ri fi ca ção, pro- 
pi ci an do ao ser hu ma no a gra ça de ser
pre en chi do pe la vi da di vi na, mes mo
sem dei xar de ser na tu re za cri a da,
com pre en de-se a be le za do Ser di vi no
re a li zan do Sua ma ni fes ta ção to tal,
num trans bor da men to de Amor por
sua cri a tu ra, até o li mi te de um re bai- 
xa men to-es va zi a men to (Fl 2,7s) pa ra
al can çar o úl ti mo ser hu ma no que vi- 
es se a se en con trar no abis mo das tre- 
vas da dis tân cia do Amor (Von Baltha- 
sar).

Es te Amor di vi no por

ca da pes soa hu ma na é

de uma in fi ni da de a

pon to do Ver bo eter no

do Pai ter as su mi do a

na tu re za hu ma na co mo

fi lho da Vir gem Ma ria,

na cul tu ra he brai ca (Gl

4, 4), e des cer na sua

Pai xão às mais es pes sas

tre vas in fe ri o res (I Pd 3,

19s) on de o ho mem

con se guiu se dis tan ci ar

do di vi no amor, pa ra

ofe re cer a re con ci li a ção

com Deus, “amor,

ama do e aman te” (Sto.

Agos ti nho).

Deus ama de tal mo do as pes so as
hu ma nas que lhes dá a chan ce de vi- 
ve rem, re mi dos, no Es pí ri to San to,
trans bor dan do-o na co mu ni da de hu- 
ma na e no cos mos, fa zen do dos que
acei ta ram o dom da sal va ção, pes so as
evo luí das que trans pa re cem e trans- 
mi tem a pre sen ça do Amor na ale gria
da con for ma ção de to dos os atos pes- 
so ais ao mis té rio da cruz e res sur rei- 
ção do Fi lho de Deus, pe las fé e ca ri- 
da de. Con for me a teó lo ga rus sa M.
Lot-Bo ro di ne: “o ser hu ma no re ce be
pe la gra ça aqui lo que Deus tem por
na tu re za; is to pa ra que se tor ne pe la
gra ça aqui lo que Deus é por na tu re za,
ou se ja, só Ca ri da de, por que Deus é
amor”.

Com es te pres su pos to es pi ri tu al,
pois “a di vi ni za ção é pos sí vel pe la vi- 
são e co nhe ci men to da ver da dei ra
Ima gem de Deu s[Cl 1, 15]” (M. Te na- 

ce), tem-se o su por te pa ra exer cer a
dis ci pli na con tra a “car ne-ego”, cru ci- 
fi can do-a pa ra que a pes soa hu ma na
à ima gem e se me lhan ça de Je sus Cris- 
to (Gl 5, 16s), te nha uma exis tên cia ge- 
nui na men te hu ma na, trans mi tin do
vi da ple na e fe li ci da de.

Quem vi ve es sa as ce se sob a égi de
da cruz glo ri o sa, trans cen de os in sul- 
tos ou agres sões que ve nha a re ce ber
do ou tro; pois vi ve a pa ter ni da de ou
ma ter ni da de es pi ri tu ais que tu do
per doa, res plan de cen do o di vi no
amor que re si de na sua in te ri o ri da de;
com pre en den do que uma pes soa que
in sul ta e agri de, ape nas tem de sa mor
pa ra ofe re cer; es ta não en con trou al- 
guém que lhe ame, não en con trou
Deus, ain da es tá bus can do-O.

As sim, quem trans bor da

o Amor, não se dei xa

fe rir por quem ca re ça de

vi da em ple ni tu de, mas,

no per dão, cru ci fi ca os

ape los de re tra ta ção da

sua “car ne-ego” e tor na-

se ple na men te hu ma no,

em Cris to, trans mi tin do

o per dão e a pre sen ça

do Amor. 

Nes te sen ti do, o per dão, co mo vi-
vên cia trans bor dan te do di vi no Amor,
faz evo luir as pes so as que, in ter pe la- 
das por Cris to, acei tam a sua se nho ria
e tor nam-se tem plos do Es pí ri to de
Deus, ge ran do vi da e ale gria, pe la
não-vi o lên cia, no co ra ção da so ci e da- 
de e do uni ver so, con tri buin do com a
Pa la vra de Deus, pa ra a paz.

CAR LOS GAS PAR

O que é CPI da pan de mia?

A epi de mia, que se tor nou pan de mia, cau sa da pe lo
co ro na ví rus, atra pa lhou to das as ad mi nis tra ções, fos- 
sem elas des ta ou da que la or dem ou na tu re za. De qual- 
quer mo do, a des pei to dos ma les cau sa dos, diz o bom
sen so, al gu mas li ções es tão fi can do e de vem ser cui da- 
do sa men te apren di das. Tem si do uma ba ta lha du ra, di- 
fí cil, de imen sos sa cri fí ci os, que so men te o fu tu ro po de- 
rá mos trar o quan to a hu ma ni da de so freu e ti rou pro vei- 
to des sa,  que po de ser clas si fi ca da co mo a ter cei ra guer- 
ra mun di al.

Não es tá no tem po de dar um ba lan ço, pa ra apu rar os
de ves e os ha ve res des se pe río do que já ca mi nha pa ra os
dois anos, mas en ten do que uma ou ou tra ins ti tui ção há
de re al çar al gum pon to po si ti vo al can ça do, pa ra ser vir
de in cen ti vo na con ti nu a da re sis tên cia ao ago ra Co vid-
19. Di go mes mo, se ria um re a bas te ci men to de for ças
pa ra pros se guir na lu ta, sem que se dei xe de fa zer uma
ava li a ção cri te ri o sa da re per cus são cau sa da pe la pan de- 
mia.

Em li gei ra ob ser va ção ao vi ven ci a do aqui no Bra sil e,
cer ta men te, em al guns ou tros paí ses, du as re fre gas vêm
sen do tra va das, em fa ce des se ata que à hu ma ni da de.
Uma na área po lí ti ca e ou tra na ci en tí fi ca, pro pri a men te
di ta. Am bas são re sul tan tes em si e ao mes mo tem po se
re a li men tam, co mo se hou ves se o pro pó si to de mos trar
à na ção bra si lei ra a quan tas an dam a nos sa cons ci ên cia
de mo crá ti ca e o nos so co nhe ci men to em ma té ria mé di- 
ca, la tu sen su.

Nes te nos so país, a po lí ti ca tem si do al go pou co sau- 
dá vel. Há anos vi ve mos um ter re mo to e nin guém sa be
por que ain da não ti ve mos se quer uma pau sa. Em prin- 
cí pio, pa re ce que es ta mos ex pe ri men tan do o mais lon- 
go pe río do re pu bli ca no, con si de ra do de mo crá ti co. Diz-
se, cons tan te men te, que as nos sas ins ti tui ções es tão
for tes. As sim pro pa lam os po lí ti cos con ve ni en tes, es- 
que cen do-se que a His tó ria tem seu cur so e nin guém
con se gui rá mu dar o pas sa do.

O apa re lha men to do es ta do bra si lei ro, pro mo vi do
pe los go ver nos do PT, te ve o pro pó si to mai or de en ri- 
que cer a cú pu la par ti dá ria, bem co mo de ocu par po si- 
ções per ma nen tes e es tra té gi cas na ad mi nis tra ção pú- 
bli ca su pe ri or, mais vin cu la das ao Es ta do do que a go- 
ver nos. Com is so cri a ram imen sa re de de apoio aos seus
in te res ses po lí ti cos e econô mi cos, atra vés da qual in sis- 
tem em es cre ver uma no va his tó ria do país, di fe ren te da
ver da dei ra. Exal tam de mo do en ga no so su as te ses es- 
quer dis tas, vi san do con quis tar apoio po pu lar e se alar- 
dei am pa la di nos da de mo cra cia, sus ten tá cu los das “for- 
tes ins ti tui ções”. De fa to, ins ti tui ções for te men te apa re- 
lha das.  A guer ra po lí ti ca ines cru pu lo sa men te es pa lha- 
da pe lo país in tei ro, que apa ren ta gi rar em tor no da Co- 
vid-19, tem o ob je ti vo de de por do car go o pre si den te da
re pú bli ca Jair Mes si as Bol so na ro, não há co mo es con- 
der. No ar se nal de ar mas que dis põe a es quer da apa re- 
lha da, in clui-se a par ti ci pa ção per ma nen te e os ten si va
da gran de im pren sa e do ou tro ra res pei ta do STF – Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral, que in sis te em cha mar pa ra si
as gran des de ci sões do país, de mo do de tur pa do, em in- 
ques ti o ná vel usur pa ção de po de res que não lhe são
con fe ri dos. Ou em de ci sões in de co ro sas a cau sa rem
des mo ra li za ção e ver go nha pa ra o po vo bra si lei ro.

In fe liz a de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral em de- 
ter mi nar ao Se na do a cri a ção de uma CPI pa ra apu rar
cul pa dos no en fren ta men to à pan de mia. E tris te a obe- 
di ên cia do Se na do em acei tar es sa ou qual quer in ter- 
ven ção em ma té ria de sua ex clu si va com pe tên cia. Pi or,
na prá ti ca, os go ver na do res e pre fei tos, que re ce be ram o
di nhei ro do go ver no fe de ral e não o apli ca ram de vi da- 
men te, es tão fo ra da in ves ti ga ção.

Ago ra vem o STF, no va men te, atra vés de um dos seus
ba da la dos in com pe ten tes mem bros, se ma ni fes tar so- 
bre o cri me de pre va ri ca ção a que es ta ria in cur so o pre- 
si den te da re pú bli ca. Ora, pa ra ha ver es se cri me é ne ces- 
sá rio que te nha ha vi do um ato cri mi no so, con cre to, que
o Exe cu ti vo, no ca so, de ve ria ter to ma do pro vi dên ci as e
não o fez. De Di rei to, uma rá pi da  lem bran ça mi nha. É
de se in da gar, pri mei ro: qual foi es se cri me? Quem o
pra ti cou?

Ago ra, li gei ra re cor da ção de co mo es tá com pos ta a
di re ção da CPI da pan de mia, mon ta da pa ra pro por im- 
pe a ch ment do Pre si den te da Re pú bli ca: Omar Azis, ex-
go ver na dor do Ama zo nas, ora pro te gi do pe la imu ni da- 
de se na to ri al, os ten si va men te acu sa do de ter rou ba do
mui tos mi lhões de re ais, do seu Es ta do, sem fa lar na pri- 
são de fa mi li a res mui to pró xi mos, en vol vi dos no ca so;
Ran dol fe Ro dri gues, ori gi ná rio do PT, mais pa re ci do um
show man tre jei ta do; Re nan Ca lhei ros com vá ri os pro- 
ces sos es con di dos no STF e, ago ra, uma de nún cia da PF
por ter re ce bi do a pro pi na de R$1 mi lhão da Ode bre cht.
Na da a co men tar. Em fa ce des sa pe que na mos tra do pa- 
no ra ma po lí ti co na ci o nal, com ar bi tra ri e da des sem li- 
mi tes, ame a çan do a es ta bi li da de do país, o apa re lha- 
men to es quer dis ta avan çan do na sua pre ten são de vol- 
tar ao po der aque les que já des truí ram par te do Bra sil, é
de cau sar es tra nhe za a inér cia das For ças Ar ma das. Ou
es ta ri am elas tam bém apa re lha das pe lo cri mi no so lu lo- 
pe tis mo, nos con du zin do ao mar de la mas em que ho je
se acham a Ve ne zu e la e a Ar gen ti na?

Ne nhum co men tá rio a fa zer so bre a in da ga ção aci- 
ma. En tre tan to, os po lí ti cos in con se quen tes es tão con- 
du zin do o país a um be co sem saí da, co mo se cos tu ma
di zer. O im pas se do mi na to do o ce ná rio bra si lei ro. Os
abu sos são gri tan tes. O Ju di ciá rio se acha do no da ver- 
da de. O par la men to não fa la, ape nas a tal CPI, ex pres são
do que há de mais re pul si vo na po lí ti ca bra si lei ra, co a ge
e ago ra pren de, quan do seus di ri gen tes é que de ve ri am
es tar pre sos. O STF co ni ven te. A pan de mia, des se mo do,
vem sen do o mo te do po lí ti co bra si lei ro, com as ma lé fi- 
cas te ses dos es quer do pa tas a se pro cla ma rem sal va- 
guar das das “for tes ins ti tui ções” de mo crá ti cas, por in- 
ter mé dio das quais eles pro cu ram ma ni pu lar a so ci e da- 
de bra si lei ra.

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria. O presente 
laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 07/06/2021 a 05/07/2021, integrando 
a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão. 
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000. Importante 
destacar que a ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das praias, 
considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas 
para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, recomenda-se 
evitar a recreação nas 24h que as sucederem. Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do 
monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 08 DE JULHO DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

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

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, sob o 
Regime de Fornecimento, objetivando: formação de registro de preços para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada no fornecimento de lanches e refeições prontas, a fim de atender as necessidades 
das diversas Secretarias do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 21 de julho de 2021, às 08h00min, Sala 
de sessões da Comissão de Licitações localizada na , sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Muni-
cipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de 
Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente no site www.icatu.ma.gov.br ou adquiridos mediante 
o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de 
Arrecadação Municipal (DAM), e demais informações no email cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 07 
de julho de 2021. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2021 

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720-000, comunica aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 05/2021, do tipo Menor Preço, no dia 28/07/2021, às 
08h30min horas, horário local, objetivando a Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MUTIRÃO NO 
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE ‐ MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo 
I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Gran-
de - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde 
poderão ser consultados  ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br – ccligarape@gmail.com ou cópia impressa, mediante o 
recolhimento da importância de R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM -  Documento de Arrecadação Municipal, 
referentes aos custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 08/07/2021.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 

Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2021 

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720-000, comunica aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 06/2021, do tipo Menor Preço, no dia 29/07/2021, às 
08h30min horas, horário local, objetivando a Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE ‐ MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto 
Básico, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Gran-
de - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde 
poderão ser consultados  ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br – ccligarape@gmail.com ou cópia impressa, mediante o 
recolhimento da importância de R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM -  Documento de Arrecadação Municipal, 
referentes aos custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 08/07/2021.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 

Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2020 

(REPUBLICAÇÃO)

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720-000, comunica aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 07/2020, do tipo Menor Preço, no dia 28/07/2021, às 
14h30min horas, horário local, objetivando a Contratação de empresa para construção de sistema simplificado de abastecimento 
de água no Bairro Turuca – Igarapé Grande - MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, 
anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Gran-
de - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde 
poderão ser consultados  ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br – ccligarape@gmail.com ou cópia impressa, mediante o 
recolhimento da importância de R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM -  Documento de Arrecadação Municipal, 
referentes aos custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 08/07/2021.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 

Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo 
Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇO 
para eventual e futura aquisição de tecidos e aviamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. ABERTURA: 28 de julho de 2021 às 14:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 
12:00 horas ou no sitio do município www.pocaodepedras.ma.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo 
endereço e/ou email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras (MA), 08 de julho de 2021. Adriana Lopes Pinheiro. Secretária 
Municipal de Assistência Social. Portaria nº 022/2021 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna pú-
blico que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei 
nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de 
motocicleta de interesse da Administração Municipal do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 26 de julho de 2021 
às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no 
endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.
ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 9 de julho de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. 
Portaria nº 02/2021-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 7

PA TRÍ CIA CU NHA

EM BUSCA DE RECORDE

Maranhense já
visitou 143 países
A

grô no mo, pa les tran te, cro- 
nis ta, vi a jan te e ago ra es tu- 
dan te de Jor na lis mo, Luiz
Tha deu Nu nes e Sil va, o sul

ame ri ca no mais vi a ja do do mun do
com mo bi li da de re du zi da es tá há
mais de 1 ano sem vi a jar fi si ca men te,
mas nem por is so ele dei xou de se
trans por tar pa ra ou tros lu ga res atra- 
vés da lei tu ra. No tí cia em vá ri os veí- 
cu los de co mu ni ca ção pe lo mun do
to do, es se ma ra nhen se de 62 anos nos
con tou co mo es tá sen do ter de fi car
em ca sa, após 10 anos de inin ter rup- 
tas vi a gens, em obe di ên cia às me di- 
das de res tri ções da trans mis são da
co vid-19.

Era mar ço do ano pas sa do, Luiz
Tha deu es ta va na Eu ro pa quan do as
no tí ci as so bre a co vid-19 co me ça ram
a to mar o mun do. Tan to em Pa ris,
quan to em Bar ce lo na, as pes so as ain- 
da não es ta vam usan do más ca ras,
mas quan do che gou na Ho lan da qua- 
se to dos já es ta vam usan do más ca ra.
Lo go ele em bar cou pa ra o Bra sil, e na
se ma na se guin te por tos, ae ro por tos e
fron tei ras fo ram fe cha dos. Foi a sua
úl ti ma vi a gem.

O vi a jan te es tá no Li vro dos Re cor- 
des do Bra sil co mo o bra si lei ro mais
vi a ja do do mun do, com mo bi li da de
re du zi da, quan do com ple tou 140 paí- 
ses, mas quer mes mo é en trar pa ra o
Li vro dos Re cor des Sul Ame ri ca no,
co mo o sul ame ri ca no mais vi a ja do do
mun do com mo bi li da de re du zi da. Até
o ano pas sa do Luiz já ha via vi si ta do
143 paí ses em to dos os con ti nen tes da
ter ra, mas a sua me ta é se tor nar o ho- 
mem, com es sa con di ção, mais vi a ja- 
do do mun do: o ho mem que vi si tou
os 190 paí ses da ter ra. Fal ta pou co,
ape nas 22%. “Era pa ra eu ter che ga do
a 170 paí ses, mas des de ano pas sa do
que não vi a jei mais.  Eu es tou com 8
pas sa gens aé re as com pra das pa ra di- 
fe ren tes lu ga res, co mo Du bai, Chi na,
Aus trá lia. Mas por pre cau ção, te nho
que fi car aqui até to do o mun do ser
va ci na do”, con ta.

Pa ra com pen sar a fal ta da vi a gem,
ele que já es cre ve crô ni cas do co ti di a- 
no pa ra al guns jor nais im pres sos do
Ma ra nhão, Pi auí e Rio Gran de do Nor- 
te, de ci diu cur sar Jor na lis mo. Ele é
En ge nhei ro Agrô no mo for ma do há 40
anos. “Eu me rein ven tei nes se pe río do
que não pos so vi a jar. Eu es tou es cre- 
ven do um li vro, eu co me cei a cur sar
Jor na lis mo, vou co me çar uma pós-
gra du a ção, es cre vo crô ni cas. Mi nha
me ta é pu bli car as mi nhas crô ni cas
no mai or nú me ro de jor nais do país,
in fe liz men te mui tos im pres sos Bra sil
afo ra es tão fe chan do. E con ti nuo vi a- 
jan do por meio de li vros, de do cu- 
men tá ri os, eu não pa rei de vi a jar”,
afir ma.

Luiz tam bém mi nis tra pa les tras,
se gun do ele, pa ra pes so as que es tão
ne ces si ta das de pa la vra de âni mo,
pes so as que acham que não tem mais
so nhos e in cen ti va, dá di cas de co mo
vi a jar sem gran des re cur sos. “Eu sou
de uma épo ca que só vi a ja va quem ti- 

nha mui to di nhei ro. Ho je não pre ci sa
mais ter mui to di nhei ro, pre ci sa ter
mui ta in for ma ção. Eu já fiz vi a gem
pa ra a Eu ro pa gas tan do R$ 2.500 em
ho tel e a pes soa que foi do meu la do
gas tou 10 mil. O que mo ve o mun do é
a in for ma ção. Is so é o que eu mos tro
pa ra as pes so as”, con ta.

Pa ra exem pli fi car que a vi da de to- 
do mun do po de ser mo di fi ca da, ele
usa o pró prio exem plo, de quan do so-
freu o aci den te que o dei xou ini ci al-
men te de ca dei ra de ro das. “Na que le
mo men to que eu es ta va lá, só com o
meu pro ble ma ten tan do re cu pe rar a
mi nha per na eu não via que ti nha um
mun do no vi nho me es pe ran do lá fo- 
ra. Quan do a pes soa es tá em de pres- 
são ela só vê o mun do de la. Mas to da
mo di fi ca ção co me ça com o pen sa- 
men to”, dis se.

Resiliência e superação após 18 anos

No dia 11 de ju lho Luiz Tha deu re- 
lem bra os 18 anos do gra ve aci den te
que mo di fi cou a sua vi da. O ano era
2003 e cho via. Ele es ta va em um tá xi
no Rio Gran de do Nor te, quan do o
mo to ris ta, ao aten der o ce lu lar, per- 
deu o con tro le do car ro e ba teu de
fren te com um ca mi nhão. Ele te ve fra- 
tu ra ex pos ta no fê mur. Pas sou por 43
ci rur gi as, fi cou 4 anos sem con se guir
an dar e 6 anos em tra ta men to, sem
sa ber o que se ria a sua vi da da li em di- 
an te. “Não ti nha mais pers pec ti va de
vi a jar. Eu an dei de ca dei ra de ro das
por mui to tem po, ho je eu an do de
mu le tas e te nho cer ta in de pen dên cia.
Mi nha pri mei ra vi a gem de pois do aci- 
den te foi pa ra vi si tar meus fi lhos que
fo ram mo rar na Ir lan da. Eles pro gra- 
ma ram uma vi a gem por 8 di fe ren tes
paí ses da Eu ro pa. Is so foi no vem bro e
de zem bro de 2009. Aí eu cri ei con fi an- 
ça em vi a jar de no vo. En tão, de 2009 a
2019, eu co nhe ci to dos os 6 con ti nen- 
tes da ter ra, e che guei a 143 paí ses vi- 
si ta dos. Fa lo de re si li ên cia e su pe ra- 

ção pa ra vi ver to dos os di as uma no va
his tó ria. Por que quem não so nha fi ca
pa ra trás”, con tou.

E pa ra che gar a es se fei to, tu do co- 
me çou quan do ele ti nha 12 anos e
com o acer vo da Bi bli o te ca Pú bli ca
Be ne di to Lei te, co nhe ceu vá ri os paí- 
ses do mun do, por meio dos li vros.
Aos 18, vi si tou a Ar gen ti na. Na épo ca
se cor res pon dia com pes so as de ou- 
tros paí ses, o que mo ti vou a co nhe cer
ou tros paí ses. Ao se for mar na uni ver- 
si da de, com o pri mei ro sa lá rio no bol- 
so, co nhe ceu dois paí ses da Eu ro pa:
Por tu gal e Es pa nha. Já de pois de ca sa- 
do, foi co nhe cer os Es ta dos Uni dos
com a es po sa.

Quan do tu do is so pas sar e a pan de- 
mia ti ver con tro la da, o pri mei ro des ti- 
no in ter na ci o nal de Luiz se rá os Es ta- 
dos Uni dos, on de ele pos sui uma ca- 
sa, na Fló ri da.  “Eu te nho pro gra ma da
du as vi a gens ao re dor do mun do, que
ain da não pu de fa zer por cau sa da
pan de mia, mas im por tan te res sal tar
que eu co nhe ço o mun do to do, mas

sou apai xo na do por São Luís”, dis se.

Apli ca ção da lei de trân si to

Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n.
9.503/97)

•         I – que se en con tre na fai xa a ele des ti na da;
•         II – que não ha ja con cluí do a tra ves sia mes mo que
ocor ra si nal ver de pa ra o veí cu lo;
•         III – por ta do res de de fi ci ên cia fí si ca, cri an ças, ido -
sos e ges tan tes:
•         In fra ção – gra vís si ma;        Pe na li da de – mul ta.
•         IV – quan do hou ver ini ci a do a tra ves sia mes mo que
não ha ja si na li za ção a ele des ti na da;
•         V – que es te ja atra ves san do a via trans ver sal pa ra
on de se di ri ge o veí cu lo:
•         In fra ção – gra ve;        Pe na li da de – mul ta.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja
obe di en te às Leis do Trân si to.

Ve ja a si tu a ção da
se gu ran ça no trân si to
na Grã-Bre ta nha, de
acor do com Ro ad Pe a ce

Cin co pes so as mor rem por dia nas es tra das da Grã-
Bre ta nha. E as mor tes nas es tra das pa ra ram de di mi nuir
des de 2010. Não é ape nas o nú me ro de mor tes. São pre- 
ma tu ros, cau san do os ti pos de lu to que mais te me mos –
dos pais, dos fi lhos e dos côn ju ges jo vens. E com os aci- 
den tes de trân si to, as mor tes não são ape nas pre ma tu- 
ras, mas re pen ti nas e vi o len tas. Uma mor te na es tra da
não é uma mor te nor mal. En tão, o que es tá sen do fei to
pa ra pre ve nir mor tes e fe ri men tos nas es tra das – Sis te- 
ma Se gu ro, Vi são Ze ro ou Re du ção de Pe ri gos na Es tra- 
da? O go ver no ado tou a abor da gem do Sis te ma de Se gu- 
ran ça, con for me ex pli ca do na De cla ra ção de Se gu ran ça
Ro do viá ria Bri tâ ni ca, dis po ní vel aqui: DfT – De cla ra ção
de Se gu ran ça Ro do viá ria Bri tâ ni ca. Es sa abor da gem re- 
co nhe ce: Nun ca po de mos er ra di car to tal men te as co li- 
sões nas es tra das por que sem pre ha ve rá al gum grau de
er ro hu ma no; Quan do as co li sões ocor rem, o cor po hu- 
ma no é ine ren te men te vul ne rá vel à mor te ou fe ri men- 
tos; e por cau sa dis so, de ve mos ge ren ci ar nos sa in fra es- 
tru tu ra, veí cu los e ve lo ci da des pa ra re du zir as ener gi as
de co li são a ní veis que po dem ser to le ra dos pe lo cor po
hu ma no. O Vi si on Ze ro vai além. In tro du zi do na Sué cia
em 1997, par te da pre mis sa de que to das as mor tes e fe- 
ri men tos gra ves na es tra da são evi tá veis. Em seu pro je to
de es tra té gia de trans por te pa ra Lon dres, o pre fei to Sa- 
diq Khan vi sa eli mi nar to das as mor tes e fe ri men tos gra- 
ves nas ru as de Lon dres até 2041.

Os com por ta men tos que mul ti pli cam os ris cos pa ra
quem es tá fo ra do veí cu lo de vem ser o fo co prin ci pal da
apli ca ção da lei de trân si to. Mas es tes são tra ta dos de
for ma mui to de si gual: o ex ces so de ve lo ci da de é de lon- 
ge a in fra ção mais co mu men te pu ni da (mas is so é ca da
vez mais fei to por câ me ras); o uso de te le fo nes ce lu la res
de mão es tá atin gin do pro por ções epi dê mi cas, mas sua
pu ni ção é ra ra e es tá di mi nuin do; os tes tes e a pu ni ção
por di ri gir al co o li za do es tão di mi nuin do, em bo ra o cri- 
me não es te ja. A Ro ad Pe a ce, por tan to, tem se em pe nha- 
do ati va men te em uma sé rie de ini ci a ti vas pa ra di vul gar
as ma nei ras pe las quais o de sign do veí cu lo, o equi pa- 
men to do veí cu lo, o com por ta men to do mo to ris ta e o
ge ren ci a men to da fro ta po dem con tri buir pa ra a re du- 
ção tan to do pe ri go na es tra da quan to das ví ti mas re sul- 
tan tes.

Fon te: https://www.ro ad pe a ce.org
An fa vea re vê pro je ções pa ra 2021 com dis cre ta re du- 

ção de au to mó veis
O fe cha men to do pri mei ro se mes tre de 2021 foi um
pou co aquém do que pre via a in dús tria au to mo bi lís ti ca,
mui to em fun ção da cri se glo bal de for ne ci men to de se- 
mi con du to res, ma te ri ais usa dos em to dos os com po- 
nen tes ele trô ni cos que equi pam os veí cu los. De acor do
com os nú me ros di vul ga dos ho je pe la As so ci a ção Na ci- 
o nal dos Fa bri can tes de Veí cu los Au to mo to res (AN FA- 
VEA), 1.148,5 mil au to veí cu los dei xa ram as li nhas de
mon ta gem no pri mei ro se mes tre do ano, 57,5% a mais
que os 729 mil do mes mo pe río do do ano pas sa do,
quan do to das as fá bri cas pas sa ram por pa ra das de até
dois me ses. Nu ma com pa ra ção mais jus ta, com o pri- 
mei ro se mes tre de 2019 (an tes da pan de mia), hou ve
uma re tra ção de mais de 300 mil uni da des, ou 22%.

Fon te: ces vi bra sil.com.br

Art. 214. Dei xar de dar pre fe rên cia de pas sa gem a pe- 
des tre e a veí cu lo não mo to ri za do:

Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
Twit ter:@va lo ri za ca o vi da                                               E-mail:va lo- 
ri za ca o a a vi da@gmail.com                Fo nes:(98)98114-
3707(VI VO-What sapp)

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br8

PA TRÍ CIA CU NHA

Meio de trans por te

“Ho je tem pe dal”

Duas rodas

Segurança no trânsito:
o desafio do pedal

N
a ma dru ga da do úl ti mo do min go, um atro pe- 
la men to en vol ven do um au to mó vel e um ci- 
clis ta, na ave ni da Da ni el de La Tou che, na
Coha ma, vi ti mou  Luís Gon za ga Di as Car nei ro

Fi lho, de  20 anos. No re la tó rio de Cri mes Vi o len tos In- 
ten ci o nais da Se cre ta ria de Se gu ran ça, o atro pe la men to
foi ca te go ri za do co mo Ho mi cí di os Do lo sos no Trân si to.
O au tor do atro pe la men to se eva diu do lo cal.

O cri me acon te ceu há ape nas uma se ma na an tes do
Dia Mu ni ci pal do Ci clis ta, que é dia 11, cri a do por meio
da Lei nº 6.636/2019, e mo ti vou a pre o cu pa ção de cen te- 
nas de ci clis tas da ci da de, que di a ri a men te es tão sob du- 
as ro das, se ja uti li zan do a bi ci cle ta por es por te,  por la- 
zer, por cau sa do tra ba lho, ou co mo meio de trans por te.

O gru po Pe dal das Mi nas São Luís, em car ta à im pren- 
sa , quer cha mar a aten ção par o ca so e pe dir por ações
edu ca ti vas vol ta das pa ra o uso da bi ci cle ta co mo meio
de trans por te. “A gen te quer dar vi si bi li da de pa ra o ca so,
já que pe las in for ma ções que te mos, o atro pe la men to
que le vou à mor te do ci clis ta foi vi o len to. Tam bém te- 
mos uma atu a ção de in ci dên cia po lí ti ca, e te mos di a lo- 
ga do por mais ações edu ca ti vas vol ta das pa ra o uso da
bi ci cle ta co mo trans por te, mas o diá lo go tem acon te ci- 
do a pas sos len tos, por que não es tá en tre as pri o ri da des
pa ra os ór gãos que con ver sa ram com a gen te”, dis se Ja a- 
na Pi nhei ro, ar ti cu la do ra da Pe dal das Mi nas São Luís.

Na co mu ni ca ção, o gru po re for ça que nes te ano de
2021 fo ram no ti ci a das  du as mor tes de ci clis tas ví ti mas
de atro pe la men to por mo to ris tas da Gran de Ilha de São
Luís. “É des co nhe ci do al gum re gis tro ofi ci al de da dos
so bre si nis tros de trân si to en vol ven do ci clis tas na ca pi- 
tal ma ra nhen se e até o meio dia de ho je (5/7) a mor te do
ci clis ta ví ti ma de atro pe la men to no fi nal de se ma na não
foi re per cu ti da nos veí cu los de co mu ni ca ção. Em ci ma
de uma bi ci cle ta há uma vi da, um ser hu ma no, que não
po de ser in vi sí vel nos da dos e nem no no ti ciá rio. Em
ape nas uma das no tí ci as a ví ti ma te ve seu no me di vul- 
ga do e sua me mó ria pre ser va da”.

O gru po se re fe re a Fran cis co das Cha gas Vi ei ra, mor- 
to em 9 de maio após ser atro pe la do por um ôni bus na 
ave ni da São Luís Rei de Fran ça, e  a ou tro aci den te com
mor te na Es tra da de Ri ba mar, ocor ri do no dia 23 de ja- 
nei ro.

“Quan do ci clis tas mor rem por atro pe la men to, eles
não são aci den tais e em sua gran de mai o ria po de ri am
ser pre ve ni dos pe los mo to ris tas que, de acor do com o
Có di go de Trân si to Bra si lei ro e a Po lí ti ca Na ci o nal de
Mo bi li da de Ur ba na tem o de ver de pro te ger, cui dar e
pri o ri zar ci clis tas e pe des tres no trân si to”, diz o gru po.

O ter mo aci den te, que diz res pei to a acon te ci men to
ca su al, for tui to e ines pe ra do, foi subs ti tuí do pe lo ter mo
si nis tro pa ra in di car tais even tos, co mo de ter mi na a
ABNT NBR 10697:2020 pu bli ca da em no vem bro de
2020. “To do ci clis ta que pe da la em São Luís, se ja co mo
trans por te, la zer ou es por te, no ta na ati tu de de mui tos
mo to ris tas a in ten ção de co lo car tan to ci clis tas co mo
pe des tres co mo al vo de su as ma no bras ir res pon sá veis e
des cui da das”, re la tou Ro san ne Mou zi nho, ar ti cu la do ra
da Pe dal das Mi nas São Luís.

No ano pas sa do, o gru po for ma do des de 2017, re a li- 
zou a “Cam pa nha Bi ci cle ta Pa ra Fu tu ros Pos sí veis”, co- 
or de na da na ci o nal men te pe la UCB – União de Ci clis tas
do Bra sil, com in tui to de cri ar e pro mo ver cam pa nha de

co mu ni ca ção pa ra in for mar, edu car e cons ci en ti zar
mo to ris tas, ci clis tas e pe des tres so bre a mo bi li da de ur- 
ba na, in di can do a ne ces si da de de edu car to dos os ato- 
res do trân si to pa ra uma con vi vên cia que pri o ri ze a vi da
e não ape nas veí cu los mo to ri za dos. Po rém, o gru po de
tra ba lho da cam pa nha não ob te ve o re tor no es pe ra do.
“O mu ni cí pio de São Luís já pos sui leis que, se exe cu ta- 
das, pos si bi li ta ri am a mo bi li da de se gu ra por bi ci cle ta e
que po de ri am pre ve nir que atro pe la men tos bru tais co- 
mo o ocor ri do no fi nal de se ma na acon te ces sem”, bra- 
dou Ja a na Pi nhei ro.

Mais de 13 mil ci clis tas mor re ram em aci den tes de
trân si to no Bra sil nos úl ti mos 10 anos. De acor do com a
Or ga ni za ção Pan-Ame ri ca na de Saú de (Opas) a mai or
ocor rên cia de aci den tes de trân si to es tá di re ta men te re- 
la ci o na da à al ta ve lo ci da de que é per mi ti da nas vi as ur- 
ba nas.

A pes qui sa “Rum bo ra se Amos trar”, de 2019, re ve lou
que cer ca de 13 mil pes so as uti li zam a bi ci cle ta co mo
meio de trans por te na Gran de Ilha (São Luís, Ra po sa,
Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar). “En quan to mu- 
lhe res a gen te sen te mui ta vi o lên cia no trân si to, além do
as sé dio. E a pers pec ti va de quem tra ba lha, de quem uti- 
li za a bi ci cle ta por ne ces si da de, e quem pe da la ape nas
por la zer tam bém são di fe ren tes”, co men tou Ja a na.

Em no ta, a Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por te, dis se que de- 
sen vol ve ações des ti na das pa ra quem uti li za bi ci cle tas
den tro do pe rí me tro ur ba no da ca pi tal, se ja co mo meio
de trans por te, es por te ou la zer.  “A Pre fei tu ra es tá im- 
plan tan do o pro je to de ci clo fai xas em al guns pon tos da
ci da de, em exe cu ção pe la SMTT. O ór gão tam bém vai
con ti nu ar ofer tan do aos gru pos de pe dal da ci da de
apoio à prá ti ca es por ti va,  ga ran tin do a es tru tu ra do es- 
pa ço pa ra pas seio, de mar ca dos e si na li za dos, bem co- 
mo o acom pa nha men to dos agen tes de trân si to do ór- 
gão du ran te to do o per cur so”.

Quem é usuá rio de re des so ci ais acos tu mou-se a ver
es sa fra se de adep tos da bi ci cle ta: “Ho je em pe dal”. Em
São Luís, é gran de o nú me ro de pes so as que, so zi nhas
ou em gru po, ex plo ram as ru as e ave ni das de São Luís
so bre du as ro das. E es sa ati vi da de fí si ca vem ga nhan do
ca da vez mais ad mi ra do res.

É o ca so de Samuray Aze ve do, que há 1 ano re to mou
as “pe da la das” e no iní cio ia de bi ke alu ga da mes mo. A

qua li da de de vi da, a per da de pe so e a sen sa ção de pra- 
zer são al guns dos re la tos po si ti vos que a em pre sá ria
con ta. “Pre ci sa va de mais qua li da de de vi da, já que te- 
nho mui tas li mi ta ço es fi si cas. Co me cei a de sa fi ar meus
li mi tes, e des de en tão não pa rei mais. Tan to men tal- 
men te, co mo fi si ca men te os be ne fi ci os do pe dal sao di- 
ver sos, prin ci pal men te pa ra o co ra ção e pul mões. Aju da
a per der pe so, me lho ra a re sis tên cia, re duz nos sas ta xas
de gor du ras, bai xo im pac to nas ar ti cu la ções, re ju ve nes- 
ce…A sen sa ção é de li ber da de, ven to ba ten do no ros to,
sem ho ra mar ca da pra pa rar, ape nas pe da lar e pe da lar,
sa ben do que es tou cui dan do da mi nha saú de e de sa fi- 
an do meus li mi tes a ca da pe da la da. Não exis te ho ra cer- 
ta pa ra se ini ci ar uma no va his tó ria. Não pre ci sa ser pe la
ma nhã, no iní cio do ano ou na se gun da-fei ra. Ela sim- 
ples men te co me ça quan do vo cê de ci dir es cre vê-la”,
con tou.

Um me do? “ Os mo to ris tas bê ba dos ir res pon sá veis.
Prin ci pal men te por que saio pa ra pe da lar ce di nho.  O
ide al era ter ci clo vi as pa ra po der an dar mais tran qui la”,
dis se.

A jor na lis ta Sa fi ra Pi nho ago ra tam bém é adep ta do
pe dal. Ela con ta que sem pre gos tou de bi ci cle ta des de
cri an ça, mas não foi um pre sen te que con se guiu ter. As- 
sim, apren deu  a an dar na bi ke de uma ami ga, a Io na- 
ra. “Na épo ca éra mos du as cri an ças que sa bi am par ti- 
lhar. De pois de um tem po, eu ga nhei uma de pre sen te
da mi nha avó ma ter na e en tão o so nho vi rou re a li da de.
Na vi da adul ta, quis bus car uma ati vi da de fí si ca que fos- 
se pra ze ro sa pa ra mim e que pu des se con ci li ar com a
mus cu la ção, foi en tão que de ci di pe da lar. Co me cei alu- 
gan do a bi ke no fim de se ma na até com prar a mi nha bi- 
ci cle ta. Quan do es tou pe da lan do é ma ra vi lho so, além
dos be ne fí ci os fí si cos, faz bem pa ra mi nha al ma, é co mo
se ti ves se aque le gos ti nho de in fân cia, é le ve, é uma sen- 
sa ção ma ra vi lho sa!!!”, con tou.

E as du as con fir ma ram pre sen ça no I Pe da lar te, que
acon te ce nes te do min go, 11,  no cir cui to prai as – do Ca- 
o lho à Pe nín su la, reu nin do  cul tu ra, tu ris mo e es por te.
Além do pas seio pe las prai as, o Pe da lar te te rá par ti ci pa- 
ção de com pa nhi as cir cen ses, ato res de te a tro e per for- 
man ces ar tís ti cas du ran te to da a ma nhã.

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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A tarefa do representante maranhense na Série D do Brasileiro é mais árdua porque o
adversário também precisa do resultado, pelos mesmos motivos

SÉRIE D

Papão encara time
colorado piauiense
NERES PINTO

A
in da re a li zan do uma cam pa- 
nha ins tá vel na Sé rie D do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o 
Mo to Club tem nes te sá ba do 

mais um de sa fio. O Ru bro-Ne gro en- 
fren ta o 4 de Ju lho, na ci da de de Pi ri pi- 
ri-PI, às 16h, e pre ci sa da vi tó ria pa ra 
per ma ne cer no gru po dos qua tro pri- 
mei ros co lo ca dos que pas sa rão à pró- 
xi ma fa se da com pe ti ção.

A ta re fa do re pre sen tan te ma ra- 
nhen se é mais ár dua por que o ad ver- 
sá rio tam bém pre ci sa do re sul ta do, 
pe los mes mos mo ti vos. Na clas si fi ca- 
ção ge ral, o ti me co man da do pe lo téc- 
ni co Car los Fer ro tem seis pon tos, 
dois a me nos que o con cor ren te. Jo- 
gan do fo ra de ca sa, o Pa pão em pa tou 
dois jo gos e ven ceu um.

Mes mo es tan do atrás do 4 de Ju lho, 
o Mo to tem me lhor apro vei ta men to 
em seu ata que (7 gols), um a mais que 
os do nos da ca sa. No con fron to en tre 
as du as de fe sas, os mo ten ses tam bém 
fo ram me nos va za dos: seis con tra cin- 
co.

Sem mis té rio na es ca la ção, um dia 
an tes da vi a gem pa ra o in te ri or pi aui- 
en se o trei na dor Fer ro an te ci pou os 
on ze jo ga do res que vão co me çar a 
par ti da, com du as al te ra ções. Sai Co- 
dó, sus pen so por três car tões dis ci pli- 
na res, en tra Van der, no meio de cam- 
po. Wal la ce Li ma é o subs ti tu to de Ted 
Lo ve, ex pul so no jo go an te ri or.

Com ape nas du as al te ra ções, a 
equi pe que vai co me çar jo gan do é es- 
ta: Matheus; Ever ton Sil va, Wan der- 
son, Ke ven e Es quer di nha; Van der, Jeff Ar bi tra gem

Ou tros jo gos

MOTO CLUB TEM UMA  ÁRDUA MISSÃO CONTRA O TIME PIAUIENSE, NESTE SÁBADO

Sil va e Már cio Di o go; Clei ti nho, Wal la- 
ce Li ma e Fe li pe Cruz.

O Qua tro de Ju lho, co man da do pe- 
lo téc ni co Fer nan do To net, ga nhou 
du ran te a se ma na o re for ço do meia 
Alex Mi nei ro, que te ve seu no me re- 
gis tra do no BID da Con fe de ra ção Bra- 
si lei ra de Fu te bol e po de fa zer sua es- 
treia na Are na Ytacotiara. A equi pe 
vem de uma der ro ta pa ra o Guarany 
de So bral ( 3 a 1), úni ca até o mo men- 
to na atu al dis pu ta. A equi pe pro vá vel: 
Jail son; An dré, Gil mar Bahia, Mar ce lo 
e Di gui nho; Ci nel ton, Rô mu lo e Hil ti- 
nho; Lu cas, Zé Arthur e Jâ nio Da ni el.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol (CBF) es ca lou um ár bi tro do es ta- 
do do To can tins pa ra o jo go em Pi ri pi- 
ri. Da go ber to Sil va Mo des to te rá co- 
mo as sis ten tes Janystony Ra be lo de 
Me lo e Rai mun do Da vid dos Reis Al-
ves. O Quar to Ár bi tro é Idei lon Hel ton 
Al ves Li ma, tam bém pi aui en se.

Gru po 2 da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro te rá ain da nes te sá ba do em 
Im pe ra triz, o Ca va lo de Aço re ce ben- 
do o Guarany de So bral(16h), e no do- 
min go o Ju ven tu de Sa mas atu an do 
em ca sa con tra o To can ti nó po lis-TO, 
às 15h30.

COPA AMÉRICA

Brasil e Argentina terá público no Maracanã

NA FINAL DA COPA LIBERTADORES, EM JANEIRO DESTE ANO, CONVIDADOS SE AGLOMERARAM EM UM SETOR DO ESTÁDIO MARACANÃ

ANDRÉ DURÃO

A Pre fei tu ra do Rio de Ja nei ro ce deu
à Con me bol, e o Ma ra ca nã te rá pú bli- 
co de con vi da dos na fi nal da Co pa
Amé ri ca. A pre sen ça des ses tor ce do- 
res se rá li mi ta da a 10% da ca pa ci da de
do es tá dio. O jo go en tre Bra sil e Ar- 
gen ti na se rá re a li za do nes te sá ba do,
às 21h.

A Pre fei tu ra do Rio de Ja nei ro in for- 
mou que a li be ra ção acon te ce em ca- 
rá ter ex cep ci o nal: a pre sen ça dos tor- 
ce do res fi ca rá li mi ta da a 10% da ca pa- 
ci da de de ca da se tor do es tá dio, que
tem ca pa ci da de pa ra 78 mil pes so as.
Na úl ti ma fi nal da Co pa Amé ri ca, a lo- 
ta ção má xi ma foi de 60 mil pes so as.

O pú bli co, sen ta do, de ve rá res pei- 
tar um es pa ça men to mí ni mo de dois
me tros en tre ca da pes soa ou fa mí lia.
A or ga ni za do ra do even to, a Con me- 
bol, fi ca rá res pon sá vel pe lo tes te de
Co vid-19 em to dos que en tra rem no
es tá dio den tro das 48 ho ras an te ri o res
ao jo go: quem tes tar po si ti vo não po- 
de en trar.

O pre fei to Edu ar do Pa es ten tou se- 
pa rar es ta li be ra ção em re la ção à fi nal
da Co pa Li ber ta do res, em ja nei ro,
quan do o Rio mul tou a Con me bol por

con ta de aglo me ra ção no Ma ra ca nã.
Pa es ne gou que re ce beu pres são da
en ti da de pa ra abrir os por tões do es- 
tá dio des ta vez. 

“A gen te te ve a fi nal da Co pa Li ber- 
ta do res, li be ra mos pa ra que ti ves se 5
mil con vi da dos. Eles con cen tra ram
to dos em um só se tor do Ma ra ca nã, o
que foi um pro ble ma, a Pre fei tu ra
mul tou. A mu dan ça é es sa: 10% de ca- 
da se tor do es tá dio, com um es pa ça- 
men to gran de en tre as pes so as. São
to dos con vi da dos da Con me bol e se- 
rão tes ta dos”, dis se o pre fei to. “Pa ra
ser ho nes to, não re ce bi pres são ne- 
nhu ma. Não co nhe ço nin guém da
Con me bol nem da CBF. Sou be pe la
im pren sa da so li ci ta ção, a Se cre ta ria
de Saú de to mou a de ci são com to da a
li ber da de. Não hou ve qual quer ti po
de pres são. As re gras são bas tan te
acei tá veis. A gen te não vê pro ble ma”,
com ple tou.

O se cre tá rio mu ni ci pal de saú de,
Da ni el So ranz, re ve lou que a Con me- 
bol que ria, em uma pri mei ra so li ci ta- 
ção, li be rar me ta de do es tá dio, o que
não foi acei to pe la pre fei tu ra. “O pe di- 
do ini ci al da Co pa Amé ri ca pa ra a Pre- 

fei tu ra era re a li zar com 50% de pú bli-
co, e a gen te não acha ade qua do. Li- 
be ra mos 10% de ca da se tor do es tá- 
dio, pa ra evi tar aglo me ra ção. To das as
pes so as te rão o am bi en te con tro la do
por tes ta gem e se pa ra da por dois me-
tros pa ra não ter aglo me ra ção”, ex pli- 
cou. “Não dei xa de ser um even to tes- 
te pa ra nós, nes te mo men to em que as
no tí ci as já são me lho res. E a gen te co- 
me ça, se Deus qui ser, a vi ver uma
tran si ção”, com ple tou o pre fei to Pa es.

Há dois me ses, mul ta na fi nal do
Ca ri o ca

A li be ra ção da Pre fei tu ra ocor re
me nos de dois me ses de pois da proi- 
bi ção de con vi da dos na fi nal do Ca ri- 
o ca, en tre Fla men go e Flu mi nen se.
Na oca sião, de pois de 150 con vi da dos
no pri mei ro jo go da de ci são, a Se cre-
ta ria Mu ni ci pal de Saú de do Rio de Ja-
nei ro anun ci ou mul ta na ad mi nis tra-
ção do Ma ra ca nã em R$ 14.060,72 pe- 
la pre sen ça do pú bli co.

Em no ta ofi ci al, o ór gão apon tou
“in fra ção sa ni tá ria gra vís si ma” e ci tou
que não hou ve ne nhum pe di do de li- 
be ra ção pa ra con vi da dos por par te
dos clu bes ou da Ferj.

Jo go aé reo

Im pe ra triz

Su ri an

Coin ci dên cia

Tor ce dor no es tá dio

Ma ra ca nã te rá tor ci da

Nas Olim pía das, não!

Ho ra de re a gir
A Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro tem ape nas cin co

das qua tor ze ro da das a se rem dis pu ta das e o ce ná rio
não é bom pa ra as equi pes ma ra nhen ses. Do gru po de
oi to equi pes com três in te gran tes do Ma ra nhão, es pe ra- 
va-se mui to mais. Pe lo me nos um de ve ria es tar en tre os
dois pri mei ros co lo ca dos nes te mo men to. O Mo to ocu- 
pa a quar ta co lo ca ção, bri gan do com o Im pe ra triz, mas
em van ta gem ape nas no sal do de um gol. O Ju ven tu de
Sa mas, de quem se es pe ra va mui to mais, tem si do a
mai or de cep ção. É o pe núl ti mo co lo ca do e ven ceu ape- 
nas uma vez. Mui to pou co pa ra o que tem si do gas to nas
con tra ta ções. Por tu do o que apre sen ta ram até aqui, os
re pre sen tan tes do Ma ra nhão nes ta úl ti ma di vi são do fu- 
te bol bra si lei ro ain da não me re cem a con fi an ça dos tor- 
ce do res. As atu a ções de to das as equi pes têm si do abai- 
xo das ex pec ta ti vas, no ta da men te, por par te de um dos
clu bes mais tra di ci o nais do es ta do, o Mo to Club. O Pa- 
pão tem apre sen ta do um fu te bol de mui tos al tos e bai- 
xos. Ain da não con se guiu se quer ga nhar en tro sa men to
su fi ci en te e tem di fi cul da des até de acer tar mais de três
pas ses na sequên cia. Sua de fe sa é frá gil em to das as po- 
si ções e o meio de cam po além de não cri ar, mar ca mui- 
to mal. Os clu bes ma ra nhen ses pre ci sam re a gir a es sa si- 
tu a ção en quan to há tem po ou a va ca po de ir pa ra o bre- 
jo mui to mais ce do.

Um dos mai o res pro ble mas que a de fe sa do Mo to en- 
fren ta nes te Bra si lei ro é o cha ma do “jo go aé reo”. A bo la
cru za da pa ra a área, pe lo al to, é um “Deus nos acu da”.
Em qua se to das as par ti das o ti me le vou gols nes sa si tu- 
a ção, in clu si ve na úl ti ma, di an te do Im pe ra triz. O téc ni- 
co do Ca va lo de Aço já sa bia des ta de fi ci ên cia dos ru bro-
ne gros e, de tan to in sis tir nes se ti po de jo ga da, o em pa te
aca bou sain do. O pi or é que is so acon te ce na equi pe que
tem uma du pla de za guei ros de mai or es ta tu ra nes te
gru po. A fa lha, por tan to, é de po si ci o na men to

E por fa lar no Ca va lo de Aço, a equi pe co man da da por
Mi ran di nha, mes mo não es tan do no G4 vem cres cen do,
téc ni ca e fi si ca men te. Não se rá ne nhu ma sur pre sa se
des ban car o Guarany de So bral no jo go mar ca do pa ra
es te sá ba do no Es tá dio Frei Epi fâ nio. A equi pe ce a ren se
é dis pa ra da a me lhor co lo ca da do Gru po 2, com 12 pon- 
tos em cin co jo gos, qua tro vi tó ri as e ape nas uma der ro- 
ta, mas o Co lo ra do es tá vi vo e em fran ca as cen são.

A per ma nên cia do téc ni co Fe li pe Su ri an no Sam paio
Cor rêa foi o as sun to de mai or re per cus são na se ma na
que ho je che ga ao fim. Sem dú vi da, uma boa no tí cia.
Não é fá cil con ven cer um pre pa ra dor a per ma ne cer
num clu be quan do ele diz ter pro pos ta pa ra ga nhar fi- 
nan cei ra men te em do bro nu ma ou tra equi pe. Se bem
que es se de ta lhe não foi con fir ma do pe los di ri gen tes do
CSA. Fro ta fez os cál cu los, pre pa rou-se pa ra cor tar gas- 
tos com quem es tá pro du zin do mui to pou co e se gu rou o
téc ni co mi nei ro. Ora vi vas!

A per ma nên cia de Fe li pe Su ri an no Sam paio ocor reu,
au to ma ti ca men te, com a saí da do co or de na dor de fu te- 
bol Cel so Tei xei ra, cu jo fi lho, o pre pa ra dor fí si co Ga bri el,
ha via si do de mi ti do na mes ma se ma na. Des ta for ma,
de sa pa re ce a ame a ça de Tei xei ra as su mir a qual quer
mo men to que fos se de mi ti do o trei na dor. O clu be, no
en tan to, diz que o ge ren te saiu pa ra se re cu pe rar de co- 
vid-19. De ve, en tão, ter fi ca do com mui tas se que las pa ra
che gar ao pon to de de sis tir do em pre go.

O pre si den te da Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol,
Antô nio Amé ri co, quer apres sar a vol ta do tor ce dor aos
es tá di os e, pa ra is so, vol tou a con ver sar com o go ver no
es ta du al. O ar gu men to é for te, pois o di ri gen te ale ga
que, se em am bi en tes fe cha dos das ca sas no tur nas já
são per mi ti das pre sen ças de até 150 pes so as, co mo não
po de em um es tá dio com am bi en te aber to e ca pa ci da de
pa ra 40 mil pes so as abri gar cin co a dez mil? Bas ta ria
ape nas usar as mes mas me di das sa ni tá ri as com rí gi do
con tro le pa ra evi tar con ta mi na ções.

No Rio de Ja nei ro, a pre fei tu ra li be rou e o Ma ra ca nã
te rá pú bli co de con vi da dos na fi nal da Co pa Amé ri ca,
nes te sá ba do, às 21h, com a pre sen ça li mi ta da a 10% da
ca pa ci da de do es tá dio, que é de 78 mil pes so as. En tre os
tor ce do res ha ve rá um es pa ça men to de dois me tros e ca- 
be rá à Con me bol a res pon sa bi li da de pe lo tes te de Co- 
vid-19 em to dos que en tra rem no es tá dio nas 48 ho ras
an te ri o res ao es pe tá cu lo. A en ti da de or ga ni za do ra do
even to che gou a re que rer a li be ra ção da me ta de dos es- 
pa ços do Ma ra ca nã, mas a pre fei tu ra não aten deu.

Os Jo gos Olím pi cos no Ja pão vão ser re a li za dos sem
es pec ta do res de vi do ao au men to dos ca sos de co ro na ví- 
rus. Mo ti vo: um es ta do de emer gên cia em Tó quio es ta rá
em vi gor du ran te os Jo gos, pa ra com ba ter o co ro na ví rus.
O es ta do emer gen ci al fun ci o na rá de 12 de ju lho a 22 de
agos to, pe río do em que não po de rão ser vir be bi das al- 
coó li cas e de vem fe char até as 20h. As in fec ções por co- 
ro na ví rus es tão au men tan do em Tó quio, à me di da que
a ce rimô nia de aber tu ra de 23 de ju lho se apro xi ma.

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Youtuber reclamou que o livro 'Felipe Neto - O influenciador' não menciona que Rafael
Portugal pediu 'profundas desculpas' pelas 'coisas horríveis que falou'

LIVRO

Biografia de Felipe
Neto explica tretas

A
de fi ni ção de youtuber, há al- 
gum tem po, não é su fi ci en te
pa ra Fe li pe Ne to Ro dri gues
Vi ei ra, de 33 anos, mais co- 

nhe ci do por Fe li pe Ne to. Em pre sá rio,
es cri tor, hu mo ris ta e fi lan tro po, é
tam bém con si de ra do fi gu ra-cha ve no
de ba te pú bli co bra si lei ro, além de
uma das per so na li da des mais po pu la- 
res do mun do na re de so ci al de di ca da
aos ví de os (YouTube). Con tu do, a tra- 
je tó ria até es te al to pos to in clui mui- 
tas cu ri o si da des, er ros e con tro vér si as
que o jor na lis ta Nel son Li ma Ne to
apre sen ta na bi o gra fia não au to ri za da
“Fe li pe Ne to – O in flu en ci a dor”, lan- 
ça da em ju nho pe la Edi to ra Má qui na
de Li vros. Em bo ra não se ja co nhe ci do
pe los me nos co nec ta dos ou su bes ti- 
ma do por quem ques ti o na a re le vân- 
cia das no vas mí di as, Fe li pe Ne to tem
ho je 70 mi lhões de se gui do res na so- 
ma tó ria de seus per fis no YouTube,
Ins ta gram e Twit ter. Pa ra efei to de
com pa ra ção, ape nas no Twit ter são
13,5 mi lhões. Qua se o do bro do pre si- 
den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, de
quem Fe li pe é crí ti co fer re nho e, por
con sequên cia, aca bou se tor nan do al- 
vo.Em maio des te ano, a Jus ti ça do Rio
de Ja nei ro ar qui vou uma in ves ti ga ção
con tra Fe li pe Ne to por ter cha ma do
Bol so na ro de “ge no ci da”. Após o epi- 
só dio, ele fun dou o mo vi men to Ca la a
Bo ca Já Mor reu, co mo ob je ti vo de ofe- 
re cer, gra tui ta men te, o ser vi ço de ad- 
vo ga dos pa ra quem for ame a ça do em
vir tu de de ma ni fes ta ções po lí ti cas.
Ca sos que mos tram o po der mi diá ti co
do jo vem que ga nhou po pu la ri da de

fa lan do so bre tri vi a li da des em tom
de bo cha do no YouTube, há cer ca de
10 anos, e já com pra va bri ga por cri ti- 
car po lí ti cos an tes mes mo das elei- 
ções de 2018. A pro pos ta de Nel son Li- 
ma Ne to foi mos trar co mo foi cons- 
truí do o ca mi nho até o es tre la to. “A
ideia de uma bi o gra fia veio não só pe- 
la re le vân cia atu al, mas tam bém pa ra
fa zer uma es pé cie de pas so a pas so da
vi da de le até aqui. Sa ber co mo ele
cres ceu, os pen sa men tos que ti nha na
in fân cia, as in fluên ci as na ado les cên- 
cia e os pri mei ros pas sos co mo
youtuber”, diz o au tor Pa ra is so, ele
diz, o tra ba lho de pes qui sa e apu ra ção
foi ár duo, so bre tu do por não con tar
com de poi men tos ou mes mo com a
co la bo ra ção do bi o gra fa do. “Fi ze mos
uma pes qui sa ini ci al e, com ba se ne la,
pro cu ra mos o Fe li pe por meio de sua
as ses so ria. Abri mos que es tá va mos
fa zen do um gran de per fil so bre ele,
que da ria um li vro, e que ría mos sa ber
se ele to pa va par ti ci par”, con ta Li ma
Ne to. “Ele res pon deu que não ti nha
in te res se, mas não ti nha ne nhu ma
opo si ção ao pro ces so. Con ti nu a mos
com a mes ma boa von ta de de an tes,
mas com al gu mas di fi cul da des a mais
pa ra che car, re che car, sa ber ao cer to
quan tos quar tos ti nha a ca sa de in fân- 
cia de le, qual o no me da rua em que
ele cres ceu, en tre ou tros exem plos.” O
tra ba lho, des cri to por ele co mo “apu- 
ra ção jor na lís ti ca na veia”, foi elo gi a- 
do pe lo bi o gra fa do. “Ter mi nei ‘Fe li pe
Ne to – O In flu en ci a dor’, de Nel son Li- 
ma Ne to. Foi in cri vel men te es qui si to
ler uma bi o gra fia so bre mim. Eu não

ti ve qual quer par ti ci pa ção no li vro, é
não au to ri za do. Pos so di zer que qua se
tu do den tro de le es tá cor re to, in clu si- 
ve a ex po si ção dos meus de fei tos”,
pu bli cou Fe li pe Ne to, no Twit ter, em 8
de ju nho.Na mes ma pu bli ca ção, Fe li-
pe Ne to ain da elo gi ou a in clu são de
de poi men tos de co le gas de co lé gio
com quem ele não tem con ta to há
mui to tem po, mas fez al gu mas crí ti-
cas. “Acho que o li vro deu mui to pou- 
ca im por tân cia aos mai o res pro je tos
da mi nha vi da: o VE RO (ins ti tu to sem
fins lu cra ti vos cri a do em de zem bro,
vol ta do pa ra ini ci a ti vas de edu ca ção
di gi tal) e o Ca la Bo ca Já Mor reu. Ao
mes mo tem po, deu im por tân cia de- 
mais a bri gas com pes so as que já fo- 
ram su pe ra das há anos, coi sas bo bas
que pa re cem mui to sé ri as no li vro”,
de cla rou o in flu en ci a dor, que ain da se
dis se ma go a do pe la in clu são de “to- 
das as coi sas hor rí veis que o Ra fa el
Por tu gal fa lou de mim e não ter men- 
ci o na do que ele de pois pe diu pro fun-
das des cul pas pu bli ca men te e con fir- 
mou que era tu do pi a da e na da ver da- 
de”. So bre o pou co es pa ço às ini ci a ti- 
vas fi lan tró pi cas re cen tes, o au tor diz
que não hou ve pra zo com pa tí vel pa ra
in cluí-las de vi da men te. Con tu do, de- 
sa ven ças e im bró gli os de Fe li pe Ne to
com ou tras per so na li da des, que fo- 
ram pa rar até mes mo na Jus ti ça, ocu- 
pam um bom es pa ço da pu bli ca ção.
“Ele en fren tou mui tos pro ces sos. Do
Mar co Fe li ci a no, da Vi ih Tu be e mui- 
tos ou tros. Fo ram mui tas po lê mi cas
que de ta lha mos e ex pli ca mos no li-
vro.”

SÃO JOÃO 2022

Magnífica reúne maranhenses para compor 

BOI BRILHO DA SOCIEDADE DE CURURUPU IRÁ COPOR A PRIMEIRA TOADA DO ESPETÁCULO REVIVER DO BOI

A pri mei ra eta pa do mo vi men to
Re vi ver do Boi, lan ça do pe la cer ve ja
Mag ní fi ca, se rá con cluí da nes te mês
de ju lho. A cri a ção da pri mei ra to a da
fi ca rá ao car go do Boi Bri lho da So ci e- 
da de de Cu ru ru pu, do so ta que cos ta-
de-mão, a par tir dos co men tá ri os dos
ma ra nhen ses so bre a sau da de que
sen tem do São João.

Ide a li za do pe la cer ve ja Mag ní fi ca,
o mo vi men to tem co mo me ta re a li zar
um es pe tá cu lo ins pi ra do nas tra di- 
ções da cul tu ra po pu lar do Ma ra nhão,
com a par ti ci pa ção de seis gru pos de
Bum ba Meu Boi e co la bo ra ção de to- 
dos os ma ra nhen ses.

O en vol vi men to dos ma ra nhen ses
foi ime di a to e no pri mei ro dia a #To a- 
daI no va da fi cou em pri mei ro lu gar
en tre os as sun tos mais co men ta dos
no Twit ter. Ar tis tas, re pre sen tan tes da
cul tu ra po pu lar, in flu en ci a do res di gi- 
tais e mui tos apai xo na dos pe lo São
João dei xa ram seus co men tá ri os.

Du ran te pou co mais de uma se ma- 
na, fo ram re ce bi dos mais de 11 mil
co men tá ri os nos per fis da Mag ní fi ca
no Ins ta gram e no Twit ter com a hash- 
tag #To a daIn vo ca da, des ta can do a
von ta de de vol tar a ce le brar o São
João em 2022. Com o co men tá rio “Vi- 
va a cul tu ra ma ra nhen se e os nos sos
ar tis tas”, a can to ra Al ci o ne mos trou
que o al can ce do mo vi men to Re vi ver
do Boi dis pa rou lo go nos pri mei ros
di as após o lan ça men to, re a li za do no
Dia de São João.

A fo tó gra fa Aman da Ara ma ki co- 
men tou “Vi va o São João. Bo ni to de- 
mais, o co ra ção che ga ace le ra. ”. Já o
ator e pro du tor de tv, De nil ton Ne ves
pos tou: “Sau da de só sen te quem vi- 
veu. ”. A ar tis ta Va les ka Fur ta do tam- 
bém fez ques tão de dei xar um ver so
ins pi ra do: “Olhai, olhai, São João. O
teu po vo quer guar ni cer teu ba ta lhão.
”.  O co zi nhei ro Fá bio Cos ta deu um
tem pe ro a mais nas su ges tões e co- 

men tou: “Eu vou bo tar meu boi pra
brin car ao som das ma tra cas e dos
pan dei rões com a mi nha #To a daIn vo- 
ca da”.

A to a da se rá apre sen ta da pa ra to do
o pú bli co, ain da nes te mês.  Pa ra
acom pa nhar e par ti ci par de to das as
ações do es pe tá cu lo Re vi ver do Boi
bas ta acom pa nhar os per fis das re des
so ci ais da cer ve ja Mag ní fi ca @cer ve- 
ja mag ní fi ca (Ins ta gram) e @Mag ni fi-
ca do MA (Twit ter).

Os seis gru pos de Bum ba Meu Boi
que fa zem par te des se mo vi men to
são Boi da Mai o ba (Ma tra ca), Boi de
Pin da ré (Bai xa da), Boi de Axi xá (Or- 
ques tra), Boi Bri lho da So ci e da de de
Cu ru ru pu (Cos ta de Mão), Boi de Le o-
nar do (Za bum ba) e Boi Bar ri ca (gru po
de cul tu ra po pu lar). Pa ra tor nar a ce- 
le bra ção ain da mais ines que cí vel, ca- 
da gru po vai cri ar uma to a da di fe ren-
te, de acor do com seu pró prio so ta- 
que.

So bre a au to ra

MULTISHOW

Juliette do BBB é nova
apresentadora do TVZ

JULIETTE FOI A GRANDE VENCEDORA DO ÚLTIMO BBB

Ju li et te Frei re es tá ca da vez mais re qui si ta da, des de
que ven ceu o Big brother Bra sil 21. A pa rai ba na é a no va
apre sen ta do ra do TVZ, pro gra ma mu si cal do Mul tishow,
e o anún cio foi fei to sur pre sa nes ta quin ta-fei ra (08/08).

Du ran te o dia, sem en trar em de ta lhes, Ju li et te tra tou
de aque cer o pú bli co e cul ti var a ex pec ta ti va em to dos:
“Mi nha gen te, ho je vai ter uma no vi da de. Es pe ram aí,
que da qui a pou co vem. Eu te nho cer te za que vo cês vão
gos tar, por que eu es tou bem apai xo na da”, dis se a ad vo- 
ga da e ma qui a do ra.

A re ve la ção foi to da fei ta pe lo

Twit ter do Mul tishow, que foi

to ma do pe los ‘cac tos’ de Ju li et te. A

ago ra mi li o ná ria já tem da ta pa ra

es tre ar no co man do do pro gra ma:

Em se tem bro, o TVZ Tem po ra da

Ju li et te vai ao ar pe la pri mei ra vez.

O ca nal já es tá pe din do su ges tões de quem os fãs de
Ju li et te que rem ver no pal co du ran te a tem po ra da que
ela irá apre sen tar. Va le lem brar que ela já ‘es tá no ar’ no
Globoplay, com seu do cu men tá rio, in ti tu la do Vo cê nun- 
ca es te ve so zi nha, que tem si do di vul ga do em epi só di os.

ESCRITORA MARANHENSE

K. Kalli lança “Joana
artista, João dentista”

“JOANA ARTISTA, JOÃO DENTISTA” É PARA CRIANÇAS 

A es cri to ra ma ra nhen se K. Kal li lan ça, nes te do min go,
seu pri mei ro li vro, cha ma do “Jo a na ar tis ta, João den tis- 
ta”. A obra é pa ra cri an ças de 4 a 6 anos e fa la so bre dois
ir mãos que têm gos tos e ha bi li da des di fe ren tes. Jo a na
gos ta de se ex pres sar, é cri a ti va e tem mui ta ener gia,
João gos ta de ob ser var, é cal mo e prá ti co. Mui tas ve zes
os pais e edu ca do res não com pre en dem que al gu mas
ca rac te rís ti cas fa zem par te da es sên cia de ca da cri an ça
e a obra faz nos re fle tir so bre is so. A edi to ra é a por tu gue- 
sa Fla min go Edi ções.

O lan ça men to acon te ce rá dia 11 de

ju lho, do min go, na Pra ça do

Fo gue te na La goa da Jan sen, das

16h às 18h30. 

Ha ve rá a lei tu ra do li vro em for ma de con ta ção de his- 
tó ri as, além de dis tri bui ção de brin des pa ra as cri an ças e
a ven da de al guns exem pla res.

Ma ra nhen se da ca pi tal São Luís, Keil la Kal li é gra du a- 
da em bi o lo gia e pu bli ci da de e pós-gra du a da em co mu- 
ni ca ção in te gra da e mar ke ting. Tra ba lha ho je co mo re- 
da to ra de con teú do. Seu in te res se por psi co lo gia e edu- 
ca ção in fan til, e sua cren ça no po der trans for ma dor das
nar ra ti vas, deu a vi da a seu pri mei ro li vro.

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho
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te A advogada Dr. Ana  Brandão que já milita na advocacia há mais de 30 anos  principalmente 
na área do Direito Civil, Direito de Família e Direito Empresarial alem de ser  presente nas 
discussões que envolvem os interesses dos advogados maranhenses pretende disputar a 
presidentcia da Ordem dos Advogodos do Maranhão.

 Ana Brandão
 

PEDRO ALMEIDA 
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

A 
eleição da Ordem dos Advoga-
dos do Maranhão está marca-
da para acontecer no dia 23 de 
novembro, mas a movimen-

tação já é bastante intensa pelos pre-
tensos novos presidentes da Ordem. O 
destaque e os olhares estão voltados, 
principalmente, para o grupo que faz 
oposição ao atual presidente, o advo-
gado Dr. Thiago Diaz. O advogado cor-
re o risco de não passar o comando 
para um aliado. E entre os nomes que 
ameaçam isso está o da advogada Dr. 
Ana Brandão, que já milita na advo-
cacia há mais de 30 anos e é presente 
nas discussões que envolvem os inte-
resses dos advogados maranhenses. 
O jornal O Imparcial, conversa, hoje, 
com Ana Brandão.

A advogada, em manifesto direcio-
nado para a classe, disse que é neces-
sário a Ordem retornar ao seu prota-
gonismo. “Precisamos do respeito às 
nossas prerrogativas; necessitamos do 
incentivo aos jovens advogados que 
estão iniciando a profissão; é funda-
mental a inclusão de mais mulheres 
nos quadros da Ordem; e é crucial a 
atuação da Ordem para retomar sua 
posição de protagonista na pautas que 
interessam os cidadãos maranhenses”, 
ressaltou Ana Brandão. “É por isso que 
estou convidando advogados e advo-
gadas a se unirem em torno de um ide-
al de mudança e reconstrução da  ad-
vocacia. Vamos caminhar juntos em 
busca de um novo futuro para a Or-
dem”, convidou.

 Há um sentimento por parte dos 
advogados de que  a OAB-MA perdeu, 
nos últimos anos, o seu protagonismo 
na sociedade. “Qualquer situação que 
envolva a sociedade e órgãos de justi-
ça deve ter a participação da OAB. Por 
qual motivo a OAB tem ficado de fora? 
Esta é uma pergunta que me entristece”, 
disse durante esta entrevista. Apesar 
de ter aprovado a paridade de gênero 
em dezembro do ano passado, o ad-
vogado Thiago Diaz foi um dos únicos 
presidentes da Ordem que votou con-
tra a paridade e, em seguida, exone-
rou a advogada Dra. Vivian Bauer que 
foi uma das defensoras do movimento. 
“Foi importante aprovar a paridade de 
gênero e queremos despertar para que 
mais mulheres participem do quadro 
de advogados, da direção da Ordem, 
a mulher precisa tomar o seu prota-
gonismo”, disse Brandão ao fazer um 
chamamento para a participação das 
mulheres para a política de classe.

Carreira 
- No início da carreira, Ana conta 

que não teve pessoas próximas para 
se espelhar e teve que começar tudo 
do zero. Hoje, é um dos principais es-
critórios de advocacia do Maranhão e 
conta com mais de 30 anos de atuação, 
principalmente na área do Direito Civil, 
Direito de Família e Direito Empresa-
rial. Ana Cristina Tereza Brandão Fei-
tosa é graduada na Universidade Fede-
ral do Maranhão com especialização 
em Sistema Financeiro da Habitação, 
Especialização em Direito do Consu-
midor, pós-graduação em Recupera-
ção Judicial pela Uniaba, Universida-
de Coorporativa da ABA- Associação 
Brasileira de Advogados (em curso). 
Brandão também é membro do Insti-
tuto Brasileiro de Estudo e Defesa das 
Relações de Consumo Maranhão (Ibe-
dec-MA), Vice-presidente Nacional do 
Instituto Brasileiro de Estudo e Defe-
sa das Relações de Consumo (Ibedec).

O IMPARCIAL - Na sua 
carreira você diz sentir-
se realizada por ter a 
possibilidade de defender 
as pessoas e afastar 
injustiças para buscar um 
bem comum… É isso que 
você procura ao lançar a 
candidatura para presidir a 
OAB-MA?

Ana Brandão A busca por jus-
tiça é um ideal que se inicia na 
universidade. Quando alcança-
do o direito de um cidadão, a 
atuação do advogado e da ad-
vogada é honrada. A profissão 
é árdua, mas nossa luta diária 
deve irradiar o sentimento de 
orgulho, e não desvalorização 
à classe. Semeio para jovens 
advogados e advogadas a rele-
vância de nosso ofício. Por isto, 
coloquei-me também à dispo-
sição com o propósito coletivo 
de fazer união e resgatar o com-
promisso com a advocacia no 
Maranhão.

A OAB é uma voz 
importante em 
defesa da sociedade. 
Observa-se que, 
hoje, a oposição, da 
qual você faz parte, 
está forte nestas 
eleições. A que se 
deve isso?

Nos últimos anos vi-
sitei muitos fóruns das 
mais distintas cidades 
em nosso Estado. Mui-
tos advogados e advo-
gadas estão passando 
por necessidade. É uma 
realidade difícil. Ouço 
relatos de colegas que 

reclamam da ausência do sen-
so de pertencimento à própria 
instituição, o que traduz a falta 
de protagonismo da OAB. Esta 
conjuntura tem levado a clas-
se de advogados a ter um es-
pírito combativo de coesão. 
Acredito que a oposição está 
cada vez mais unida para vol-
tarmos a termos representação 
da OAB/MA.

A pandemia travou 
os tribunais e muitos 
advogados estão passando 
necessidades. Há notícia 
de que advogados viraram 
Uber para não passar fome. 
Qual seu posicionamento 
sobre isso?

Se a advocacia já experi-
mentava adversidades, agora, 
com a pandemia, as dificulda-
des se agravaram. É dever dos 
advogados mais experientes 
olhar e ouvir os advogados que 
estão começando a carreira. 

A representação de clas-
se passa por uma gestão 
transparente e mais dire-
ta. A OAB distanciou-se 
dos jovens advogados e 
esqueceu os demais ad-
vogados militantes. Faço 
questão de ter diálogo 
com a jovem advocacia. 
Parece-me que este com-
bate às necessidades re-
ais dos advogados e ad-
vogadas, que circulam 
nos batentes dos fóruns 
e demais entidades, em 
meio a uma das maiores 
crises da história, não 
só financeira, deve ser 
prioridade institucional.

O que é necessário 
para que o advogado 
seja reconhecido. 
Você, sendo eleita 
presidente, como 
dará protagonismo 
para o advogado 
maranhense?

Acredito que o prota-
gonismo vem dos advo-
gados e advogadas que 
exercem diariamente essa 
nobre profissão. E maior 
ainda deve ser a OAB. A 
OAB deve sempre sentar 
à mesa com outras insti-
tuições. Qualquer situa-

ção que envolva a sociedade 
e órgãos de justiça deve ter a 
participação da OAB. Por qual 
motivo a OAB tem ficado de 
fora? Esta é uma pergunta que 
me entristece. A presidência 
representa as vozes e os pleitos 
dos advogados, e não o contrá-
rio. É necessário ouvir, vocali-
zar e, acima de tudo, concreti-
zar, como instituição, para que 
o advogado maranhense volte 
a ter força institucional.

Na imprensa e nas 
redes sociais não é raro 
saber de casos onde a 
prerrogativa do advogado 
foi desrespeitada. O que 
deve ser feito para garantir 
o pleno exercício da 
advocacia? 

Violar a prerrogativa do ad-
vogado é violar os direitos do 
cidadão representado. É uma 
mácula ao Estado democrá-
tico de Direito. É uma afron-
ta à democracia. Se a Consti-
tuição da República edificou 
a advocacia ao status de fun-
ção indispensável à adminis-
tração da justiça, a inviolabi-
lidade do advogado por seus 
atos no exercício da profissão 
deve ser preservada. 

A força institucional é o que 
nos fortifica para combater ar-
bitrariedades. Os advogados e 
as advogadas criminalistas do 
Maranhão sofrem cotidiana-
mente violações às prerroga-
tivas. Precisamos dar um bas-
ta. O Conselho Federal da OAB 
e as seccionais estaduais ne-
cessitam atuar em conjunto e 
com urgência.

Nestas eleições tem 
candidaturas de mulheres 
colocadas. Mesmo com a 
paridade respeitada, ainda 
há uma certa resistência de 
que a mulher tenha o seu 
devido protagonismo. O 
que falta? Como a mulher 
pode ser inserida na 
política de classe?

Esse problema tem raízes an-
tigas, mas permanece muito atu-
al. Não há equilíbrio de gênero. 
A pluralidade participativa em 
qualquer instituição indica res-
peito às mulheres. Somos maio-
ria em nosso país. Vejo colegas 
advogadas muito preparadas, 
atuantes, pessoas de fibra que 
podem contribuir com a OAB. 
O destaque de inúmeras cole-
gas advogadas nasce da compe-
tência e credibilidade, e espero 
que tenha chegado o momen-
to de sermos a maioria na pró-
pria OAB. 

Ana Brandão, com 30 
anos de carreira e um 
currículo que também 
envolve ações sociais, 
trabalho voluntariado 
e outras atividades 
junto a sociedade civil 
organizada… A OAB é o 
que falta para coroar uma 
carreira?

As ações sociais sempre foram 
um propósito indispensável da 
minha história de vida e acredi-
to que deve ser uma missão de 
todos nós. Por outro lado, não 
considero minha candidatura 
à OAB como uma finalidade de 
ordem pessoal. Jamais. Todos 
os meus passos são coletivos. 
Acredito que a OAB deve ser 
plural, ativa, democrática, in-
clusiva, respeitando a diver-
sidade e as pautas mais can-
dentes da sociedade. Quero a 
OAB lutando por temas como 
acessibilidade, combate ao ra-
cismo, direito à saúde, prer-
rogativas, dificuldades no sis-
tema prisional. Este debate é 
o reflexo dos desafios expe-
rimentados na labuta diária 
por nós advogados e advoga-
das. A união em prol de uma 
OAB/MA representativa e que 
valorize nossa classe é o que 
falta para coroar a determi-
nação dos causídicos que cla-
mam por respeito, paridade e 
pluralidade. Agradeço a Deus 
pela saúde e disposição, mas 
quero ser mais uma voz fir-
me, ao lado de colegas advo-
gados e advogadas, em defesa 
da classe.  Respondendo à sua 
pergunta, não penso indivi-
dualmente neste momento de 
minha vida. Meu compromis-
so é com o resgate da repre-
sentatividade da advocacia no 
Maranhão. E é um pensamento 
coletivo. A união em prol de 
uma OAB/MA representativa 
e que valorize nossa classe é o 
que falta para coroar a deter-
minação dos causídicos que 
clamam por respeito, parida-
de e pluralidade.

Acredito que a 
oposição está 
cada vez mais 
unida para 
voltarmos 
a termos 
representação 
da OAB/MA
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A solenidade contou com a presença do Governador do Maranhão, Flávio Dino, o Secretário de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, Diego Rolim, a Gerente de Comunicação Externa e Marketing, Giselle Colins, o Secretário de Governo, Diego
Galdino, além de colaboradores da área de meio ambiente da Distribuidora e também representantes da SEGOV e SEMA.

Parque do Rangedor agora tem
borboletário para estudos e visitação 

Par ce ria da Equa to ri al Ma ra nhão

Foi inau gu ra do no úl ti mo sá ba do, 3, no Par que do Ran ge dor, em São Luís, um bor bo le tá rio, es pa ço que
con sis te em um vi vei ro de bor bo le tas com o ob je ti vo de pro mo ver a edu ca ção am bi en tal. Por meio de le se rá
pos sí vel ob ser var de per to to das as fa ses da vi da de uma bor bo le ta, o que des per ta mais sen si bi li da de e res- 
pei to ao meio am bi en te, além da pos si bi li da de de com pre en der a im por tân cia des ses in se tos pa ra a pre ser- 

va ção e ma nu ten ção dos ecos sis te mas.
O es pa ço foi cons truí do pe la Equa to ri al Ma ra nhão e en tre gue ao go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria
de Es ta do de Go ver no (SE GOV) e Se cre ta ria Es ta do de Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais (SE MA), am bas

se cre ta ri as res pon sá veis pe la ma nu ten ção e ge ren ci a men to do lo cal. O va lor in ves ti do foi de R$161 mil re ais.
O mo men to tam bém foi de as si na tu ra de uma or dem pa ra ex pan são do Par que do Ran ge dor. O Go ver na dor
Flá vio Di no des ta cou as ações de cu nho am bi en tal de sen vol vi das. Pa ra o se cre tá rio da SE MA, Di e go Ro lim, o

bor bo le tá rio re pre sen ta um es pa ço de pre ser va ção e pa ra de sen vol vi men to de pro je tos am bi en tais.

Pa ra a ge ren te de Co mu ni ca ção e Mar ke ting do Gru po Equa to ri al, Gi sel le Co lins, es sa pa re ce ria en tre a
dis tri bui do ra e o Go ver no do Es ta do tem si do de gran de re le vân cia pa ra a po pu la ção. “Des de a sua inau gu ra- 
ção em 2019, o Par que do Ran ge dor con ta com o apoio e par ce ria da Equa to ri al Ma ra nhão. Pa ra nós é mo ti- 

vo de or gu lho po der fa zer par te de ações co mo es sas que pro mo vem la zer pa ra a so ci e da de e uma ma nei ra
de re car re gar as ener gi as ao ar li vre, per to da na tu re za e res pei tan do os re cur sos na tu rais. Até o fim do ano
es tão pre vis tas mais con tri bui ções da Equa to ri al Ma ra nhão den tro do par que, co mo as bi ci cle tas elé tri cas

pa ra o uso da po pu la ção e a dis po ni bi li za ção do pri mei ro pos to de car re ga men to elé tri co do Ma ra nhão”, en- 
fa ti zou Gi sel le.

O horário de visitação pública no viveiro é de terça-feira a domingo, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30, com entrada
permitida de apenas seis pessoas por vez. Os visitantes deverão estar acompanhados por monitores. Para visitação de
escolas será necessário agendar a visita no Parque Rangedor 

Os anfitriões (direita) com Marcos e Janayna Ricoly, Regina Barros eIvanildo,
Marcos Davi e Madalena Nobre e Reginaldo Silva e Julieta Baptista.

Jacieny Dias e Gilson Martins da Estilos Comunicação com.o cantor Alerrandro
Costa

A influencer Simone Almeida e a arquitetura Tainara Cristina 

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho



EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Na entrega do mais novo monumento do Mobiliza SLZ, rolou bela performance do grupo Trois Dance. Na imagem, as
bailarinas estão entre membros da diretoria do Sebrae-MA: Mauro Borralho (diretor técnico); Raimundo Coelho (presidente
do Conselho Deliberativo); e Albertino Leal Barros Filho (superintendente)

Monumento das matracas do Mobiliza
SLZ realça de cores, cultura e alegria o

centro da cidade
A Ilha do Amor ga nhou um no vo pre sen te do Mo bi li za SLZ, mo vi men to de ini ci a ti va do Se brae MA e par- 

cei ros: um no vo mo nu men to que faz re fe rên cia às ma tra cas do Bum ba Meu Boi, em ho me na gem à cul tu ra
ma ra nhen se. As co res que en chem a es cul tu ra de vi da são re sul ta do do tra ba lho do mu ra lis ta Ori ges. Além
do Cen tro His tó ri co, ou tros dois pon tos tu rís ti cos de São Luís já ha vi am re ce bi do mo nu men tos se me lhan- 

tes: a Av. Li to râ nea (obra de Gil Le ros) e o Es pi gão da Pon ta d’Areia (au to ria de Car los Over).

O Grupo conta atualmente com mais de 150 pessoas entre advogadas e advogados, jornalistas, professores, artistas, e
mobilizadores sociais. Na foto acima, o colunista NM esteve reunido com o grupo numa prévia de carnaval em 2019

Maranhense da capital São Luís, Keilla Kalli é graduada em biologia e publicidade e
pós-graduada em comunicação integrada e marketing. Trabalha hoje como
redatora de conteúdo 

K. Kalli lança neste
domingo o livro “Joana
artista, João dentista”

A es cri to ra ma ra nhen se K. Kal li lan ça, nes te do min go, seu pri mei ro li- 
vro, cha ma do “Jo a na ar tis ta, João den tis ta”. A obra é pa ra cri an ças de 4 a 6
anos e fa la so bre dois ir mãos que têm gos tos e ha bi li da des di fe ren tes. Jo a- 
na gos ta de se ex pres sar, é cri a ti va e tem mui ta ener gia, João gos ta de ob- 
ser var, é cal mo e prá ti co. Mui tas ve zes os pais e edu ca do res não com pre- 
en dem que al gu mas ca rac te rís ti cas fa zem par te da es sên cia de ca da cri- 

an ça e a obra faz nos re fle tir so bre is so. A edi to ra é a por tu gue sa Fla min go
Edi ções. O lan ça men to acon te ce rá dia 11 de ju lho, do min go, na Pra ça do

Fo gue te na La goa da Jan sen, das 16h às 18h30. Ha ve rá a lei tu ra do li vro
em for ma de con ta ção de his tó ri as, além de dis tri bui ção de brin des pa ra

as cri an ças e a ven da de al guns exem pla res.

Em Tunsberg, na Noruega, Lourdes Pinheiro com o marido Arnt Henning
comemorando os 70 anos dela

São Luís, sábado e domingo, 10 e 11 de julho
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BORBOLETÁRIO NO 
PARQUE RANGEDOR 

MARANHENSE DIEGO GOULLART É 
SUCESSO NA TV E NA MÚSICA 

SOLIDÁRIO E CULTURAL! ESTILOS 
REALIZA ARRAIAL VIRTUAL COM A 
PRESENÇA DE VÁRIOS ARTISTAS 

Pelo segundo ano consecutivo, o programa e a Revista Estilo, leia-se Gilson Martins e Jacieny Dias, 
realizaram o Arraiá Estilos. O evento junino on line aconteceu no dia 25 de julho, pelo Youtube/Pro-
grama Estilos TV. A festa virtual teve como foco, a cultura nordestina e a solidariedade.

Participaram do evento beneficente, Boi de Santa Fé, Boi da Lua, a dança portuguesa Raízes de 
Portugal, Companhia Dançata – Barreirinhas/MA, Xenhenhem – Teresina/PI, Fabiano Guimarães - 
Campina Grande/PB, e os cantores Kaique Mamede e Alerrandro Costa. A live Arraiá Estilos foi trans-
mitida também, pela Gazeta Maranhão, que no estado é representada pela TV Alternativa canal 19.1, 
do empresário Wagner Silva.

Desde que começou o isolamento causado pela pandemia do Covid-19, esta já é a quarta ação so-
lidária do Programa e Revista Estilos. Ano passado, a Live Arraiá Estilos (Junho) e o Chá Estilos (De-
zembro) arrecadaram 1 tonelada e 900 kg de alimentos, em cestas básicas. Já este ano o Bloquinho 
Estilos (Fevereiro) e o Arraiá Estilos 2021 conseguiram em doações 900kg de alimentos. Parabéns pela 
iniciativa e muito mais sucesso e solidariedade. 

MISS MARANHÃO GLOBO 2021: 
INSCRIÇÕES ABERTAS E GRATUITAS 

 A ATUAL MISS BRASIL GLOBO, 
THAWANY FARIA FICOU EM 
QUARTO LUGAR NO CONCURSO 
INTERNACIONAL, MISS GLOBO QUE 
ACONTECEU NA ALBÂNIA.

 VÁRIOS ESTADOS JÁ ELEGERAM SUAS 
REPRESENTANTES PARA A CONCURSO 
NACIONAL, ENTRE ELAS, GABI 
LUSTOSA – MISS PIAUÍ GLOBO.

O mais tradicional Concurso de Beleza do país, o 
Miss Brasil Globo está todo repaginado no Maranhão. 
O publicitário e apresentador de TV, Marcos Davi, re-
cebeu o convite de Danilo D´avila, um dos mais reno-
mados missólogos do país e assumiu a Coordenação 
Estadual do Miss Maranhão Globo, Miss Maranhão 
Tur, Miss Maranhão Globo, também nas categorias 
Mirim, Infantil e Juvenil, entre outras novidades que 
estão sendo detalhadamente planejadas para esse se-
gundo semestre.

De imediato, Marcos Davi abre as inscrições, que 
são gratuitas para o Miss Maranhão Globo 2021, já a 
partir de segunda-feira (12/07) e vão até o dia 31 de 
julho. Os eventos assinados pelo coordenador esta-
dual, já são conhecidos pelo glamour, credibilidade 
e organização.

As seletivas estaduais vão acontecer dias 11 e 12 
de agosto e a final será no dia 25 de agosto, ambas 
no Rio Poty Hotel – São Luis e o concurso vai eleger a 
representante do Maranhão para a edição nacional, 
com previsão para acontecer no mês de setembro em 
Brasília-DF. 

O Miss Maranhão Globo 2021, que aconteceria em 
abril, teve que ser adiado devido a Pandemia do Coro-
navírus, mas todos os cuidados estão sendo tomados, 
para que seja um grande evento regional. Candidatas 
de vários bairros de São Luis e do interior do estado, 
já vinham aguardando o início das inscrições. 

As seletivas e a grande final, contarão com a cober-
tura completa dos Programas Nobre e Mundo Passa-
porte (REDETV e AMAZONSAT) e passarão em rede 
nacional de TV, além da transmissão ao vivo, através 
do canal do YouTube/mundopassaporte.

Para se inscreverem, as candidatas precisam ter 
entre 17 e 26 anos, serem solteiras, sem filhos(as) e 
se deslocarem até o Rio Poty Hotel no bairro da Pon-
ta D´areia – São Luis, com documentação pessoal.  

Maiores informações podem ser obtidas também, 
através do Instagram: @mdavicarvalho ou pelo fone/
whatsapp (98) 99975-1664. Assim como os outros gran-
des eventos produzidos pelo apresentador de TV, o 
Miss Maranhão Globo 2021 vai ser coroado pelo su-
cesso e beleza.

JACIENY DIAS E GILSON MARTINS, DIRETORES DA ESTILOS COMUNICAÇÃO.

Acostumado com os estúdios de TV, o ator Die-
go Goullart entra na carreira musical e já grava a 
primeira, de uma série de músicas que pretende 
lançar ainda esse semestre. Aos 27 anos e morando 
hoje no eixo Rio-São Paulo, o jovem maranhense é 
um apaixonado pela arte e executa todos os seus 
trabalhos, com boas vibrações.

Suas experiências como ator em novelas como 
“Malhação“ e em filmes como “O diabo mora aqui“, 
foram decisivos na união com trabalhos musicais em 
bandas consagradas e foram fundamentais na for-

mação do artista, que se lança no mercado musical.

Em 2018, Diego Goullart esteve em São Luis e 
foi homenageado com o Prêmio Nobre Teens como 
reconhecimento pelo brilhantismo do seu traba-
lho e trajetória talentosa da sua carreira artística. 

O single de estreia, chamado má inquilina é den-
tro de um contexto, que fala principalmente de 
atitude, trazendo palavras fortes, embaladas num 
pacote de rock & reggae. Muito bom pra ouvir, dan-
çar e refletir. Sucesso ao novo cantor.

COM O TROFÉU NOBRE TEENS 2018, DIEGO GOULLART AO LADO DE MADALENA 
NOBRE, MARCOS DAVI, MARCOS DAVI JÚNIOR E BRUNA ANDRADE.

A capital maranhense ganhou um 
novo atrativo turístico, trata-se do Bor-
boletário. Um laboratório vivo para ob-
servação do ciclo da vida de diversas 
espécies de borboletas e com acesso 
gratuito para toda a população. Essas 
são as principais características do 
novo Borboletário no Parque Estadu-
al do Rangedor.

A ideia visa estimular a educação 

ambiental, especialmente entre o pú-
blico infantil, uma vez que a observação 
dos estágios da vida de uma borboleta 
poderá despertar a sensibilidade, o res-
peito ao meio ambiente e os visitantes 
poderão conhecer de perto, o ovo, a lar-
va, a pupa e o estágio adulto do inseto. 
No viveiro acontece a reprodução de 
borboletas, que em breve irão povoar 
também, o Parque do Itapiracó.

 A SUPERVISORA DE 
ANUÊNCIA SOBRE 
FAUNA, LEYCIANE 
SOUZA E A BIÓLOGA, 
ROSILDA RODRIGUES 
FAZEM A RECEPÇÃO 
DOS VISITANTES.

 LEONARDO NOBRE 
(04 ANOS) 

FICOU ENCANTADO 
COM O PARQUINHO 
E O BORBOLETÁRIO 

DO RANGEDOR.

14


