FÉ R I A S
Museu de Arte Sacra com
visitas teatralizadas

Tássia Campos
em pocket show
aberto ao público
A cantora Tássia Campos
será a grande atração nesse sábado (17) de mais uma edição
do projeto “Potiguar Musical”
em um pocket show de das
10H às 12H nas lojas do Grupo Potiguar. PÁGINA 9

Público terá a oportunidade de conhecer
mais a história da arte sacra maranhense por
meio de personagens históricos que farão as
visitas guiadas durantes as férias.
PÁGINA 9
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“Todo sistema tem suas falhas e
as adequações vêm acontecendo
nos municípios do Maranhão”PÁGINA 3

Fred Lobato

Presidente do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Maranhão

Campanha do dinheiro
Apenas três parlamentares
maranhenses votam
contra o super fundão
de R$ 5,7 bilhões para
partidos políticos
As discussões foram marcadas por fortes
críticas de parlamentares de diferentes
correntes ideológicas à parte do substitutivo do
relator, deputado Juscelino Filho (DEM-MA),
que aumentaram de R$ 1,8 bilhão para R$ 5,7
bilhões, em plena crise econômica e sanitária,
as verbas destinadas ao Fundo Eleitoral em
2022. Da bancada maranhense apenas
Bira do Pindaré (PSB-MA); Josivaldo
JP (Podemos-MA) e Zé Carlos
(PT-MA) votaram contra. O
projeto, agora, segue para
sanção do presidente Jair
Bolsonaro.
PÁGINA 2

Conheça
as 5 novas
modalidades

Dino se reúne
com Lula por
recuperação
da Amazônia

Nesta edição das Olimpíadas,
o Cômite Olímpico Internacional
mudou as modalidades em disputa e cinco "esportes" figuram
entre os que serão disputados a
partir deste mês.
PÁGINA 9

Na reunião, Lula recebeu o
Plano de Recuperação Verde
da Amazônia Legal, elaborado pelo consórcio que é visto
pelo ex-presidente como “um
projeto que pode transformar
a vida dos 30 milhões de moradores da região”. PÁGINA 3

OLIMPÍADAS

Moto mudará para jogo
de hoje contra Palmas
PÁGINA 8
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ELEIÇÕES 2022

ORÇAMENTO

Apenas 3 maranhenses
foram contra o Fundão
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022 aprovada na Câmara é
o maranhense Juscelino Filho e aumentou o Fundo Eleitoral para R$ 5,7 bilhões

P

or 40 votos a 33, os senadores
aprovaram, ontem, o projeto
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, na segunda etapa da sessão do Congresso.
Momentos antes, os deputados chancelaram a matéria por 278 votos a 145,
com uma abstenção — como prevenção da covid-19, as votações ocorreram separadamente, no formato semipresencial. As discussões foram
marcadas por fortes críticas de parlamentares de diferentes correntes ideológicas à parte do substitutivo do relator, deputado Juscelino Filho (DEMMA), que aumenta de R$ 1,8 bilhão
para R$ 5,7 bilhões, em plena crise
econômica e sanitária, as verbas destinadas ao Fundo Eleitoral em 2022.
O projeto, agora, segue para sanção
do presidente Jair Bolsonaro. Com a
aprovação da LDO, o Congresso ﬁca
liberado para o recesso parlamentar,
previsto para o período de 18 a 31 de
julho.

O Fundo Eleitoral foi
criado pelo Congresso
em 2017, após o STF
proibir, dois anos antes,
doações de pessoas
jurídicas a candidatos a
cargos eletivos.

De acordo com a legislação, recebem mais recursos do fundo os partidos com as maiores bancadas de deputados e senadores — PSL e o PT, no
caso, seriam os principais beneﬁciados.
O deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR), relator do projeto que barra os supersalários no serviço público,
recentemente aprovado pela Câmara,
disse que a Casa deu “10 passos atrás”
ao aprovar a medida. “Votei não ao
aumento de R$ 3,7 bilhões do chamado fundão eleitoral. A Câmara, que na
última semana deu um passo para
frente ao votar o projeto que barra os
supersalários no serviço público, deu
10 passos para trás ao incluir, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
esse aumento absurdo para ﬁnanciar
campanhas com o dinheiro da sociedade”, aﬁrmou. “Está faltando dinheiro para vacinas, para Segurança, para
Educação e, agora, aprovam um absurdo desse. Votei não e repudio essa
manobra de última hora.”
Juscelino Filho rebateu as críticas
ao parecer. “Todos sabemos que ano
que vem é ano eleitoral, e o Fundo de
Financiamento de Campanha tem
papel no exercício da democracia dos
partidos”, justiﬁcou o relator.

PTB e Cidadania. Ao “não” orientaram
os seguintes partidos: PT, PSB, PDT,
Podemos, PSOL, Novo, PV, Rede, e a liderança da Oposição.
O Novo propôs a votação de um
destaque que retirava o “Fundão” do
texto ﬁnal. Mas a votação foi simbólica e a proposta foi rejeitada.
O texto aprovado coloca nas prioridades o PNI (Programa Nacional de
Imunização), a agenda para a primeira infância, despesas do Programa Casa Verde e Amarela, e ampliação da infraestrutura da rede de atendimento
oncológico.
Sim
Aluisio Mendes (PSC); André Fufuca (PP-MA); Cleber Verde (Republicanos-MA); Dr. Gonçalo (RepublicanosMA); Edilazio Junior (PSD-MA); Gastão Vieira (PROS-MA); Gil Cutrim (Republicanos-MA); Hildo Rocha (MDBMA); Juscelino Filho (DEM-MA); Marreca Filho (Patriota-MA); Pastor Gil
(PL-MA); e Pedro Lucas Fernandes
(PTB-MA).
Não
Bira do Pindaré (PSB-MA); Josivaldo JP (Podemos-MA) e Zé Carlos (PTMA).

Como votaram os maranhenses

Sem voto

Os partidos que orientaram “sim” à
proposta: PSL, PL, PP, PSD, MDB,
PSDB, DEM, Solidariedade, Pros, PSC,

João Marcelo Souza (MDB-MA); Josimar Maranhãozinho (PL-MA); e Junior Lourenço (PL-MA)

ARTICULAÇÃO

DinosereúnecomLulaporrecuperaçãodaAmazônia

Movimento político
quer Sérgio Moro
como terceira via
Defensores do nome de Sérgio Moro para a disputa
presidencial deﬂagraram um movimento político para
tentar convencer o ex-ministro da Justiça a disputar a
eleição presidencial do próximo ano. A campanha, batizada de “Moro 2022 contra o sistema”, defende que o exjuiz ocupe a faixa da “terceira via”, como alternativa às
candidaturas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento também
se intensiﬁcou com a presença de Moro no Brasil – hoje
ele está morando e trabalhando nos Estados Unidos -,
onde teve conversas com políticos que defendem sua
candidatura e com outras lideranças.
Para apoiadores, Moro não deﬁniu ainda se está disposto a se lançar como candidato ao Planalto. Mas, segundo o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR),
de quem é próximo politicamente, ele também não descartou a possibilidade de participar da disputa. O prazo
para essa decisão seria em outubro, já com o cenário político um pouco mais deﬁnido.
“Temos um diálogo excelente com Moro”, conta o senador Oriovisto. “Ele já nos disse que, se resolver entrar
na política, vai se ﬁliar ao Podemos. Fizemos algumas
reuniões e estamos insistindo nisso com ele. Moro ainda
não aceitou ser candidato a presidente, mas também
não disse não. Ele está pedindo tempo para pensar. E a
hora de fazer campanha para que ele aceite é agora”, diz.

A mobilização pró-Moro já discute a
organização de eventos para
impulsionar seu nome, como
jantares de empresários que estão
sendo marcados para atrair a
adesão ao movimento.
Outros partidos também estão sendo contatados sobre um eventual projeto em torno da candidatura de
Moro para garantir musculatura política a uma possível
campanha presidencial.
Vereador do Novo em São Paulo, Fernando Holiday
também viu de forma positiva a possibilidade de o exministro entrar na corrida presidencial. “O brasileiro
tem a esperança de que Moro saia candidato em 2022.
Moro é centrado, possui carreira ilibada e tem coragem
de enfrentar a máquina corrupta que destrói o País”,
aﬁrmou o político.
Oriovisto Guimarães diz que o quadro político atual
criou um “vácuo político” onde Moro poderia se transformar numa alternativa eleitoral expressiva.

GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO, FEZ UMA VISITA AO EX-PRESIDENTE LULA NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA
O ex-presidente Lula (PT) se reuniu
com o governador do Maranhão, Flávio Dino, recém ingresso no PSB e
apontado como uma das opções de
candidato a vice-presidente na chapa
do petista em 2022. Dino é presidente
do Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia.
Na reunião, Lula recebeu o Plano
de Recuperação Verde da Amazônia
Legal, elaborado pelo consórcio que é
visto pelo ex-presidente como “um
projeto que pode transformar a vida
dos 30 milhões de moradores da região”. Nas redes sociais, Dino informou: “falamos sobre economia verde,
combate à pandemia e medidas sociais que estamos adotando no Maranhão. Agradeço a acolhida fraterna e
espero poder retribuir em breve”.
Plano de Recuperação Verdel
O Plano de Recuperação Verde da
Amazônia Legal (PRV) foi lançado oﬁcialmente pelo Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O PRV busca
estimular a adoção de uma economia
de baixo carbono que seja compatível
com o combate às desigualdades, a
geração de emprego e renda e o crescimento econômico sustentável. O
Consórcio é formado pelos governa-

dores de nove estados: Acre, Amapá,
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
O grupo quer a reconﬁguração da estrutura socioeconômica da Amazônia
Legal, que tenha como efeito o estabelecimento de uma preservação duradoura dos ecossistemas locais. O
PRV tem inspiração em projetos internacionais, dos chamados “Green New
Deals”, formulados e propostos por
países como a Alemanha, a França, os
Estados Unidos, a Coreia do Sul e a
China. A principal proposta – a mais
inﬂuente – é de autoria de membros
do Congresso norte-americano, encampada pelo presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, que prevê investimentos de US$ 10 trilhões em 10 anos
no setor. No Brasil, o plano aparece
em contraposição à política ambiental do governo de Jair Bolsonaro, que,
na avaliação do consórcio, tem desmantelado órgãos de controle e se
omitido perante denúncias de crimes
ecológicos.
Projeto
São quatro eixos principais do PRV:
1) frear o desmatamento ilegal, 2) produção sustentável, 3) infraestrutura
verde e 4) inovação e capacitação. O
projeto se desdobra em projetos regi-

onais, levando em conta o impacto
ambiental e socioeconômico de cada
um dos estados. Para a fase inicial do
projeto foi estimado um orçamento
de R$ 1,5 bilhão, a ser dividido entre
os quatro eixos, em projetos estaduais
e regionais. Para isso, o Consórcio
Amazônia Legal pretende estabelecer
parcerias com o setor privado nacional e buscar ﬁnanciamento através de
bancos de fomento e fundos, como o
Fundo Constitucional do Norte (do
Banco da Amazônia) e o Fundo
Amazônia (do BNDES) – cujos R$ 2 bilhões estão bloqueados atualmente.
Lula viaja ao Nordeste
Lula recebeu o PRV após reunião
com o governador nordestino Flávio
Dino. Lula deve ser candidato à presidência em 2022, destacando-se, como
dizem as últimas pesquisas de intenção de votos, como principal candidato para derrotar Jair Bolsonaro. Dino é
cotado para ser vice na chapa do petista. No Nordeste, Lula vai reencontrar antigos aliados e buscar novas
parcerias mirando a eleição de 2022.
Será a sua terceira viagem este ano
com ampla dimensão política, depois
de uma série de encontros que manteve com líderes políticos em Brasília
e no Rio de Janeiro.

“O Brasil está vivendo uma política bipolar. É uma
coisa absurda. Hoje, a opção está entre a corrupção de
esquerda e a corrupção de direita. São duas corrupções
com cores ideológicas diferentes. Mas são governos
igualmente corruptos. Um está envolvido com rachadinhas, com negócio de vacina, Queiroz. Do Lula não precisa nem falar. Depois do mensalão e do petrolão, não
precisa falar de corrupção do PT mais. Não é possível
que o Brasil se resuma a essas duas opções”, diz o senador paranaense.
Sua avaliação é de que há um crescente desembarque
de eleitores de Bolsonaro que estão desiludidos com o
desempenho de seu governo e com as denúncias de irregularidades. “Vivemos numa democracia e queremos
continuar vivendo numa democracia. Então, temos que
entender e admitir que é legítimo que quem queira eleger o Lula, lute por ele. É legítimo que quem queira reeleger o Bolsonaro, lute por ele. Não podemos ser intolerantes com ninguém. Mas também não queremos que
ninguém seja intolerante conosco. Porque não queremos nem um, nem outro. Queremos uma terceira via.
Queremos alguém que materialize, que encarne civilidade, democracia, cultura, ética, preparo, respeito à liturgia do cargo. Bolsonaro não tem nada disso.”
Apesar do entusiasmo de seus apoiadores, a construção da candidatura de Moro não é tão simples assim.
Depois que o Supremo Tribunal Federal anulou as decisões que condenaram o ex-presidente Lula e consideraram o ex-juiz parcial, houve inegável perda de capital
político e desgaste de imagem. Além disso, sua turbulenta passagem pelo governo Bolsonaro também contribuiu para enfraquecer seu nome como opção na
construção de uma terceira via.
Até poucos meses atrás, Moro participava regularmente de conversas com outros integrantes do chamado grupo de centro, como os governadores João Doria e
Eduardo Leite, o apresentador Luciano Huck, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e João Amoêdo, do Novo.
Aos poucos, o grupo foi se desarticulando e as conversas
em torno de uma candidatura comum praticamente
acabaram. Com o julgamento do Supremo ainda recente, Moro preferiu assumir um papel mais discreto. Mas
com o rápido derretimento político de Bolsonaro, a
pressão para que se lance como candidato recomeçou.
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“Todo sistema tem suas
falhas”, diz Fred Lobato
A luta pelos direitos dos usuários do SUS e a defesa dos gestores de saúde está entre as
metas do novo presidente do Cosems-MA, que é secretário de saúde de Pinheiro
HENRIQUE BÓIS
Especial para O Imparcial
Secretário de Saúde do município
de Pinheiro, Fred Lobato, foi eleito para presidir o Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Maranhão,
Cosems-MA, para o biênio 2021-2023.
Lobato concorreu em chapa “Unido
pelo SUS” composta por 55 gestores
municipais de Saúde.
Ex-secretário de Saúde de Buriti e
Santa Helena, pós graduação em gestão de saúde, o médico Fred Lobato
assumiu a presidência do Cosems
prometendo dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido
pelo ex-presidente Vinícius Araújo no
diálogo tripartite e dar mais qualidade
ao SUS no Maranhão. A luta pelos direitos dos usuários do SUS e a defesa
dos gestores de saúde está entre suas
metas na gestão da entidade.
m entrevista, o presidente do
Cosems falou sobre o papel da
entidade na campanha de vacinação no estado e faz projeção da saúde na pós pandemia. Conﬁra:
O senhor foi eleito para presidir o
Conselho (Cosems) em um momento grave da saúde no país, em que a
pandemia da covid-19 já ceifou mais
de meio milhão de brasileiros. Esse
cenário redefine a entidade como
núcleo estratégico da saúde no estado?
Fred Lobato – Ao longo de 1 ano e 4
meses de pandemia, em que até o presente momento já perdemos 534 mil
vidas, o COSEMS tem sido fundamental para articular as ações de saúde no

E

FRED LOBATO AFIRMOU QUE DARÁ CONTINUIDADE AO TRABALHO DA GESTÃO ANTERIOT
Estado, pois o mesmo congrega as Secretarias Municipais de Saúde por
meio dos gestores municipais e representa os municípios nas instâncias do
Sistema Único de Saúde – SUS, de
modo a atuarem em prol do desenvolvimento da Saúde Pública, promovendo ações que fortaleçam a descentralização política, administrativa e ﬁnanceira do Sistema.
De que maneira o Cosems está
acompanhando a campanha de vacinação contra a covid-19 nos municípios maranhenses?
Todas as ações de Saúde no Estado no

que se refere aos municípios passam
pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão – COSEMS. Com a Campanha de Imunização contra a COVID19 não é diferente,
pois a vacinação é de responsabilidade dos municípios, e por sermos um
Conselho de Secretários Municipais
temos um link direto com os gestores
atendendo suas demandas e articulando com os outros setores, principalmente com a Secretaria de Estado
da Saúde e a FAMEM que tem sido
nossos parceiros em todas as ações.

Vacinação contra a covid-19 como prioridade

No olho do furacão
Faltando pouco mais de 14 meses para as eleições de 2022, o
Brasil vive uma situação de tensão máxima na Praça dos Três Poderes em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua internado em São Paulo, mas evoluindo positivo. Do leito do
hospital, ele permanece fazendo o que mais gosta. Tentando não
se desconectar dos seguidores das redes sociais. No Congresso,
Bolsonaro vive acossado na CPI da Covid do Senado, por denúncias cabeludas na esfera do Ministério da Saúde, enquanto a pandemia do coronavírus ainda mata mais de 1.500 pessoas por dias,
embora com os números gerais em aliviante declínio. A economia
sinaliza recuperação, mas longe de se falar em comemoração, enquanto a onda de contaminação da variante Delta da covid não
ser contida.
Como o Brasil deu uma cambalhota política em 2018, saindo
de um longo período de 16 anos de esquerdismo de Lula e Dilma
Rousseff, e apegando-se ao extremismo de direita de Jair Bolsonaro e sua legião de seguidores, todo o resto passa à escala da imprevisibilidade sobre uma candidatura vigorosa saindo pela 3ª via,
ﬁncada no centralismo. Aﬁnal, estudos recentes indicam que os
países que optam pela descentralização política progressiva conseguem ser mais resilientes às cada vez maiores mudanças repentinas que a complexidade brasileira se impõe. No presente momento nem Ciro Gomes (PDT), nem o tucano João Doria mostram o talento necessário para aglutinar forças do centro e se impor à direita bolsonarista e a esquerda liderada por lulista.
A doença do presidente aponta para um breve retorno ao trabalho, mas a política carregada pelo Centrão tenta buscar um nome em condições penetrar na dicotomia da pré-disputa presidencial Jair Bolsonaro x Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse cenário de
confrontos e radicalismos ideológicos, as pesquisa apontam o
derretimento da popularidade de Bolsonaro, cuja erosão tem
muito a ver com a CPI, as negociações da compra da vacina indiana Covaxin no Ministério da Saúde e o desprezo pela pandemia.
Sem falar nos movimentos de rua cada vez mais barulhentos,
além de 106 pedidos de impeachment, trancados na gaveta do
presidente da Câmara, Arthur Lira, uma fortaleza para o que der e
vier sobre o presidente Jair Bolsonaro.
No mês de junho, Bolsonaro dedicou parte de sua live às quintas-feiras ao chamamento do reduto evangélico que o ajudou a
tornar-se “mito” em 2018, com vocábulos religiosos. Parte desse
segmento, aliás, já sinaliza pular fora do barco da reeleição. “Tem
uma passagem bíblica que diz: ‘seja frio, ou seja, quente, não seja
morno’. Essa via do centro, no meu entender, não decola”, disse o
presidente, enquanto subiam pela tela emojis de palmas, bandeirinhas do Brasil e elogios ao “mito”, além de um rosário de xingamentos contra qualquer um que não esteja alinhado à pautas
conservadoras da extrema-direita. O alvo preferido é Lula que,
com a elegibilidade garantida pelo STF vai deixando o presidente
cada vez mais distante nas pesquisas.

Zema mais perto

O senador Roberto Rocha (sem partido) entrou no curto recesso do Congresso rindo à toa. O projeto que permite a instalação da
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) foi sancionado esta
semana pelo presidente Jair Bolsonaro, ante da doença.

Volume vivo

Os números da CPI da Pandemia são impressionantes. Tomou
33 depoimentos, produziu mais de 1,1 mil requerimentos e 1,8 mil
ofícios. Ao todo, 14 pessoas passaram a ser investigadas. Os documentos, imagens e vídeos recebidos pela CPI superam um
terabyte.

Caminho livre

Mesmo tendo sido objeto de especulação, mas o Ministério
Público de Contas não recorreu ainda à Justiça reivindicando a vaga no TCE, aberta com a aposentadoria do conselheiro Nonato
Lago, no próximo dia 8 de setembro. Assim, Marcelo Tavares será
tranquilo dono da vaga.

“Abriu a caixa de Pandora”

“COMPREENDEMOS QUE TODO SISTEMA TEM SUAS FALHAS E AS ADEQUAÇÕES VÊM ACONTECENDO”, AFIRMOU FRED LOBATO
O Cosems tem participado do debate sobre grupos prioritários na vacinação com as autoridades do estado, como integrante da Comissão Intergestora Bipartite?
Sim, pois os grupos prioritários estão
deﬁnidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19, contudo, o Ministério da
Saúde dá autonomia aos estados para
antecipar alguns grupos, desde que
haja pactuação em CIB. Sendo que a
mesma é composta por representantes do Estado por meio da SES e por
municípios representados pelo COSEMS, logo, não há nenhuma liberação sem a participação desses membros. Podemos citar como exemplo a
antecipação da vacinação de alguns
grupos prioritários: Proﬁssionais da
Educação, Proﬁssionais das Forças
Armadas, Proﬁssionais da Imprensa
entre outros. Todos tiveram Resolução CIB, que é assinado pelo COSEMS
e SES.

Com a pandemia houve congelamento das cirurgias eletivas, represando ainda mais a grande demanda
no interior do estado deste tipo de
atendimento. Existem tratativas para retomada destes atendimentos?
No corrente ano as cirurgias eletivas
não deixaram de ser feitas, houve apenas uma redução nos procedimentos,
considerando a necessidade que os
municípios tiveram de disponibilizar
leitos para pacientes da COVID-19.
Podemos citar como exemplo a portaria n º 665 de 1º de junho de 2021 que
libera recursos para realização de Cirurgias Eletivas nos municípios do
Maranhão contemplados na portaria
3.641 de 11 de dezembro de 2020. À
medida que os casos forem diminuindo, aumenta a quantidade de leitos e
consequentemente de procedimentos.
O governo contratou técnicos para alimentar o relatório nacional de
vacinação do SUS que segundo os

prefeitos apresenta defasagens, isso
demonstra necessidade de qualificação do quadro?
O Governo do Estado tem sido um
parceiro fundamental no combate a
pandemia da COVID-19. Quanto à necessidade de qualiﬁcação do quadro
que alimenta o sistema, acreditamos
que o mesmo é de grande competência, contudo, compreendemos que
todo sistema tem suas falhas e as adequações vêm acontecendo à medida
que informamos as fragilidades.
Como o senhor enxerga as políticas públicas de saúde póspandemia?
Será o momento de maior desaﬁo para todo o país, pois teremos que lidar
com uma economia fragilizada, o que
afeta diretamente a saúde pública e
consequentemente os seus usuários,
pois não sabemos como os mesmos
ﬁcarão afetados também psicologicamente por suas perdas o que afeta
saúde, educação, etc…

Do senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid sobre denúncia contra Eduardo Pazuello, relacionada à compra de 30 milhões de doses da vacina CoronaVac, pelo triplo do preço e com intermediário, segundo a Folha de S. Paulo.

A ex-governador Roseana Sarney está sob forte pressão
do grupo que lidera, para entrar na disputa do governo
em 2022. Mas ela, no comando da legenda estadual, estaria mais propensa a buscar outro mandato e fortalecer a bancada parlamentar emedebista.
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Diz o vice-presidente do MDB, Roberto Costa que o Partido já conversou com PDT, DEM e até o PCdoB sobre
as próximas eleições. “Trata-se de um exercício normal da democracia, numa visão mais objetivas de cada
legenda”, pontua ele.
Dando prioridade às ações de vacinação contra a
covid19, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide (Pode)
tem se esquivado de debater as eleições de 2022 e em
qual situação pretende se encaixar. Nem de longe diz
ainda quem vai apoiar e em que circunstância.

Benefícios da vacina
Estudo realizado pelo Prof. Dr. Allan Kardec, da UFMA, o efeito
da vacinação no Maranhão é extraordinário sobre o número de
óbitos. Com gráﬁcos, ele estima que as vacinas podem ter salvo algo em torno de quatro mil vida de covid19. Flávio Dino tuitou a
notícia.
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O mercado central
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de São Luís. Membro das
Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras

Fobia Social – I
Idéias de auto referência simples
tais como a de que as pessoas estão
olhando muito para ele ocorrem com
Desde Hipócrates, já havia sido freqüência nesse paciente. Desta fordescrito o que conhecemos hoje com ma, é comum que ele se sinta alvo de
o nome de ansiedade social patológi- comentários ou gozação por parte de
ca ou, tão somente, ansiedade patoló- outras pessoas, idéias estas que pogica. Com o avanço dos conhecimen- dem ser corrigidas com argumentatos em 1966, passou-se a distinguir ção lógica, muito embora de fato isto
agorafobia de outras formas de fobias não esteja ocorrendo, porém na mene até a metade da década de 1980, a te ansiosa desta pessoa este fato pode
fobia social era considerada um trans- ocorrer.
torno ansioso negligenciado. A partir
Há estudos que apontam que 75%
daí um número crescente de publica- dos fóbicos sociais apresentaram esções têm surgido, revelando um gran- tas idéias de referência não delirantes
de interesse em pesquisa sobre o te- o que aumentaria em muito o mal-esma.
tar sentido pelo paciente.
Entre as fobias uma tem despertaTimidez é uma característica apredo um interesse muito intenso entre sentada por grande parte dos fóbicos
os estudiosos especialmente nos dias sociais, seja em maior ou menor grau,
atuais que é a fobia social. O que ca- mesmo se sabendo que ser tímido
racteriza esta fobia social é a presença não é sinônimo de ser portador de fode uma intensa ansiedade em situa- bia social. A timidez está presente em
ções sociais (de contato interpessoal) diversas situações, como por exemou de desempenho, ou mesmo am- plo, nos relacionamentos sociais e no
bas, acarretando sofrimento excessi- início de relacionamentos amorosos,
vo ou interferindo de forma acentua- nas situações de falar ou se expor em
da no dia-a-dia da pessoa.
público, porém quando esse quadro
Nos critérios de diagnóstico da psi- de timidez se apresenta de maneira
quiatria americana conhecida pela si- exagerada, pode vir a se tornar fobia
gla DSM-V (American Psychiatric As- social.
sociation, 1994) enfatiza que ao se faA fobia social é uma doença de curzer o diagnóstico de fobia social é ne- so crônico, potencialmente incapacicessário que o transtorno cause inter- tante e com altos índices de comorbiferência signiﬁcativa em alguma área dades, isto é, pode vir acompanhada
importante da vida do indivíduo, tra- de outras patologias comportamenbalho, vida social, atividades acadê- tais e/ou psiquiátricas, tais como
micas, e lazer).
transtorno de personalidade, depresO portador de fobia social reconhe- sões personalidade insegura, quadros
ce que o seu medo é exagerado ou ir- de astenia crônica, ou mesmo outros
racional e teme mostrar sinais de an- transtornos de ansiedade, etc.
siedade, como rubor facial, tremor e
Além dos sintomas anteriormente
sudorese. Em algumas situações, a descritos pode o fóbico social sentiransiedade pode assumir a forma de se com o temor excessivo de humilhaum ataque de pânico por surgir um ção ou embaraço em vários contextos
temor intenso e descontrolado da si- sociais, praticar atividades físicas e estuação que ocasiona a fobia. Entre ou- portivas em público. Muitas vezes, o
tros medos que se manifestam estão temor se revela em relações amoroos de parecer ridículo ou tolo, de ser o sas. O simples fato de pensar nessa
centro das atenções, de cometer erros possibilidade de se encontrar ou
e de não saber o que se espera dele.
abordar alguém já pode desencadear
RUY PALHANO
Psiquiatra

ansiedade descontrolada e fazer com
que se evite a situação. E como vimos
o resultado é uma importante limitação na vida da pessoa pelos sintomas
impostos pela doença.
O diagnóstico deste transtorno é
clínico, ou seja, baseado no relato dos
sintomas do paciente. Nenhum exame laboratorial ou de imagem é utilizado para o diagnóstico. Muitas das
vezes o recomendado é que o médico
que vai proceder ao tratamento realize exames laboratoriais para afastar a
possibilidade de existir ouras patologias psiquiátricas ou clínicas, além da
fobia social, e caso haja, deve-se tratálas.
O tratamento da fobia social é realizado de duas formas: farmacológicos
e psicossocial. Atualmente existem
medicamentos altamente eﬁcazes
que revertem as fobias destes enfermos. São medicamentos antifóbicos
que promovem maior segurança e
bem-estar psíquico e emocional a estes pacientes. A utilização destes medicamentos deverá ser feita sob rigorosa orientação médica e por tempo
deﬁnido no tratamento.
O grupo de fármacos mais utilizados para o tratamento são os medicamentos antidepressores (AD) em doses adequadas a cada paciente. O
tempo de tratamento e a escolha do
medicamento está na razão direta da
clínica de cada um enfermo. Ansiolíticos podem também serem utilizados,
sobretudo no início do tratamento e
por breve período de tempo.
A abordagem psicológica recomendada deve ser através da Terapia Cognitivo Comportamental – TCC, que
são técnicas comportamentais e psicológicas eﬁcientes que promoveram
a reversão dos temores e sintomas fóbicos destas pessoas, levando-os a adquirirem maior segurança e autoconﬁança. além de promover a reabilitação psicossocial em geral condição
que se encontra muito prejudicada
em consequência desta doença.

Bom dia, professor Ericeira
lítica internacional. É um assunto pelo qual me interessei, desde o tempo
da ditadura, quando não tínhamos
uma imprensa livre e voltava-me para
Há tempo que buscava as crônicas o noticiário internacional. Se fosse
e artigos do professor João Batista Eri- jornalista, optaria por essa especialiceira, nas edições dominicais de O dade.
Imparcial e não os encontrava. ProcuNo auditório da SVT Faculdade, ﬁz
rei me informar e tomei conhecimen- parte de uma mesa sobre a literatura
to de que seu estado de saúde não está latino-americana e os direitos humapermitindo que escreva. Espero, espe- nos. Nesse evento, o professor Ericeira
ramos, que se recupere em breve, pa- deu-nos uma aula sobre a obra de Varra nos proporcionar suas cuidadosas gas Llosa, A festa do bode, assinalananálises e seus ensinamentos.
do os detalhes literários e políticos do
A sua ausência das páginas de O livro no que concerne ao foco na ditaImparcial despertou-me a ideia de dura de Rafael Trujillo.
dar-lhe um “Bom Dia” e votos de recuMuito antes, quando eu estava em
peração, além de enfatizar que esta- Imperatriz, como juiz de direito, o
mos sentindo sua falta.
confrade Ericeira convidou-me para
Existem pessoas que convivem comparecer em sala de aula, no camcom a gente de maneira reservada, pus da Ufma, para falar aos seus alutranquila, e não se percebe o valor das nos sobre Recásens Siches.
ações desenvolvidas por elas. É o caso
Mas, ultimamente, nosso ponto
do professor Ericeira. Ao longo de tan- principal de encontro era a Academia
tos anos o conhecemos advogando, Maranhense de Letras Jurídicas, que
ensinando, doutrinando e sempre es- esteve sob sua direção por muito temcrevendo, livros, crônicas e artigos de po. Estávamos, portanto, sempre nos
elevada apreciação literária e cientíﬁ- encontrando, seja físicamente seja
ca.
por seus escritos dominicais.
Um dos pontos que sempre me
Se prestarmos atenção, encontrachamou a atenção nos artigos do ami- remos o nome do professor Ericeira liLOURIVAL SEREJO
Presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão

de vanguarda em São Luís. Foi ele o
pioneiro em pesquisa judiciária no
Maranhão, com seus trabalhos “Como decidem os juízes no Estado do
Maranhão”, “Questão agrária”, “Extratos de jurisprudência eleitoral do Maranhão”. Tive a honra de escrever a
orelha da sua obra “O olhar da Justiça”. Em “A reinvenção do Judiciário”,
encontram-se análises inteligentes e
sugestões inovadoras para as atividades judiciárias.
Em todos os lugares por onde passa, o confrade Ericeira vem deixando
rastros do seu talento e lições da arte
de cativar. Aliás, o seu pai, dono da
DrogaNorte, já cultivava esse dom.
Nossa farmácia de Viana era freguesa
do senhor Ericeira. Ali comprei, por
várias vezes, remédios a grosso em suas mãos e sempre fui bem atendido.
Outro ponto relevante na personalidade do professor Ericeira é a ética.
Os postulados éticos orientam suas
atividades em todos os ângulos.
Por lembrar tudo isso, é que venho
expresar neste “Bom Dia,” votos pela
recuperação do estimado amigo, confrade e professor João Batista Ericeira,
para alegria de todos os seus amigos.

Com 157 anos de funcionamento o Mercado Central
de São Luís atravessa gerações, resiste ao tempo e se
mantém como uma referência para pessoas de todas as
idades. Fundado em 1864, foi totalmente reconstruído
na década de 1930, por iniciativa do interventor Paulo
Ramos.
Com forte apelo para o artesanato e culinária regionais, tem como principal característica a diversidade,
sem pretender a especialização de qualquer gênero dos
produtos ali comercializados. Encontra-se de tudo nas
cerca de 450 bancas e boxes que compõem o conjunto
comercial do Mercado.
Vizinho à Fonte das Pedras, ocupa uma quadra inteira, ﬂertando com a famosa Rua Magalhães de Almeida,
de um lado, e a também imponente Rua de São João, do
outro. É ponto de partida e chegada de ônibus para inúmeros cantos da Ilha e passagem para muitos que se dirigem ao Centro da capital maranhense.
Mercado Central que viu causos ludovicense serem
contados nas folhas da história, que marcariam a vida
da cidade para a posteridade. Quantas não foram as famílias, das mais pobres às tradicionais, que tinham ali, e
ainda têm, o seu destino diário para realização de negócios. De um curtume que havia na imediação, até o antigo gasômetro, que alimentava os postes de iluminação
pública da região central.
Mercado que pulsa com comerciantes, vendedores,
caixeiros, representantes comerciais, prestadores de
serviço, camelôs, ambulantes, ﬂanelinhas, jornaleiros.
Um misto de gente, diretamente mais de mil pessoas, de
todas as cores e etnias. Indiretamente mais algumas
poucas centenas que do vai e vem do mercado aproveitam para fazer a renda do dia.
Pessoas com seus trejeitos particulares, alguns estudados e outros nem tanto, mas com a mesma sabedoria
para a lida diária que garantiu o sustento de gerações.
Ali se encontra de “tudo em quanto”, como popularmente se costuma dizer.
A identidade maranhense, ou pelo menos grande
parte que a constitui, podem ser encontradas naquele
espaço. Frutas, verduras e legumes; batidas, destilados,
licores; doces, compostos, farinhas; ervas, melados, garrafada, lambedor, leite de janaúba; carnes, aves, mariscos, peixes; artesanatos e utilidades das mais diversas.
Há coisas que só se encontra lá. Ingrediente para todo prato e até o prato já feito; tem erva para todo remédio e também o remédio engarrafado. Gostos, cores, sabores, cheiros. Tem balaios, abanos, funil, ratoeira, colher de pau, chapéu de couro, lamparina, fogareiro. Cofos de jabiraca ou camarão seco aguardam o degustador
tradicional, que também acha a farinha para saciar sua
vontade de um tradicional chibé.

O Mercado Central é como um
organismo vivo, que pulsa com o
movimento de domingo a domingo,
faça chuva ou faça sol.
Não existe férias ou folga, a jornada é permanente. É
também um espaço de encontro de amigos, naturalmente, onde costumam se encontrar semanalmente para degustar a boa culinária dos pequenos restaurantes
que lá funcionam.
O Mercado Central testemunhou os últimos anos de
Ana Jansen, personagem que virou folclore em razão das
histórias que viraram causos ludovicenses. Viu o declínio dos tempos áureos, da pujança da monocultura de
produtos agrícolas. Acompanhou a cidade crescer e
romper fronteiras, com seus prédios imponentes. Segue
sua sina, resistindo à modernidade dos novos centros
comerciais.
Diante de tantas transformações, continua altivo, não
somente porque é uma fonte inesgotável de tantos produtos. Lá se encontra de tudo um pouco, mas, sobretudo, se encontra gente. Do nascer ao pôr-do-sol, o Mercado é feito, também, de pessoas, tem cara, transpira e tem
alma.
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George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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Sociedade em perigo e os jabutis da MP1040
2 jabutis: a dispensa da Anotação de
Responsabilidade Técnica para instalações elétricas até 140 kVA e revogação do SMP (Salário Mínimo Proﬁssional) dos Engenheiros, Arquitetos,
Médicos Veterinários e Químicos gera
A inciativa de desregulamentação surpresa e perplexidade pois a Constida Engenharia através da MP 1040, tuição Federal de 1988 é clara ao aﬁrque trata da desburocratização, mos- mar que a todos os brasileiros estão
tra os riscos de inciativas de caráter le- garantidos o direto a segurança ( Art.
gislativo serem tomadas sem ouvir os 5º CF/1988) e a saúde ( Art. 6º
conselhos proﬁssionais. A Engenharia CF/1988). A Anotação de Responsabié proﬁssão regulamentada devido a lidade Técnica é utilizada na Engeseu alto potencial lesivo coletivo e co- nharia para : garantir que somente
mo forma de garantir a segurança da proﬁssionais com a devida atribuição
sociedade, a legislação proﬁssional técnica possam desenvolver determisomente permite que tais atividades nada atividade da Engenharia evitanproﬁssionais sejam desenvolvidas por do e ﬁscalizando o exercício ilegal do
Engenheiros com a devida atribuição tipo Exorbitância ( Art. 6º alínea (b) da
técnica e formação proﬁssional. As- Lei nº 5.194/1966), ﬁscalização do
sim existe um grave equívoco ao in- exercício ilegal do tipo Acobertamencluir em uma Medida Provisória que to Proﬁssional ( Art. 6º alínea (c) da Lei
trata da desburocratização artigos nº 5.194/1966), delimitar claramente
as atividades desenvolvidas pelo Endesregulamentando a Engenharia.
A sociedade brasileira deve enten- genheiro e deixando claro a sua resder a diferença entre desburocratizar ponsabilidade técnica na obra ou sere desregulamentar. A desburocratiza- viço desenvolvidos ( Art. 2º da Lei
ção tem por princípio buscar aumen- 6.496/1977), apurar casos de má contar a eﬁciência nos processos admi- duta em sinistros (Art.75 da Lei nº
nistrativos, assim pode-se pensar em 5.194/1966 e Art. 2º da Resolução
uniﬁcação de processo e integração 1090/2017-CONFEA c/c Art. 27 alínea
entre os diversos entes da administra- (f) da Lei nº 5.194/1966) , fonte para
ção pública, tanto direta como indire- Acervo Técnico do Proﬁssional e proteção da propriedade intelectual.
ta.
O Estado do Maranhão tem a tensão de fase da alimentação em baixa
tensão de 220V para se ter uma ideia
A desregulamentação é esse valor para uma potência aparente de 140 kVA corresponde a uma cora retirada do
rente de linha superior a 300A esse valor é muito alto, pois os riscos devidos
regramento, eliminação a choque elétrico começam a partir de
30mA (ou 0,03A) razão pela qual a
de normas e em uma
NBR 5410 em 1997 instituiu a obrigatoriedade do dispositivo diferencial
atividade de alto
residual (conhecido por Dispositivo
DR) complementando a proteção do
potencial lesivo coletivo aterramento elétrico. Os riscos para
sociedade estão bem demonstrados
é um processo perigoso visto que o choque elétrico só ocorre
por circulação de corrente elétrica, e
e pode colocar toda a
assim mostra-se que a corrente elétrica é o parâmetro mais importante a
sociedade em risco.
ser considerado. Áreas de grande
aﬂuência de público como centros
comerciais e até mesmo indústrias
A MP1040/2021 foi aprovada na também serão afetadas, um risco
Câmara
dos
Deputados
em enorme. O perigo da dispensa da Ano23/06/2021 (sítio eletrônico da Câma- tação de Responsabilidade Técnica
ra dos Deputados), mas a inclusão de para Instalações Elétricas até 140 kVA
ROGERIO MOREIRA LIMA
Coordenador Nacional da CCEEE/CONFEA - Coordenador da CAPA, da CEAP e
da CEEE do CREA-MA - Professor do
PECS/UEMA

agora está claramente evidenciado e
mostra-se que não se trata de risco
médio, mas de risco elevado, pois se a
partir de 0,03A começa os efeitos de ﬁbrilação cardíaca e a partir de 0,5A
elevam-se os riscos de parada cardíaca, agora quais seriam os riscos de
um choque elétrico por corrente elétrica do valor de centenas de amperes? Após levantar dados no Sistema
DATASUS do Ministério da Saúde temos evidenciado que no Maranhão a
maior causa de óbitos por queimaduras são ocasionadas por eletricidade,
mas os números reduziram muito
com a introdução da obrigatoriedade
do dispositivo diferencial residual e se
ainda ocorrem acidentes isso se deve
ao legado de ainda termos muitas instalações elétricas antigas não adequadas a alteração da NBR 5410 em 1997
e devido a mesma , mesmo na suas
novas edições, nunca ter deﬁnido
temporalmente o período das manutenções destas instalações elétricas,
pois a periodicidade da manutenção
deve ser adequada a complexidade ,
importância das atividades desenvolvidas e severidade das inﬂuências externas ( 8.1 NBR 5410/2004/2008) e
por isso esse legado de não compatibilidade com a NBR 5410 ainda permanece.
O SMP é de suma importância para
garantia de remuneração mínima para proﬁssões de alto potencial lesivo
coletivo garantindo que o proﬁssional
tenha condições de dedicar tempo e
atenção as atividades desenvolvidas
garantindo não somente qualidade,
mas também a segurança no serviço
prestado. Assim evita-se a precarização e desestimula o exercício ilegal da
proﬁssão conhecido por acobertamento proﬁssional. Em suma, o SMP
é garantia não apenas de qualidade,
mas também de segurança a sociedade.
A sociedade deve ter total atenção e
exigir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos prestadores de
obras ou serviços de Engenharia, visto
que esta garante a segurança da contratação de proﬁssionais com formação curricular e a devida atribuição
técnica, os quais também assumem
responsabilidades administrativa, cível e criminal em caso de sinistros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia grave.

Recuperação econômica por ajuste patrimonial
JOSÉ ADERALDO NETO
Mestre em Economia e Economista da
Adeconomic Consultoria Empresarial
A economia brasileira apresenta
perspectivas otimistas de crescimento superior a 4,5% para o ano de 2021.
Apesar do computo de PIB levar em
consideração a base do ano anterior,
queda de 4,1%, não podemos descartar o cenário positivo. Países emergentes, como Chile, México e Argentina, apresentaram queda econômica
muito mais signiﬁcativa, na ordem de
5,8%, 8,5% e 10%, respectivamente.
Apesar de uma segunda onda de
covid, que no ano corrente contaminou e matou mais pessoas do que em
2020, que como consequência levou o
país ao menor crescimento desde
1996 e nas projeções a relação dívida/PIB ultrapassaria 100%, essa proporção hoje não deve ser superior a
86%.

Então ao que se deve
atribuir à suposta
perspectiva de
recuperação
econômica?
Os caminhos são vários e longe de
ﬁnalizar tal matéria o objetivo deste
artigo é enumerar importantes reformas institucionais já implementadas
de 2018 para cá e que possuem alguma repercussão econômica vital para
esse cenário.
A primeira reforma, apesar de prépandemia, a da Previdência conseguiu desacelerar uma despesa de que

já vinha crescendo a ano a ano na or- ainda não conseguimos auferir o verdem de R$ 30 a 40 bilhões. Ora, expli- dadeiro impacto na economia real.
ca-se ao leitor que uma retardação de
um aumento de despesa corrente
(aposentadorias), tem repercussão
direta na estabilização da carga tribu- Contudo, todas essas
tária, para fazer frente à necessidade
de ﬁnanciamento do setor publico e são extremamente
na falta deste.

positivas para os

Consequentemente,
uma menor avidez por
recursos no mercado
reverbera numa taxa

empreendedores e
sinaliza positivo para o
mercado.

Esta agenda pró-mercado ainda está a ser concluída no governo mais libásica de juros menor
beral e conservador desde 1988. A reforma administrativa, que promete
ou estável.
acabar com estabilidade e supersalários do funcionalismo público, além
da reforma tributária, são as princiO programa de desinvestimento e pais entregas com repercussão
desestatização, apesar de não ter che- econômicas aguardadas. Precisamos
gado nem à metade do alvo de R$ 1 de uma orientação nacional para uma
trilhão, alcançou a mais de R$ 200 bi- reindustrialização, pois não somos
lhões, pois por decisão do Supremo uma nação desenvolvida para abrir
Tribunal Federal (STF) o Poder Execu- mão de uma política industrial naciotivo só teria aval para venda de subsi- nal em prol de uma vanguarda da ecodiárias e participações no capital soci- nomia do conhecimento. Precisamos,
al de estatais. Permitindo assim, a ainda, resgatar a poupança interna e o
venda das grandes estatais e empre- investimento público, que para a
sas mãe, somente com aprovação do União, chegou ao menor patamar da
Congresso. Atrelado a esta visão de es- história, em 0,35% do PIB em 2019.
tado liberal, podemos correlacionar o
Porém, a maior política econômica
Programa de Leilões e Concessões, que se pode realizar, neste cenário
que já atingiu mais de 100 ativos, en- mundial de pandemia, é priorizar um
tre portos, aeroportos, rodovias, fer- plano de imunização em massa e as
rovias e linhas de transmissão “conce- medidas de controle sanitários rígididos” à iniciativa privada.
das, para pessoas e empresas, e assim
Banco Central independente, Novo avançar para a recuperação e retomaMarco Legal do Saneamento, Lei do da da economia gradual e rápida, sem
Gás, Nova Lei de Falências e Lei das novos enclausuramentos da atividade
Startups são algumas inovações insti- econômica.
tucionais já implementadas, mas que

A volta à vida no
Vale do Silício
NATASHA DE CAIADO CASTRO
Fundadora e CEO da Wish International
Estamos em julho de 2021, Califórnia, Estados Unidos. Nas próximas linhas, pretendo fazer uma prévia sobre o que deve acontecer com o mundo nos próximos
meses. Espero estar certa nessa radiograﬁa.
No Vale do Silício, mais de 80% da população já está
vacinada contra a covid-19. Ainda há quem seja contra a
vacinação – algo em torno de 25% – mas a boa notícia é
que já atingimos a imunidade de rebanho. Com isso,
não é mais obrigatório o uso de máscaras e nem fazer
distanciamento.
Na região, o mundo está voltando ao normal, porém
um normal diferente, mais intenso, no qual as pequenas
coisas estão supervalorizadas. Pessoas que nunca se viram se cumprimentam, sorriem umas para as outras, se
parabenizam pelas pequenas vitórias e ﬁcam emocionadas com facilidade.
A piscina pública que eu frequentava abre as portas
na próxima semana. Isso signiﬁca o retorno da prática
de exercícios físicos após 18 meses sem treinar. Nadar
sem máscaras – claro! – e dividindo as raias. Eu odiava
ter que dividir a minha, mas agora estou na contagem
regressiva para isso acontecer.
Será que era preciso a chegada de um vírus mortal para aterrorizar nossas vidas e nos fazer acordar para valorizar o que sempre teve valor? Mas não é por esse ponto
que eu escrevo esse artigo. Quero contar mais sobre a retomada das atividades no Vale do Silício, como é um dia
normal no cotidiano dessa região.
No café é que brotam as ideias
Oito da manhã. Sentada em um café para participar
da primeira reunião com o Felipe, sócio de uma das empresas de educação mais disruptivas atualmente no
Brasil e que é nossa parceira. Que orgulho dessa moçada
que veio para “quebrar tudo”, tanto no Vale quanto no
Brasil. Por aqui é costume fazermos esses encontros nos
cafés. Após vários goles da minha bebida quentinha,
embalada pela narrativa de retomada das atividades, ﬁco sabendo que eles logo estarão na mídia no Brasil. Já
me deixou muito feliz!
Na sequência, passada rápida ao supermercado para
comprar algumas coisas que estão faltando, um pulo na
Universidade de Stanford e depois almoço com duas
grandes ﬁguras do Vale. Laura, que é uma das líderes responsáveis pela área educacional das escolas públicas da
Bay Area, e Sherry, advogada que atuava em Davos e
prefeita de uma das cidades mais charmosas da região.
Na pauta de nossa conversa, a abertura da Europa para as nossas próximas viagens de estudo. Nós fazemos
parte de uma associação de arqueologia e estamos desesperados para voltar aos sítios arqueológicos. Porém,
as fronteiras ainda estão fechadas.
No entanto, o que nos deixa animados é que já temos
como pensar em datas e perspectivas concretas sobre
esse retorno, o que é muito mais do que tínhamos há 18
meses. Acho que sou a única do grupo que não é aposentada. Muitos deles aproveitaram o momento e penduraram as chuteiras da vida proﬁssional para se dedicar à sua paixão por arqueologia.
Na parte da tarde, seis mulheres que integram um
grupo de investidores e de startups brasileiros, que não
se encontrava desde o início da pandemia, elegeu a mesa de um restaurante para retomar seu “tricot” sobre as
novidades. Na pauta, além de maquiagens, o assunto
mais importante: como os nossos negócios lidaram com
a covid.
Todas estão se mexendo para surfar essa retomada. A
Debora e a Heloísa estão prestes a revolucionar a indústria da moda com a BePop, uma startup que desenvolveu uma plataforma que usa tecnologia para transformar desenhos dos ﬁlhos em roupas lindas. Já a Mirelly
está bombando com a Verbena – a Daslu das ﬂores, disruptiva na entrega, no charme e no escopo do negócio –
agora com presença em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já
a Lona fundou a Education Journey, uma startup de
educação que nasceu durante a pandemia, recebendo
investimentos de todos os lados e está revolucionando o
ensino corporativo.
A Ellen percebeu, durante a conversa, uma oportunidade de fazer o “landing” de produtos nos Estados Unidos. Todas deram palpites no negócio de cada uma e
voltamos para casa com ideias trocadas, testadas e prototipadas. Um business plan, que normalmente demora
um ano para ser feito, no Vale é desenvolvido em um
guardanapo durante a conversa em um café e passa para a próxima fase em poucos dias. Essa é a pegada de
funcionamento do Vale.
Reaquecendo os motores
Na Wish International, estamos neste momento saindo gradualmente do estado de hibernação. Uma empresa que faz eventos internacionais e tem clientes brasileiros como maioria esteve no lugar errado na hora errada
durante a Covid. Mas nunca deixamos de acreditar na
demanda reprimida. Por isso, não demitimos ninguém e
nem desplugamos parceiros que trabalham em nossos
quatro escritórios instalados em três continentes.
O Vale do Silício sofreu bastante com a pandemia.
Muitos parceiros deixaram a região, mas foram semear
disrupção e inovação pelo mundo. E vejo novas pessoas
e empresas chegando, com novas ideias pulsando nas
veias. Se elas tiverem a mente aberta e a alma generosa,
o “novo” Vale do Silício deve abraçar, inspirar e “vitaminar” essas ideias. E eu estou muito curiosa para acompanhar os próximos capítulos desse cenário.
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São Luis, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES
DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

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 14/06/2021 a 12/07/2021, 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:
PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO
CONDIÇÃO
REFERÊNCIA
P01

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

P06

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

P07

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

P08

Praia da
Ponta D’ Areia
São Luís

IMPRÓPRIO

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel IMPRÓPRIO
Em frente ao Centro de Atendimento IMPRÓPRIO
ao Banhista na Praça do Sol
Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

PRÓPRIO

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

IMPRÓPRIO

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

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

IMPRÓPRIO

P09

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da
CAEMA e Círculo Militar

IMPRÓPRIO

P10

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

P11

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

IMPRÓPRIO

P12

Em frente à descida da rua
São Geraldo

IMPRÓPRIO

P13

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

À direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

P14

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

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

IMPRÓPRIO

P15

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

PRÓPRIO

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar
e Restaurante Capiau 2

PRÓPRIO

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos
São Luís

Praia do
Calhau
São Luís

Praia do
Olho d’Água
São Luís

Praia do Meio
São José de
Ribamar

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

P16

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

P17

Praia do Araçagy
São José de
Ribamar

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

PRÓPRIO

P18

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

Em frente ao Bar da Atalaia

IMPRÓPRIO

P19

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

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

PRÓPRIO

P20

02º27’33.50”S Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar
44º10’32.20”O

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante

PRÓPRIO

P21

02º27’22.70”S Praia Olho de Porco Última barraca antes da foz do igarapé
Raposa
do Mangue Seco/Olho de Porco
44º10’22.20”O

PRÓPRIO

P22

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

PRÓPRIO

Praia do Mangue Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
Seco - Raposa
às barracas da Val e do Sr. Pedro

SÃO LUÍS (MA), 12 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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021– SRP
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos
interessados o REAGENDAMENTO da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto a Formação de Registro
de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de
ar condicionado e ventiladores para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim/MA. Que ocorreria na data de 14 de julho de 2021, às 10h30min (Dez horas e trinta
minutos) para a data de 04 de Agosto de 2021 ás 10h30min (Dez horas e trinta minutos) –
horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital
completo está à disposição dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.
Bom Jardim/ MA, 15 de julho de 2021.
Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos
interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por
item, em regime de empreitada por preço unitário, tendo por objeto a Formação De registro de
preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de
locação de veículos para atender as necessidades das secretarias municipais de Bom
Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 04 de agosto de 2021, às 14h30min
(Quatorze horas e trinta minutos) – horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço:
www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à disposição dos interessados no site:
www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail:
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.
Bom Jardim/ MA, 15 de julho de 2021.
Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro
AVISO DE REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021– SRP
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos
interessados o REAGENDAMENTO da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto a Formação de Registro
de Preços visando a eventual contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de
reservatórios de água com capacidade de 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000 litros para atender as
necessidades do município de Bom Jardim/MA. A realização do certame estava prevista para o
dia 14 de julho de 2021, às 14h30min (Quatorze horas e trinta minutos). Que ocorreria na data
de 14 de julho de 2021, às 10h30min (Dez horas e trinta minutos) para a data de 05 de Agosto
de 2021 ás 10h30min (Dez horas e trinta minutos) – horário local de Bom Jardim/MA. O
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico,
no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à disposição dos
interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.
Bom Jardim/ MA, 15 de julho de 2021.
Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - SRP.
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos
interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por
item, em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação de registro de preços para futura
e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de baterias para
suprir as necessidades do município de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista
para o dia 05 de agosto de 2021, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) – horário local
de Bom Jardim/MA.O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital
completo está à disposição dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.
Bom Jardim/MA, 15 de julho de 2021.
Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente
de Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e
condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor
preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: registro de preços para
eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as
necessidades das secretarias de Lago da Pedra-MA. Data e horário do início da disputa: 02 de
agosto de 2021, às 09h30 (nove e trinta horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.
com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de
seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos
dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da
Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda
ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 09/07/2021. Felipe
Pereira Bacelar – Pregoeiro.

Aviso de Leilão
A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, com apoio da Estrutura
Organizacional do Estado Secretaria de Estado da Segurança Pública, torna público que
no dia 03 de AGOSTO de 2021, às 11h00, local av. Eng. Emiliano macieira n 5 br 135 km 7
bairro maracanã, são luis ma cep 65095-602, será realizada licitação, na modalidade
LEILÃO, do tipo maior lance, modalidade eletrônico, para venda de bens indicados no edital
sob o nº 133/2021, de propriedade do Funad, conforme o teor dos autos do Processo
08129.008175/2020-82 e 08129.003616/2021-31, a ser conduzido pelo Leiloeiro Público
Oficial VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO, inscrito na Junta Comercial do
Estado do Maranhão sob a matrícula nº 12/96, por força do contrato nº 112/2020/MA, em
conformidade com a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 8.764, de
20 de dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida Provisória nº 2.216-37, de
31 de agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro
de 2019 e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 19 de janeiro de 1988 e Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo
Decreto 22.427, de 01 de fevereiro de 1933, e Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019.
SÃO LUIS/MA, 17 de JULHO de 2021
Leiloeiro: VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE

VIDA
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PREJUÍZO NA EDUCAÇÃO

60% das crianças não
tem acesso à internet

Cirurgiaseletivasvoltam
aserfeitasemPeritoró

A ONG Visão Mundial lançou a pesquisa "A Voz dos Alunos", com crianças em nove
estados e 15 municípios, dentre eles, São Luís
ma importância no processo de retomada das aberturas das escolas. É
egundo dados do último censo preciso escutá-las e entender quais
escolar, produzidos pelo INEP, foram as ferramentas encontradas
desde março de 2020, cerca de por elas para superarem esse momen48 milhões de estudantes dei- to, como se sentem longe da escola e
xaram de frequentar as atividades como seu tempo é ocupado durante
presenciais nas mais de 180 mil esco- esse período. Escutá-las nos dará uma
las de ensino básico espalhadas pelo dimensão sobre o impacto da pandeBrasil como forma de prevenção à mia e ajudará os governos a elaborapropagação do coronavírus. Muitos rem as estratégias necessárias para
municípios não possuem estrutura de apoiá-las”, ressalta o coordenador de
tecnologia para oferta de ensino re- Advocacy da Visão Mundial, Reginalmoto e nem todos os professores têm do Silva.
A pesquisa ouviu 688 crianças e
a formação adequada para dar aulas
apontou que, com relação às diﬁculvirtuais.
A ONG Visão Mundial, organização dades enfrentadas por elas durante a
humanitária de proteção à infância, pandemia, cerca de 58% relataram
em parceria com a Campanha Nacio- que têm diﬁculdade de acessar à innal Pela Educação, lançou a pesquisa ternet para poder assistir às aulas e
A Voz dos Alunos, realizada entre mar- 34% apontam que enfrentam probleço e abril deste ano, com crianças de 7 mas com relação a materiais escolaa 11 anos, de comunidades vulnerá- res. Com relação ao retorno às aulas
veis e matriculadas na rede pública de presenciais, 45% das crianças declaraensino, em nove estados e 15 municí- ram ter preocupações com aspectos
pios, dentre eles, São Luís. As demais como contaminação pelo coronavícidades pesquisadas foram: Anori rus e não conseguir acompanhar os
(AM), Boa Vista (RR), Camaçari (BA), conteúdos.
O ambiente destas crianças tamCaraúbas (RN), Contagem (MG), Fortaleza (CE), Jaboatão dos Guararapes bém foi aferido: 11% delas apontaram
(PE), Manacapuru (AM), Manaus que sentiram fome muitas vezes e 8%
(AM), Nova Iguaçu (RJ), Olinda (PE), responderam conviver com conﬂitos
Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salva- familiares, que prejudicam os estudos, com maior incidência desta prodor (BA).
“Diante de toda essa crise imposta blemática entre crianças negras. “Que
pela pandemia, as crianças ainda não a situação das crianças que usufruem
haviam sido ouvidas, apesar de serem do ensino público era ainda mais graprejudicadas de distintas formas. A ve devido à pandemia, nós já sabíaparticipação dessas crianças é de su- mos. Porém, os dados mostram que é
um percentual muito grande de aluPATRÍCIA CUNHA

S

nos que estão sendo vastamente prejudicados pela falta de infraestrutura
para poder estudar. O isolamento social acentuou ainda mais a desigualdade educacional entre crianças do
ensino público e privado”, explica Reginaldo.

Dentre as crianças ouvidas, cerca
de 60% relataram que necessitam do
apoio da escola para proteção pessoal
contra uma possível contaminação
com o vírus e necessitam de materiais
escolares para uso diário. Do total,
apenas 40% declararam adotar as
quatro medidas de prevenção citadas
na pesquisa (aplicação de distanciamento social, uso de máscara, utilização de álcool gel e utilização de produtos de limpeza). Outras 28% declararam adotar apenas uma das medidas de prevenção, a utilização de máscaras. A análise dos dados gerais
apontam o baixo acesso, por parte das
famílias, a produtos de limpeza e higiene em todas as cidades.

SENAC

POR MÊS, O HOSPITAL ESTIMA DE 350 A 400 INTERVENÇÕES
Foi retomada, nesta semana, a realização de cirurgias
eletivas no Hospital Regional Geral de Peritoró, beneﬁciando pacientes encaminhados dos mais de 40 municípios da Região do Médio Mearim.
Os procedimentos haviam sido suspensos em decorrência da pandemia da Covid-19, mas, com o avanço da
vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) está retomando os serviços, que incluem cirurgia geral, ortopédica e oftalmológica.
O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, esteve
no início da semana na unidade e acompanhou os atendimentos. “É muito bom ver de perto que as ações que
realizamos impactam de forma tão signiﬁcativa a vida
das pessoas. A retomada das cirurgias eletivas indicam
que estamos no caminho certo”, ressaltou o secretário.
Dentre as especialidades contempladas, estão as cirurgias gerais, que englobam procedimentos de vesícula e hérnia, assim como as ortopédicas, referência na
unidade.
Por mês, o hospital estima que sejam feitas de 350 a
400 intervenções. A unidade também está realizando o
mutirão para a cirurgia de catarata.
Ao todo deverão ser realizadas 200 cirurgias para correção da enfermidade que causa opacidade nos olhos,
podendo causar visão nublada, diﬁcultando tarefas como ler, dirigir e enxergar com nitidez em pessoas com
idade entre os 60 e 80 anos.
As cirurgias eletivas estão sendo gradativamente retomadas na rede estadual de saúde, a partir do cenário
epidemiológico da pandemia de Covid-19 nas regiões.

VALORIZAÇÃO

AbertasinscriçõesparatrabalharnasCarretas-Escola Letreiro turístico é
instalado na Raposa

OBRA É DO ARTISTA E CARNAVALESCO ÍTALO FONSECA

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET
O Senac acaba de lançar edital referente ao Processo Seletivo para Contratação de Servidores para o Quadro
Efetivo e de Reserva, com lotação na
cidade de São Luís, com o objetivo de
preenchimento de vagas para dois
cargos de Instrutor de Educação Proﬁssional.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, clicando
aqui (http://seletivo.ma.senac.br/),
no período de 21 a 28 de julho deste
ano.
A instituição está disponibilizando
02 (duas) vagas para o cargo de Instrutor nas áreas de Beleza e Tecnologia
da Informação, sendo 10 vagas para
Cadastro de Reserva. Entre os principais requisitos à função, é necessário

disponibilidade para acompanhar a
Carreta-Escola onde esta estiver instalada.

cia em docência e/ou com experiência proﬁssional em atividades especíﬁcas de Programação de Sistemas e
análise de sistemas voltados à interPara a vaga de Instrutor de Educa- net, incluindo criação e manutenção
ção Proﬁssional na área de Beleza, os de software, desenvolvimento de
candidatos devem possuir Ensino websites e domínio em lógica de proMédio completo; experiência mínima gramação, linguagem de programade 06 (seis) meses como docente e/ou ção para desktops, dispositivos mócomo cabeleireiro; conhecimentos veis e internet, linguagem SQL, modeem Informática Básica (Windows, Pa- lagem e gerenciamento de banco de
cote Ofﬁce e Internet), curso de Cabe- dados, e orientação a objeto.
leireiro ou outro curso na área de Beleza.
Para os dois cargos, o Senac oferece
A vaga de Instrutor na área de Tec- remuneração por carga horária trabanologia da Informação exige Ensino lhada e benefícios como plano de saúSuperior completo em Ciência da de subsidiado, seguro de vida em gruComputação ou Tecnologia de Pro- po, seguro funeral e ticket alimentacessamento de Dados, ou cursos cor- ção. Outras informações pelo teleforelatos; e 06 (seis) meses de experiên- ne: (98) 3194-6437.

Nesta quinta-feira (15), foi entregue oﬁcialmente um
letreiro turístico ao município de Raposa. O novo cartão
postal da cidade foi presente do Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e ﬁca
localizado de frente para o mar, na praça do Centro de
Atendimento ao Turista (CAT).
A obra é assinada pelo artista e carnavalesco Ítalo
Fonseca e remete a elementos como renda, pesca e embarcações típicas da região. Os letreiros ajudam a contar
a experiência com a cidade e gera afetividade.
Uma foto feita por morador ou visitante, em frente ao
equipamento, ajuda a divulgar a cidade, espontaneamente, e desperta o desejo em outras pessoas de conhecerem os atrativos locais.
“É uma forma de dar boas-vindas aos visitantes. Uma
ação de hospitalidade com o turista que aqui chega. E,
ainda, ﬁca ao lado do CAT, que presta informações turísticas e material promocional dos nossos destinos”, pontua o secretário de Estado de Turismo, Catulé Júnior.
Essa ação se soma às anteriores, realizadas pela Setur,
como a reforma da Praça Chico Noca e a reforma do
CAT, dando continuidade aos investimentos em promoção e estruturação do setor turístico. O CAT funciona todos os dias das 7h30 às 17h30.
“Queremos agradecer ao secretário Catulé por ter
atendido esse pedido que é era o desejo de toda a comunidade; estão todos elogiando e as fotos já estão viralizando. É um patrimônio nosso, mas também um pre-
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BENEFÍCIO

DURANTE A PANDEMIA

Aumento de peso no
Brasil foi de 6,5kg
PATRÍCIA CUNHA

ser classiﬁcado com sobrepeso, obesidade”, aponta Marcos Macedo.

E

Saída é manter hábitos saudáveis

os riscos de ter os sintomas mais críticos da doença. A prática regular de
exercícios foi citada por 38%, 28%
m quase 1 ano foram acumu- mencionaram parar de fumar, 26%
lados pouco mais de 6kg. Até concordam que o uso de suplementos
então, a vontade é de conse- de vitamina D é efetivo, 17% acham
guir retornar ao peso que ti- que é importante perder peso e 9% cinha antes do início da pandemia, taram deixar de consumir bebidas alquando em consequência das medi- cóolicas.
Para o nutricionista e professor
das restritivas para evitar a transmissão da Covid-19 muitas empresas universitário da Estácio São Luís,
adotaram o sistema de home ofﬁce. Marcos Macedo, esse cenário infelizFoi assim com a consultora de Recur- mente é real e é global. “As últimas
pesquisas feitas com essa temática
sos Humanos Ana Almeida.
Com o trabalho em casa e a ansie- mostram que no Brasil mais da metadade por causa de todos os aconteci- de da população já está com algum timentos, ela não conseguiu se manter po de excesso de peso. Seja o sobrepeno peso que tinha, que era de 61kg. so, diagnosticado de acordo com o
“Muitas coisas inﬂuenciaram, esse IMC (O Índice de Massa Corpórea é
isolamento, essa situação toda, aí vo- um cálculo simples feito com base no
cê acaba comendo demais sem nem peso e na altura da pessoa; quem tem
perceber”, comentou. Ana, está entre resultado entre 22 e 25 está na faixa
as milhares de pessoas no Maranhão, considerada ideal), ou a obesidade
no Brasil e no mundo que ganharam grau 1, grau 2 e obesidade grau 3. Isso
peso, como uma das consequências deve a um conjunto de fatores, como
mundiais do isolamento social, con- menor tempo praticando algum tipo
de exercício físico, especialmente o
sequência da pandemia de Covid-19.
A facilidade em pedir comidas e exercício físico supervisionado por
lanches por aplicativos, utilizar comi- um proﬁssional, e a grande mudança
das pré-prontas e ultra processadas na forma de se alimentar.
Cada vez mais as pessoas estão
foi aderida por muitas pessoas ao reconsumindo uma quantidade menor
dor do mundo.
Uma pesquisa realizada em 30 paí- de frutas, vegetais, ﬁbras alimentares,
ses pelo Instituto Ipsos (Diet & Health alimentos integrais e passaram a conUnder Covid-19) entre outubro e no- sumir alimentos ultra processados
vembro de 2020 mostrou que, no Bra- que tem uma característica de ter alta
sil, as pessoas ganharam em média densidade calórica”, disse o proﬁssio6,5kg. Mundialmente, a média foi de nal.
Marcos Macedo alerta que mesmo
6,1kg.
A pesquisa, feita com 22.008 pesso- uma pequena porção de alimento, se
as, indica que entre os entrevistados não for saudável, pode ser prejudicial
no Brasil, 52% declararam ter aumen- à saúde. “É bem fácil de se consumir
tado de peso desde o início da disse- um valor calórico muito alto a partir
minação da Covid-19 no país. Logo desses alimentos, visto que eles conatrás do Brasil, os países que mais li- centram essas calorias em uma pordaram com os quilos extras foram o ção muito pequena, então quando a
Chile (51%) e a Turquia (42%). Na opi- gente junta esses dois fatores, a gente
nião dos entrevistados na pesquisa tem indicação de que esse indivíduo
acima, eles reconhecem os hábitos vai acumular essa energia na forma de
que podem ser eﬁcazes para reduzir gordura. Aí ele ganha peso e começa a

A solução para esse problema, é
aquela velha fórmula que todos já ouvimos dos proﬁssionais de saúde e conhecemos bem, mas que quase ninguém dá muita atenção: é adotar um
estilo de vida saudável, mesmo ainda
em meio às consequências da pandemia e todas as transformações que ela
tem causado na vida das pessoas. Tirar um tempo, ainda que curto durante o dia, mantendo a regularidade, pode fazer a diferença.
“Uma caminhada, uma pedalada,
qualquer coisa que possa movimentar já ajuda a manter um ritmo de vida
mais saudável. Eu faço 30 minutos por
dia de caminhada, usando máscara
sempre, geralmente na saída do trabalho e já me sinto bem melhor”, diz a
corretora de seguros, Leda Santos,
que volta de um período longo de sedentarismo.
Marcos Macedo aponta que para
sair do cenário de sobrepeso ou obesidade, é preciso haver o retorno ao status de alimentação saudável, caso ela
já tenha ocorrido algum dia, e se não
ocorria, instalar esse status.
“Com a ajuda de um proﬁssional
de nutrição é possível fazer a adequação da alimentação, fazer atividade física regular, consumir quantidade
menor de alimentos reﬁnados e ultra
processados, se hidratar bem e dormir bem. É aquela famosa receita do
estilo de vida saudável que nós já conhecemos, mas que cada vez mais as
pessoas têm diﬁculdade de aplicar e
que hoje é pouco provável que consigam aplicar de forma adequada sem a
supervisão de pelo menos de um proﬁssional da nutrição e de educação física”, apontou Marcos Macedo, que
também é especialista em nutrição
esportiva.

COMBATE À COVID-19

Butantan entrega mais 1 milhão de doses de vacina

Nascidos em novembro
podem sacar auxílio

O PRAZO DE CONTESTAÇÃO SEGUIRÁ ATÉ SEGUNDA-FEIRA
Trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em novembro podem sacar, a partir de hoje (16) a terceira parcela do auxílio emergencial 2021. O
dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 30 de junho. Os
recursos também poderão ser transferidos para uma
conta-corrente, sem custos para o usuário. Até agora, o
dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do
aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas (água, luz, telefone e gás), de boletos,
compras em lojas virtuais ou compras com o código QR
(versão avançada do código de barras) em maquininhas
de estabelecimentos parceiros. Em caso de dúvidas, a
central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, o beneﬁciário
pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br.
O saque originalmente estava previsto para ocorrer
em 10 de agosto, mas foi antecipado em cerca de três semanas por decisão da Caixa. Segundo o banco, a adaptação dos sistemas tecnológicos e dos beneﬁciários ao
sistema de pagamento do auxílio emergencial permitiu
o adiantamento do calendário.
O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia de covid-19. Ele foi pago
em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental e, depois, estendido
até 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de
R$ 300 ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada de pagamentos, durante
quatro meses, prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perﬁl: as famílias, em geral, recebem R$ 250; a
família monoparental, cheﬁada por uma mulher, recebe
R$ 375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.

SÃO LUÍS

Idosa morre por tiro
após manusear pistola

IDOSA FOI ATINGIDA POR TIRO ACIDENTAL NA C. OPERÁRIA
Na última quarta-feira (14) uma idosa foi atingida por
um tiro acidental na cabeça no bairro da Cidade Operária, em São Luís. A vítima, identiﬁcada por Maria Tereza
Costa de Araújo, de 70 anos, limpava um quarto em sua
residência e manuseou uma pistola calibre 765, que pertencia ao cunhado, policial militar reformado.
Após o tiro, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital
Municipal Dr. Clementino Moura, o Socorrão 2, em estado grave. Porém teve de ser transferida para o Hospital
Municipal Djalma Marques, o Socorrão 1, por precisar
ser atendida por um neurocirurgião, proﬁssional que
tem especialidade em cirurgia do sistema nervoso central e periférico, incluindo o cérebro.
A NOVA REMESSA É PARTE DE UM LOTE DE 10 MILHÕES DE DOSES QUE SERÃO PROCESSADAS COM OS 6 MIL LITROS DE (IFA)
O governo de São Paulo entregou
hoje (26) ao Ministério da Saúde mais
um lote de 1 milhão de doses da vacina CoronaVac contra a covid-19, produzida no Instituto Butantan.
Com a remessa, as liberações somam 55,149 milhões de doses fornecidas ao Programa Nacional de Imunização (PNI) desde 17 de janeiro,
quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A matéria-prima foi
envasada no complexo
fabril do Butantan, em
São Paulo, e passou por

etapas como
embalagem, rotulagem
e controle de qualidade
das doses.
A nova remessa é parte de um lote
de 10 milhões de doses que serão processadas com os 6 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) recebidos do laboratório chinês Sinovac
no último dia 26 de junho.
A matéria-prima foi envasada no
complexo fabril do Butantan, em São
Paulo, e passou por etapas como embalagem, rotulagem e controle de
qualidade das doses.

Números
Na última quarta-feira (14), o Butantan liberou 800 mil doses e ontem
(15), mais 200 mil, totalizando 2 milhões de doses entregues ao PNI nesta
semana.
As vacinas entregues hoje fazem
parte do segundo contrato ﬁrmado
com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas.
O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio. Até o ﬁnal de
agosto devem ser disponibilizadas
dez milhões de vacinas.
Na madrugada de terça-feira (13), o
instituto recebeu carga recorde de 12
mil litros de matéria-prima para produzir e entregar outras 20 milhões de
doses. Uma nova remessa de IFA, com
mais 12 mil litros, deve chegar até o ﬁnal deste mês.

A vítima, identiﬁcada por Maria
Tereza Costa de Araújo, de 70 anos,
limpava um quarto em sua
residência e manuseou uma pistola
calibre 765, que pertencia ao
cunhado, policial militar reformado.
Maria Tereza foi atendida, porém não resistiu, falecendo nas primeiras horas da quinta-feira (15).
Uma equipe da Policia Militar foi encaminhada até o
local da ocorrência e foi constatado que o PM reformado não estava presente quando ocorreu o tiro.
A pistola foi apreendida junto com sete munições intactas e uma deﬂagrada e foram levadas para o Plantão
da Cidade Operária. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil através da Superintendência Estadual de
Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP).
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SÉRIE D

Moto luta pelo fim
do jejum em casa
Rubro-Negro precisa ganhar do Palmas-TO no Nhozinho Santos, para manter as
esperanças de voltar a ocupar o G4 nesta rodada
NERES PINTO

A

inda sem conseguir uma vitória em casa nesta Série D do
Campeonato Brasileiro, o
Moto vai tentar apagar a escrita neste sábado, às 15h30, quando
terá pela frente a equipe do PalmasTO, no Estádio Nhozinho Santos. O
Rubro-Negro precisa do resultado positivo para manter a esperança de subir novamente ao grupo dos quatro
melhores classiﬁcados para a próxima
fase da competição. É bom lembrar
que esta partida encerra o 1º turno e
na próxima semana começa uma luta
muito mais ferrenha na disputa pelas
quatro vagas.
Hoje, o Papão ocupa apenas a quinta colocação com 6 pontos, três a menos que Imperatriz e Paragominas,
que jogam contra Tocantinópolis e 4
de Julho. O Cavalo de Aço atua fora de
casa e o time paraense duela em seus
domínios. Se vencer com dois gols de
diferença, o Moto dará grande passo
para voltar ao quarto lugar desde que
o time colorado maranhense não conquiste nenhum ponto. Hoje, o Imperatriz tem duas vitórias e saldo de gols
zero. O Rubro-Negro tem uma vitória
e possui saldo negativo de um gol.
O Palmas-TO está na última posição, com quatro pontos, e se vencer
deixa os motenses ainda em situação
difícil, entre os três últimos colocados. No último jogo, o Papão perdeu
por 2 a 0 para o 4 de julho, enquanto o
Palmas empatava (sem gols) com o
Paragominas.

O MOTO CLUB AINDA NÃO VENCEU JOGANDO EM SÃO LUÍS PELA SÉRIE D DO BRASILEIRO
Três alterações
Para a partida desta tarde, o Moto
terá três mudanças. Na defesa, Anderson Cearense reaparece ao lado de
Wanderson que já está recuperado da
lesão que sofreu no Piauí. No meio de
campo, sai Cleitinho e volta Ted Love,
enquanto no ataque reaparece Negueba no lugar de Felipe Cruz. As mexidas também provocam uma alteração tática. Jeff Silva passa a ser o primeiro volante e Vander joga mais adiantado.
Equipes
Moto – Matheus; Everton Silva,
Wanderson, Anderson Cearense e Es-

querdinha; Jeff Silva, Vander e Ted Love; Negueba, Wallace Lima e Márcio
Diogo. Técnico: Carlos Ferro
Campanha: 6 jogos, 6 pontos, uma
vitória, três empates, duas derrotas,
sete gols marcados, oito sofridos,
33,3% de aproveitamento.
Palmas – Mateus Silva, Igor, Gabriel
Ventura, Pierre e Matheus Destro;
Marquinhos, Rayan e Tchô; Edenilson, Rafael Gladiador e Nona. Técnico: Paulo Caroço
Campanha: 6 jogos; 4 pontos, 1 vitória, 4 derrotas, 9 gols pró, 10 sofridos. Aproveitamento técnico: 22,2%.

Palmeiras quer manter liderança do Brasileiro

Ou vai ou racha
Por incrível que pareça, o Moto Club tem neste sábado o jogo mais importante desta primeira fase do Campeonato Brasileiro, Série D. Se ganhar do Palmas-TO o
clima melhora, mas se ao menos empatar, muita coisa
deve mudar, quem sabe, logo depois do apito ﬁnal. A vitória é o único resultado que interessa aos motenses. Os
motivos dessa exigência são óbvios. A equipe, que em
princípio era considerada uma das favoritas para se
classiﬁcar entre as quatro primeiras, hoje nem faz parte
do G4. Foi ultrapassada pelo Imperatriz, que começou
um tanto tímido, no entanto, teve forças para se reorganizar e está em franca ascensão. Jogando em casa, sem a
presença da torcida, pelo futebol que vem apresentando, o Rubro-Negro maranhense poderá ter diﬁculdades
para sair de campo vencedor, caso repita as últimas atuações. Até aqui, o time comandado pelo técnico Carlos
Ferro tem sido medíocre. Apresenta falhas em todos os
setores. Se não forem corrigidas rapidamente, amanhã
poderá ser tarde demais. O conjunto de deﬁciências deixa o torcedor rubro-negro inseguro e consciente de que
não existe um favorito nesse confronto diante dos tocantinos. Portanto, apenas uma jogada individual pode
fazer a diferença e o jogo ser deﬁnido em um pequeno
detalhe. O Moto está tão desentrosado que não consegue sequer trocar quatro passes sem cometer um erro.
Os laterais marcam mal, principalmente o do lado esquerdo, e são fracos no apoio. O meio de campo dá muita liberdade e quase não cria absolutamente nada. E o
ataque é muito dependente da individualidade de Márcio Diogo. Wallace Lima ainda não entrou em ritmo de
jogo. Enﬁm, esta partida é decisiva, principalmente, para o técnico Carlos Ferro. Difícil garantir a permanência
dele, caso o Moto não saia de campo vencedor.
Positivo
Se mantiver o ritmo, o Imperatriz deverá ser um dos
representantes do Maranhão na próxima fase da Série D
do Campeonato Brasileiro. Deu pra ver aqui, no Municipal, quando daquela partida contra o Moto, que a equipe comandada pelo técnico Mirandinha é homogênea e
muito habilidosa do meio de campo para a frente. Por isso, não foi surpresa a vitória sobre o líder Guarany-CE.
Neste sábado, o Cavalo de Aço terá mais um desaﬁo diante do Tocantinópolis, fora de casa.
Negativo
A surpresa desagradável desta primeira fase do Brasileiro, série D, sem dúvida, é a píﬁa campanha do Juventude Samas. Time que se constituiu uma das forças do
interior nos últimos dois anos, o representante da cidade de São Mateus decepciona pelas fracas atuações que
tem apresentado em seus próprios domínios. Hoje, se
encontra na penúltima colocação do Grupo 2. Apesar
das sucessivas contratações feitas pela diretoria.
Sem resposta
Até aqui, os exigentes torcedores do Sampaio Corrêa
ainda não responderam à altura ao desaﬁo do presidente Sérgio Frota de que com cinco mil sócios pagando em
dia estaria disposto a montar uma equipe mais forte e
em condições de brigar pelo acesso à Série A do Brasileiro. O momento é de muitas diﬁculdades ﬁnanceiras,
mas bem que o Tricolor merece ter um número bem
maior de colabores.

O LÍDER PALMEIRAS VIAJA ATÉ GOIÂNIA PARA ENFRENTAR O ATLÉTICO-GO BRIGANDO PARA MANTER-SE NA PONTA DA SÉRIE A
A 12ª rodada do Brasileirão começa
amanhã, sábado, 17, com a partida
entre Ceará e Athletico. Ainda estão
pendentes quatro jogos da competição. É a estreia do Renato Gaúcho como técnico do Flamengo no campeonato. Conﬁra quais são os jogos:
Ceará x Athletico
Sábado, 17/7, 17h
O Ceará está invicto há sete jogos
no Brasileirão, a maioria deles acabou
em empate, ao todo foram seis no
Brasileirão. O Athletico está entre os
times com menos jogos a menos e, depois de uma boa sequência, está há
dois jogos sem vencer.
São Paulo x Fortaleza
Sábado, 17/7, 17h
Depois de não vencer por nove rodadas, o São Paulo ganhou os últimos
dois jogos e saiu da zona de rebaixamento. No G4, o Fortaleza também
venceu os últimos dois jogos e tem ao
todo 21 pontos no Campeonato Brasileiro.
Corinthians x Atlético-MG
Sábado, 17/7, 19h
Acabando com uma sequência de
seis jogos sem perder, o Corinthians
saiu derrotado da partida da última

rodada. Terceiro colocado do Brasileiro, o Atlético-MG venceu os quatro últimos jogos.
Fluminense x Grêmio
Sábado, 17/7, 21h
Para se aproximar do G4, o Fluminense precisa da vitória. A equipe carioca conquistou sete, dos últimos nove pontos. Sem vencer no Campeonato Brasileiro e com apenas três pontos, o Grêmio é o último colocado da
competição.
Chapecoense x Cuiabá
Domingo, 18/7, 11h
Quem também não ganhou nenhum jogo é a Chapecoense, que vem
de quatro derrotas seguidas. O adversário, Cuiabá, também não ganhou
nenhuma partida e empatou os dois
últimos jogos.
Atlético-GO x Palmeiras
Domingo, 18/7, 16h
Nos últimos três jogos, o AtléticoGO somou cinco pontos, com uma vitória e dois empates consecutivos. Líder isolado da competição, o Palmeiras venceu as cinco últimas partidas
do Brasileirão.
Bahia x Flamengo

Domingo, 18/7, 18h15
Na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, o Bahia tropeçou na última
partida e ampliou a distância para o
G4. Com técnico novo e dois jogos a
menos, o Flamengo venceu o último
jogo, depois de duas derrotas seguidas.
Internacional x Juventude
Domingo, 18/7, 20h30
O Internacional não vence há oito
jogos e precisa se recuperar no Brasileiro. Dos últimos três jogos, o Juventude somou apenas um ponto.
Red Bull Bragantino x Santos
Domingo, 18/7, 20h30
Sem perder ainda na competição, o
Red Bull Bragantino precisa vencer o
jogo e torcer por um tropeço do Palmeiras para retomar a liderança. O
Santos vem de uma derrota no clássico contra justamente o líder do Brasileirão.
América-MG x Sport
Segunda, 19/7, 20h
O América-MG perdeu as duas últimas partidas e está há dois pontos da
zona de rebaixamento. O Sport, primeiro time do Z4, não conquista uma
vitória há sete jogos.

Desvantagem total
O setor defensivo do Moto tem sido um dos setores
mais frágeis desta temporada, mesmo com as sucessivas contratações. Uma autêntica peneira. Nos jogos
contra equipes de outros estados, a zaga motense tomou 15 gols. Se a defesa é ruim, o ataque diz “te arreda”.
Só balançou as redes adversárias quatro vezes nas partidas interestaduais. É o que mostra levantamento feito
pelo matemático Manoel Martins.
E agora?
Uma boa dor de cabeça para o técnico Felipe Surian.
Nesta semana, ganhou destaque a intenção do Sampaio
Corrêa de ﬁcar com Jeﬁnho ou Ciel como atacante para
disputar a posição com Jackson, recém-contratado. Em
Belém, Jeﬁnho entrou e resolveu, mas na Bahia, o “Salvador da Pátria” foi o camisa 99, que ontem voltou a entrar em campo. Quem ﬁca e quem sai? O campeonato é
longo, por isso, seria bom esperar um pouquinho mais
antes de tomar essa decisão.
Nádson
Destaque do Sampaio Corrêa em 2015, o meia Nadson está de volta, mas não é unanimidade. Há torcedores que ainda estão desconﬁados sobre a atual forma física dele, pois sua saída do CSA teria sido por deﬁciência
técnica depois de disputar cinco partidas nesta Segundona. É bom que se diga que Nádson quando de sua primeira passagem pelo Tricolor não era um grande armador. Ele tem toques rápidos, é bom passador a média
distância e chuta muito forte de fora da área. Diga-se de
passagem, sua inscrição no BID da CBF foi rápida e
ocorreu na quinta-feira.
Público
Se nada mudar, o próximo jogo do Flamengo-RJ, na
Libertadores, terá a presença dos apaixonados rubronegros moradores no Distrito Federal. A liberação do Estádio Mané Garrincha para até 17 mil torcedores foi liberada pelo governo do DF.
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MÚSICA

FÉRIAS

MuseudeArteSacra
comvisitasteatralizadas

TássiaCamposempocket
showabertoaopúblico

Público terá a oportunidade de conhecer mais a história da arte sacra maranhense por
meio de personagens históricos que farão as visitas guiadas durantes as férias

I

magine um encontro inusitado
entre Daniel de La Touche, fundador de São Luís; Nossa Senhora da Vitória, santa padroeira da
cidade e Padre Antônio Vieira, que
pregou, em solo ludovicense, o célebre ‘Sermão de Santo Antônio aos Peixes’? Essa reunião atemporal de ilustres personagens da formação histórica e religiosa de São Luís é na verdade
o mote da visita teatralizada que integra o projeto “Férias no Museu”, realizado durante todas as sextas-feiras do
mês de julho deste ano, pelo Museu
da Arte Sacra (MAS) do Maranhão.
Durante as sessões teatralizadas, as
visitas guiadas no Museu são conduzidas por esses três personagens, que
apresentam aos visitantes detalhes
sobre o rico acervo do Museu da Arte
Sacra, composto por uma importante
coleção com peças de imaginárias,
ourivesaria e paramentos dos séculos
XVII, XVIII e XIX, nos estilos maneirista, barroco, rococó e neoclássico.
De acordo com a gestora do Museu,
Ydsa Teixeira, a ideia é facilitar o acesso do público ao precioso conteúdo
artístico que compõe o acervo do
MAS. “Buscamos oportunizar o público mediante visitas guiadas de forma
teatralizada. Vamos trazer a história
sacra de uma maneira mais acessível,
buscando uma interação com os visitantes”, detalha Ydsa.
Durante a visita teatralizada, o personagem do ‘Senhor de La Ravardière’, Daniel de La Touche, inicia o roteiro contando um pouco da fundação de São Luís. Em seguida, Nossa
Senhora da Vitória narra a Lenda do
Milagre de Guaxenduba e o Padre
Antônio Vieira declama o Sermão aos
Peixes. Por ﬁm, há a ‘procissão’ do século XIX’ e Daniel de La Touche can-

TÁSSIA CANTARÁ UM REPERTÓRIO COM O MELHOR DA MPB

VISITAS GUIADAS SÃO CONDUZIDAS POR TRÊS PERSONAGENS HISTÓRICOS
tando o Hino de Louvor a São Luís.

Reabertura

O elenco da visita teatralizada conta com os atores Josimael Caldas (como Padre Antônio Vieira), Guilherme
Guimas (como Daniel de La Touche) e
Rita Caldas (como Nossa Senhora da
Vitória).
O ator Josimael Caldas celebra a
oportunidade de participar do projeto, já que a ação marca a retomada de
atividades presenciais do MAS, suspensas desde o início da pandemia de
Covid-19. “O projeto Férias no Museu
marca a retomada das ações presenciais deste importante equipamento
cultural que é o Museu de Arte Sacra
do Maranhão, onde crianças e adultos
vivenciam as férias de forma lúdica
pela história, arte e cultura. O teatro
ocupa lugar de destaque, dando vida e
contextualizando toda a história das
artes sacras do nosso estado”, sinteti-

za o ator.
O projeto Férias no Museu acontece todas as sextas-feiras do mês de julho, com entrada gratuita. As mediações são realizadas às 15h, 16h e 17h,
com grupos limitados de visitantes
em cada sessão, com adoção dos protocolos sanitários necessários para
prevenção do coronavírus.
Equipamento cultural vinculado à
Secretaria de Estado da Cultura (Secma), o Museu de Arte Sacra está sediado no Palácio Arquiepiscopal de São
Luís, ao lado da Catedral de Nossa Senhora da Vitória, na Praça Pedro II,
Centro Histórico de São Luís.
SERVIÇO
O quê: Projeto Férias no Museu
Quando: todas sextas-feiras de julho
de 2021, com mediações às 15h, 16h e
17h
Onde: Museu de Arte Sacra

Confira a programação das Casas de Cultura
Museus e Casas de Cultura do Governo do Maranhão, geridos pela Secretaria de Estado da Cultura (Secma)
estão com visitações presenciais
abertas neste mês de julho. Em alguns
espaços serão necessários agendamentos prévios, feitos por meio das
redes sociais das Casas. É necessário
ressaltar que os protocolos sanitários
continuam. Assim, a visitação a qualquer equipamento cultural deve ser
feita com o uso de máscaras e o cumprimento do distanciamento social.
Está sendo ofertado álcool em gel ao
público na recepção de cada casa.
Conﬁra abaixo os dias, horários e os
pré-requisitos para visitação:
Arquivo Público – Aberto de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h. O
total máximo por visitação guiada é
de 5 pessoas, e a mesma quantidade
por ambiente de pesquisa.
Biblioteca Pública Benedito Leite
– De segunda a sexta-feira, das 14 às
18h
Biblioteca do Museu Histórico e
Artístico do Maranhão – Às segundas
e quartas-feiras, das 14h às 18h. Máximo de 5 pessoas por circuito. As visitas devem ser agendadas pelas redes
sociais do órgão.

CENTRO DE PESQUISA DE HISTÓRIA NATURAL E ARQUEOLOGIA DO MARANHÃO
Capela das Laranjeiras – Terça e
quinta-feira, das 14h às 18h. Máximo
de 5 pessoas por circuito. As visitas
devem ser agendadas pelas redes sociais do órgão.

Casa do Divino de Alcântara – De
terça-feira a sábado, das 9h às 12h

Casa do Mordomo de Alcântara –
Capela Bom Jesus dos Navegantes De terça-feira a sábado, das 9h às 12h
– Sexta-feira, das 14h às 18h. Máximo
de 6 pessoas por circuito. As visitas Casas de Cultura temporariamente fedevem ser agendadas pelas redes so- chadas
ciais do órgão.
Museu do Reggae
Convento das Mercês – Segundafeira, das 14h às 17h e de terça a sextaCentro de Cultura Popular Dofeira, das 8h às 17h
mingos Vieira Filho
Forte Santo Antônio da Barra – De
terça a sexta-feira, das 14h às 18h; Sábados, das 13h às 17h
Museu de Artes Visuais – De terçafeira a sábado, das 14h às 18h

Casa de Cultura Josué Montello –
De segunda a sexta-feira, das 14 às
Museu de Arte Sacra – De terça-fei18h
ra a sábado, das 14h às 18h
Casa do Tambor de Crioula – De
terça-feira a sábado das 14h às 18h

Museu Histórico de Alcântara – De
terça-feira a sábado, das 9h às 12h

Teatro Arthur Azevedo – De terçafeira a sábado, das 14h às 18h

Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão – Museus em outros municípios
De segunda a sexta-feira, das 14 às
18h
Centro Cultural Engenho de Pindaré-Mirim – De terça-feira a sábado,
Cafua das Mercês – De terça-feira a das 16h às 20h.
sábado das 14h às 18h

Casa do Maranhão
Centro de Criatividade Odylo Costa Filho
Museu Histórico e Artístico do Maranhão
Teatro Alcione Nazaré
Casa de Nhozinho
Casa do Maranhão
Em manutenção
Museu Ferroviário e Portuário do
Maranhão (REFFSA) – funciona terça-feira a domingo, das 14h às 18h,
mas está fechado para manutenção.

A cantora Tássia Campos será a grande atração nesse
sábado (17) de mais uma edição do projeto “Potiguar
Musical” em um pocket show de das 10H às 12H nas lojas do Grupo Potiguar. Tássia Campos é cantora e musicista que ﬁncou nome na cena artística maranhense, a
partir da sua relação com a multiplicidade musical efervescente que toca o mundo. Ousada e contextualizada
com os novos ventos e rumos da música brasileira. Ela é
uma intérprete de voz suave, delicada e bem modulada.
Nascida e criada no bairro da Liberdade, ao som das
zabumbas de Mestre Leonardo, a cantora acredita na arte feita com sinceridade e valorização das suas raízes
que embora sejam de gêneros diversos contam com a
identidade vocal e seu timbre único. Ela tem 15 anos de
música e muito já fez, se apresentou em praticamente
todas as casas de show e projetos em São Luis. E saiu em
turnê pelo BNB no ano de 2014 com o show Bumba
Samba Jazz, acompanhada pelo teclado de Wesley Sousa, onde percorreram diversas cidades do nordeste brasileiro.
Como se auto intitula é uma operária da canção. Canta nos mais diversos lugares, para os mais diferentes públicos, sempre com a preocupação de levar boa música
por onde passa. Foi cantora revelação do ano de 2011
pelo Prêmio Universidade FM e tem boa receptividade
de público e crítica em seus shows que produz de forma
independente. Ouvir Tássia é sempre um privilégio, ﬁca
portanto a dica para esse sábado.

OPORTUNIDADE

InscriçõesparaChamada
InstitutoCulturalVale
As inscrições para a Chamada Instituto Cultural Vale
2021 estão abertas de hoje (15) até o dia 13 de agosto. O
edital destina R $ 25 milhões a projetos de todo o país
que valorizem a diversidade das manifestações culturais brasileiras e que contribuem para o desenvolvimento da economia criativa nos locais em que são realizados. Os projetos que serão inscritos no site do Instituto:
institutoculturalvale.org . “Ao realizarmos a Chamada
Instituto Cultural Vale 2021, buscamos contribuir para a
produção cultural, para movimentar a economia criativa e para ampliar espaços para o pensar e o fazer cultural. Esta iniciativa é um estímulo à nossa cultura em toda a sua pluralidade ”, aﬁrma Luiz Eduardo Osorio, VicePresidente Executivo de Relações Institucionais e Comunicação do Vale e Presidente do Conselho do Instituto Cultural Vale.
O edital receberá projetos nas áreas de patrimônio
material e imaterial; música e dança; festividades; circulação (itinerância); e museus e centros culturais. A avaliação contará com uma comissão de especialistas externos, proﬁssionais que são referência nas áreas do edital.
Com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura
(artigo 18), os aportes dos patrocínios selecionados não
serão realizados edital ainda em 2021.
Os recursos serão divididos entre projetos de quatro
faixas de valor – até R $ 250 mil, até R $ 500 mil , até R $ 1
milhão e até R $ 2 milhões. Eles devem ser dispostos ao
longo de 2022. Inspirado na premissa de que “onde tem
cultura, a Vale está ”, na edição da Chamada Vale, realizada em 2020, foram escolhidos 68 projetos de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal.
SERVIÇO
O quê: Chamada Instituto Cultural Vale 2021
Quando: inscrições até 13 de agosto
Onde: no site institutoculturalvale.org .
Divulgação do resultado:até 30 de novembro
Sobre o Instituto Cultural Vale
O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliar sua visão do
mundo e criar novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e difusão de diversas expressões artísticas do
nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o
fortalecimento da economia criativa.

Nedilson Machado

Elite

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Gustavo Oliveira, Iranite de Oliveira, Claudia Turolla, Iza Moreira, Rogério Cafeteira e
Carlos Schmidt

Líderes empresariais que são exemplos inspiradores neste Dia do Homem: Marcelo Brasil (Potiguar); Augusto Dantas
(Equatorial),Augusto Diniz (TVN), José Mário Ribeiro ( BRK Ambiental) e Paulo e Vinícius Braid (Grupo Mercúrio)

Dia do Homem, 15 de julho: exemplos
de líderes inspiradores no Maranhão

Eles são diferentes em idade, escolaridade, crenças, educação, carreira e costumes. Mas em comum, todos são líderes que estão contribuindo com o seu trabalho de forma relevante para apoiar e acelerar o desenvolvimento do Maranhão.
Assim como se comemora o Dia da Mulher em 8 de Maio, nada mais justo que termos o Dia do Homem, neste último dia 15 de julho, para destacar homens de valor. Aqueles que não medem esforços para deixar uma
marca de qualidade e humanidade no mundo como seu maior legado.
O primeiro exemplo é do empresário Vieira Brasil, que fundou em 1981 aquele que se tornaria, 40 anos depois, o maior grupo varejista do segmento de home center do Maranhão: O Grupo Potiguar. Vieira trabalhou
de forma correta e incansável, e plantou uma semente de grandes frutos. Homem simples, honesto, gentil e
muito família, educou seus ﬁlhos com valores sólidos, os mesmos com que trata seus clientes que se tornam
amigos também. Marcelo Júlio Vieira Brasil seguiu os passos do pai e ajudou a construir uma empresa que é
orgulho e exemplo para o país. Marcelo comanda com visão e entusiasmo o Grupo Potiguar, formado por 5
lojas em São Luís e 1 loja em Imperatriz, além de Centros de Distribuição; gerando centenas de empregos diretos e indiretos. Pai e ﬁlho são exemplos de empresários ilibados, e que acreditam na força do varejo para
desenvolver esse país!
Augusto Dantas, presidente da Equatorial Maranhão, abraçou a missão de levar energia de qualidade aos
lares maranhenses. E com muita energia e competência, trabalha para gerar milhares de empregos, apoiar
centenas de projetos sociais e colocar junto com toda a sua equipe, o nosso Maranhão no mapa da eﬁciência
energética do país.
Augusto Diniz é um líder visionário e que há 22 anos ele comanda a TVN, operadora de Telefonia Móvel e Fixa, TVHD, Internet WIFI e Fibra. Juntamente com sua competente equipe, leva a garantia de mais conexão a
milhares de clientes em São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, Bacabeira, Rosário, Santa Rita, Itapecuru, Santa Inês e Vargem Grande.
José Mário Ribeiro ou somente Marinho é outro executivo com uma missão importante: Garantir saneamento básico de qualidade aos municípios de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, como líder local da
BRK Ambiental concessionária de água e esgotamento sanitário.

Trabalho, habilidades e ética
O empresário Paulo Braid é um empresário determinado, trabalhador e com sua coragem e tino comercial criou o Grupo Mercúrio, uma holding genuinamente maranhense e que reúne diversas empresas da área
de saúde. O jovem executivo Vinícius Braid desde cedo segue os passos do avô Paulo, e já deixa sua marca de
eﬁciência revolucionando o Lacmar, um dos maiores laboratórios de análises clínica do Estado.
Outro destaque é Sebastião Vanderlaan de Almeida Rolim que empresta seu tempo, amor e expertise a
uma causa coletiva de grande impacto: É o atual presidente da APAE de São Luís; entidade que completou 50
anos de relevantes trabalhos em prol da inclusão da pessoa com deﬁciência e da saúde, sendo considerada
uma referência nacional.
Werther Bandeira é um jovem que abraçou o empreendedorismo com paixão e intensidade. Ele é movido
a sonhos, e com o seu restaurante Villa do Vinho Bistrô criou uma verdadeira grife, um espaço para celebrar
os momentos mais especiais.
Fábio Ribeiro é o atual presidente da CDLZ / Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís. Um contador por
formação e jovem lojista do ramo de calçados, que herdou do pai a paixão pelo comércio. Junto a seus diretores na CDL, Fábio e seu time não medem esforços institucionais para que a CDL SLZ seja respeitada no meio
empresarial, ajudando a desenvolver o setor em São Luís. Cada um deles, da sua maneira e seguindo a sua
vocação pessoal, está deixando uma marca especial no mercado de trabalho maranhense e brasileiro. Que
as novas gerações de homens se espelhem nesses exemplos de trabalho e ética, e construam com seu trabalho e suas habilidades um Estado cada vez melhor. Parabéns.

Rafaela Lima, Thalita Mandim, Gustavo Oliveira, Carlos Schmidt, Rogério Cafeteira
e Carlos Francisco

Responsável: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com
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MISS MARANHÃO GLOBO 2021 SUPERA
EXPECTATIVAS NA 1ª SEMANA DE INSCRIÇÕES

RODRIGO RAPOSA ABRE AS PORTAS DA CASA TERRA PARA UMA BOA
CONVERSA COM MADALENA NOBRE, EM UMA TARDE DELICIOSA.

RODRIGO RAPOSO REABRE
SUA CASA CONCEITO
O renomado estilista Rodrigo Raposo resolveu empreender
também, no mundo da gastronomia regional, contemporânea e
colocou grandes pitadas do seu
requintado bom gosto, em um
novo conceito na arte de receber amigos e apreciadores da boa
culinária, música, cafés e drinks.
Trata-se da Casa Terra SLZ, na Rua
São Conrado, Olho D’água, com
ampla área verde, belo jardim,
área gourmet, bar, espaço para
exposição, moda e um alto astral
que irradia harmonia em todos
ambientes da casa, que é um mix
de luxo, arte e rústico.

que apresentam outros amigos e
vai se consolidando em uma casa
conceito em receptividade, fino
trato e muito charme.

Rodrigo abriu as portas da casa,
para a apresentadora de TV e colunista social, Madalena Nobre e
falou da paixão que tem pelo lugar
e do prazer que tem, em proporcionar bons momentos aos frequentadores, na maioria, amigos,

Transitando pela casa, o visitante sai de um espaço para outro,
ao lado de obras de arte, molduras fotográficas, peças de moda,
nobres relíquias e uma decoração diferente para cada ambiente. Recomendo sua visita.

A Casa Terra que estava fechada devido a Pandemia está reabrindo as quintas, sextas e sábado a partir das 17 horas, com um
café surpreendente, suculento e
variado. Bolos, biscoitos, sucos,
tortas e outras guloseimas preparadas com ingredientes selecionados. O cardápio do almoço
de sábado é assinado pelo renomado Chef de Cozinha, Fredson
Azevedo.

Todo repaginado, com nova coordenação e dando espaço para o público feminino entre 17 e 26 anos, o Miss Maranhão
Globo 2021 já conta com várias inscritas,
para as seletivas que vão acontecer dias 11
e 12 de agosto e a Final prevista para 25 de
agosto no Rio Poty Hotel – São Luís.
Com a credibilidade de quem já acompanha o Concurso de Miss, desde 1995 e
assina os principais eventos na capital maranhense, o Coordenador Estadual, Marcos Davi está muito feliz com a aceitação e
destacou “eliminamos a cobrança da taxa
de inscrição, dando assim, plenas condições para que meninas do interior do es-

tado ou com baixa renda, possam realizar
esse sonho”. A eleita vai representar o Maranhão no Miss Brasil Globo 2021, previsto para setembro em Brasília-DF e a coordenação estadual garante que vai realizar
um grande concurso, cumprindo os novos
protocolos sanitários e eleger a mais bela
maranhense.
Outro diferencial é a representatividade dos municípios maranhenses, nesse
tradicional concurso de beleza. As eleitas em várias cidades do estado estarão participando de forma legítima, do
Miss Maranhão Globo 2021. A beleza
em destaque.

A MISS BARREIRINHAS, LETÍCIA
SOUZA, PASSARÁ A FAIXA DIA 31
JULHO PARA SUA SUCESSORA, QUE
IRÁ REPRESENTAR A CIDADE NO
MISS MARANHÃO GLOBO 2021.

É FESTA! ENOQUE
SILVA MUDA DE IDADE
Uma das mentes mais criativas do
Maranhão, o Artista Visual, e Turismólogo Enoque Silva festejou de forma
bem intimista, ao lado de familiares e
poucos amigos, o seu aniversário de 59
anos, na noite da última quarta-feira
(14 junho).
Apaixonado pelo Carnaval e estudioso das tradições maranhenses, Enoque
é o curador do Museu da Gastronomia,
que fica situado em um belo casarão no
Centro Histórico de São Luis e tornouse uma das personalidades de maior
prestígio do desfile carnavalesco no
Sambódromo do Rio.
Com riqueza nos detalhes e muito
luxo, o aniversariante produziu recentemente, uma exposição de bonecas,
vestidas dos mais exuberantes e pre-

DA FEIJOADA AO ÁRABE
O Restaurantes Tarrafas do Rio Poty Hotel – São Luis está com uma programação especial aos sábados, uma suculenta e completa feijoada, que é aberta ao público. Além de contemplar os cenários maravilhosos do lugar e da ampla vista para
a Praia da Ponta D’areia, os clientes podem apreciar uma boa música, bons papos
ou optar por outras opções no cardápio.
Por falar em opções, o gerente
Armando Ferreira informa, que o
tradicional e prestigiado almoço
árabe de toda quinta-feira deve
retornar em breve. O Restaurante
está preparando os últimos detalhes para esse delicioso evento
temático. Vamos aguardar.
O GERENTE ARMANDO
FERREIRA – RIO POTY HOTEL
COM O RENOMADO FOTÓGRAFO,
HERBERT ALVES QUE ESTÁ COM
UM BELA EXPOSIÇÃO NO LOCAL.

AO LADO DO FILHO, AMÉRICO, DONA MIRTES (RESIDENCIAL RECEPÇÕES) RECEBE
O PRÊMIO NOBRE 2019 DAS MÃOS DE FRANKLIN DAVID E MADALENA NOBRE,
PELO DESTAQUE NO SEGMENTO DE EVENTOS.

ANIVERSÁRIO DE DONA MIRTES RAMOS
A empresária do ramo de eventos e matriarca do Grupo Residencial Recepções,
Dona Mirtes Ramos comemorou mais um ano de vida. Acostumada com grandes
encontros em suas casas de festas, a aniversariante passou a data, ao lado de familiares devido a Pandemia e agradeceu a Deus pelo momento especial.
Aos sábados, domingos e feriados, Dona Mirtes é sempre vista ao lado dos filhos, Américo e Adriana, no Residencial Restaurante – Rua Mário Andreazza, recepcionando os clientes e mostrando o variado e delicioso cardápio do lugar, que
é referência em qualidade, atendimento e sabor incomparável. Parabéns e muitos
anos de vida com saúde e alegrias.

miados trajes carnavalescos usados no
Brasil, homenageando personalidades
e figuras de destaques. Muito mais sucesso e felicidade plena.

BRINDANDO COM O ANIVERSARIANTE, A
ADVOGADA JÉSSICA OLIVEIRA, ENOQUE
SILVA, D. TEREZINHA OLIVEIRA E O TURISMÓLOGO E ANALISTA DE MARKETING,
RIVANIO ALMEIDA.

GERAL
São Luis, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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