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ENTREVISTA     

F  É   R   I   A   S 
Museu de Arte Sacra com 

visitas teatralizadas
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 

Campanha do dinheiro

Moto mudará para jogo 
de hoje contra Palmas

PÁGINA 8

OLIMPÍADAS
Conheça 

as 5 novas 
modalidades
Nesta edição das Olimpíadas, 

o Cômite Olímpico Internacional 
mudou as modalidades em dis-
puta e cinco "esportes" figuram 
entre os que serão disputados a 

partir deste mês.
PÁGINA  9

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. 

Tássia Campos 
em pocket show 
aberto ao público

A cantora Tássia Campos 
será a grande atração nesse sá-
bado (17) de  mais uma edição 
do projeto “Potiguar Musical” 
em um  pocket show de das 
10H às 12H nas lojas do Gru-
po Potiguar. PÁGINA 9

“Todo sistema tem suas falhas e 
as adequações vêm acontecendo 

nos municípios do Maranhão”
Fred Lobato 

Presidente do Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Maranhão

Apenas três parlamentares 
maranhenses votam 
contra o super fundão 
de R$ 5,7 bilhões para 
partidos políticos 

Dino se reúne 
com Lula por 
recuperação 
da Amazônia

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

Co mo vo ta ram os ma ra -
nhen ses

Sim

Não

Sem vo to

Pla no de Re cu pe ra ção Ver del

Pro je to

Lu la vi a ja ao Nor des te

ORÇAMENTO

Apenas 3 maranhenses
foram contra o Fundão

P
or 40 vo tos a 33, os se na do res
apro va ram, on tem, o pro je to
da Lei de Di re tri zes Or ça men- 
tá ri as (LDO) pa ra 2022, na se- 

gun da eta pa da ses são do Con gres so.
Mo men tos an tes, os de pu ta dos chan- 
ce la ram a ma té ria por 278 vo tos a 145,
com uma abs ten ção — co mo pre ven- 
ção da co vid-19, as vo ta ções ocor re- 
ram se pa ra da men te, no for ma to se- 
mi pre sen ci al. As dis cus sões fo ram
mar ca das por for tes crí ti cas de par la- 
men ta res de di fe ren tes cor ren tes ide- 
o ló gi cas à par te do subs ti tu ti vo do re- 
la tor, de pu ta do Jus ce li no Fi lho (DEM-
MA), que au men ta de R$ 1,8 bi lhão
pa ra R$ 5,7 bi lhões, em ple na cri se
econô mi ca e sa ni tá ria, as ver bas des- 
ti na das ao Fun do Elei to ral em 2022. 

O pro je to, ago ra, se gue pa ra san ção
do pre si den te Jair Bol so na ro. Com a
apro va ção da LDO, o Con gres so fi ca
li be ra do pa ra o re ces so par la men tar,
pre vis to pa ra o pe río do de 18 a 31 de
ju lho.

O Fun do Elei to ral foi

cri a do pe lo Con gres so

em 2017, após o STF

proi bir, dois anos an tes,

do a ções de pes so as

ju rí di cas a can di da tos a

car gos ele ti vos. 

De acor do com a le gis la ção, re ce- 
bem mais re cur sos do fun do os par ti- 
dos com as mai o res ban ca das de de- 
pu ta dos e se na do res — PSL e o PT, no
ca so, se ri am os prin ci pais be ne fi ci a- 
dos.

O de pu ta do Ru bens Bu e no (Ci da- 
da nia-PR), re la tor do pro je to que bar- 
ra os su per sa lá ri os no ser vi ço pú bli co,
re cen te men te apro va do pe la Câ ma ra,
dis se que a Ca sa deu “10 pas sos atrás”
ao apro var a me di da. “Vo tei não ao
au men to de R$ 3,7 bi lhões do cha ma- 
do fun dão elei to ral. A Câ ma ra, que na
úl ti ma se ma na deu um pas so pa ra
fren te ao vo tar o pro je to que bar ra os
su per sa lá ri os no ser vi ço pú bli co, deu
10 pas sos pa ra trás ao in cluir, na Lei
de Di re tri zes Or ça men tá ri as (LDO),
es se au men to ab sur do pa ra fi nan ci ar
cam pa nhas com o di nhei ro da so ci e- 
da de”, afir mou. “Es tá fal tan do di nhei- 
ro pa ra va ci nas, pa ra Se gu ran ça, pa ra
Edu ca ção e, ago ra, apro vam um ab- 
sur do des se. Vo tei não e re pu dio es sa
ma no bra de úl ti ma ho ra.”

Jus ce li no Fi lho re ba teu as crí ti cas
ao pa re cer. “To dos sa be mos que ano
que vem é ano elei to ral, e o Fun do de
Fi nan ci a men to de Cam pa nha tem
pa pel no exer cí cio da de mo cra cia dos
par ti dos”, jus ti fi cou o re la tor.

Os par ti dos que ori en ta ram “sim” à
pro pos ta: PSL, PL, PP, PSD, MDB,
PSDB, DEM, So li da ri e da de, Pros, PSC,

PTB e Ci da da nia. Ao “não” ori en ta ram
os se guin tes par ti dos: PT, PSB, PDT,
Po de mos, PSOL, No vo, PV, Re de, e a li- 
de ran ça da Opo si ção.

O No vo propôs a vo ta ção de um
des ta que que re ti ra va o “Fun dão” do
tex to fi nal. Mas a vo ta ção foi sim bó li- 
ca e a pro pos ta foi re jei ta da.

O tex to apro va do co lo ca nas pri o ri-
da des o PNI (Pro gra ma Na ci o nal de
Imu ni za ção), a agen da pa ra a pri mei-
ra in fân cia, des pe sas do Pro gra ma Ca- 
sa Ver de e Ama re la, e am pli a ção da in- 
fra es tru tu ra da re de de aten di men to
on co ló gi co.

Alui sio Men des (PSC); An dré Fu fu- 
ca (PP-MA); Cle ber Ver de (Re pu bli ca- 
nos-MA); Dr. Gon ça lo (Re pu bli ca nos-
MA); Edi la zio Ju ni or (PSD-MA); Gas- 
tão Vi ei ra (PROS-MA); Gil Cu trim (Re- 
pu bli ca nos-MA); Hil do Ro cha (MDB-
MA); Jus ce li no Fi lho (DEM-MA); Mar-
re ca Fi lho (Pa tri o ta-MA); Pas tor Gil
(PL-MA); e Pe dro Lu cas Fer nan des
(PTB-MA).

Bi ra do Pin da ré (PSB-MA); Jo si val-
do JP (Po de mos-MA) e Zé Car los (PT-
MA).

João Mar ce lo Sou za (MDB-MA); Jo-
si mar Ma ra nhão zi nho (PL-MA); e Ju- 
ni or Lou ren ço (PL-MA)

ARTICULAÇÃO

Dino se reúne com Lula por recuperação da Amazônia

GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO, FEZ UMA VISITA AO EX-PRESIDENTE LULA NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA

O ex-pre si den te Lu la (PT) se reu niu
com o go ver na dor do Ma ra nhão, Flá- 
vio Di no, re cém in gres so no PSB e
apon ta do co mo uma das op ções de
can di da to a vi ce-pre si den te na cha pa
do pe tis ta em 2022. Di no é pre si den te
do Con sór cio de De sen vol vi men to
Sus ten tá vel da Amazô nia.

Na reu nião, Lu la re ce beu o Pla no
de Re cu pe ra ção Ver de da Amazô nia
Le gal, ela bo ra do pe lo con sór cio que é
vis to pe lo ex-pre si den te co mo “um
pro je to que po de trans for mar a vi da
dos 30 mi lhões de mo ra do res da re- 
gião”. Nas re des so ci ais, Di no in for- 
mou: “fa la mos so bre eco no mia ver de,
com ba te à pan de mia e me di das so ci- 
ais que es ta mos ado tan do no Ma ra- 
nhão. Agra de ço a aco lhi da fra ter na e
es pe ro po der re tri buir em bre ve”.

O Pla no de Re cu pe ra ção Ver de da
Amazô nia Le gal (PRV) foi lan ça do ofi- 
ci al men te pe lo Con sór cio In te res ta- 
du al pa ra o De sen vol vi men to Sus ten- 
tá vel da Amazô nia Le gal. O PRV bus ca
es ti mu lar a ado ção de uma eco no mia
de bai xo car bo no que se ja com pa tí vel
com o com ba te às de si gual da des, a
ge ra ção de em pre go e ren da e o cres- 
ci men to econô mi co sus ten tá vel. O
Con sór cio é for ma do pe los go ver na- 

do res de no ve es ta dos: Acre, Ama pá,
Ama zo nas, Ma ra nhão, Ma to Gros so,
Pa rá, Rondô nia, Ro rai ma e To can tins.
O gru po quer a re con fi gu ra ção da es- 
tru tu ra so ci o e conô mi ca da Amazô nia
Le gal, que te nha co mo efei to o es ta- 
be le ci men to de uma pre ser va ção du- 
ra dou ra dos ecos sis te mas lo cais. O
PRV tem ins pi ra ção em pro je tos in ter- 
na ci o nais, dos cha ma dos “Gre en New
De als”,  for mu la dos e pro pos tos por
paí ses co mo a Ale ma nha, a Fran ça, os
Es ta dos Uni dos, a Co reia do Sul e a
Chi na. A prin ci pal pro pos ta – a mais
in flu en te – é de au to ria de mem bros
do Con gres so nor te-ame ri ca no, en- 
cam pa da pe lo pre si den te dos Es ta dos
Uni dos, Joe Bi den, que pre vê in ves ti- 
men tos de US$ 10 tri lhões em 10 anos
no se tor. No Bra sil, o pla no apa re ce
em con tra po si ção à po lí ti ca am bi en- 
tal do go ver no de Jair Bol so na ro, que,
na ava li a ção do con sór cio, tem des- 
man te la do ór gãos de con tro le e se
omi ti do pe ran te de nún ci as de cri mes
eco ló gi cos.

São qua tro ei xos prin ci pais do PRV:
1) fre ar o des ma ta men to ile gal, 2) pro- 
du ção sus ten tá vel, 3) in fra es tru tu ra
ver de e 4) ino va ção e ca pa ci ta ção. O
pro je to se des do bra em pro je tos re gi- 

o nais, le van do em con ta o im pac to
am bi en tal e so ci o e conô mi co de ca da
um dos es ta dos. Pa ra a fa se ini ci al do
pro je to foi es ti ma do um or ça men to
de R$ 1,5 bi lhão, a ser di vi di do en tre
os qua tro ei xos, em pro je tos es ta du ais
e re gi o nais. Pa ra is so, o Con sór cio
Amazô nia Le gal pre ten de es ta be le cer
par ce ri as com o se tor pri va do na ci o- 
nal e bus car fi nan ci a men to atra vés de
ban cos de fo men to e fun dos, co mo o
Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor te (do
Ban co da Amazô nia) e o Fun do
Amazô nia (do BN DES) – cu jos R$ 2 bi- 
lhões es tão blo que a dos atu al men te.

Lu la re ce beu o PRV após reu nião
com o go ver na dor nor des ti no Flá vio
Di no. Lu la de ve ser can di da to à pre si-
dên cia em 2022, des ta can do-se, co mo
di zem as úl ti mas pes qui sas de in ten-
ção de vo tos, co mo prin ci pal can di da-
to pa ra der ro tar Jair Bol so na ro. Di no é
co ta do pa ra ser vi ce na cha pa do pe-
tis ta. No Nor des te, Lu la vai re en con- 
trar an ti gos ali a dos e bus car no vas
par ce ri as mi ran do a elei ção de 2022.
Se rá a sua ter cei ra vi a gem es te ano
com am pla di men são po lí ti ca, de pois
de uma sé rie de en con tros que man- 
te ve com lí de res po lí ti cos em Bra sí lia
e no Rio de Ja nei ro.

ELEI ÇÕES 2022

Mo vi men to po lí ti co
quer Sér gio Mo ro
co mo ter cei ra via

De fen so res do no me de Sér gio Mo ro pa ra a dis pu ta
pre si den ci al de fla gra ram um mo vi men to po lí ti co pa ra
ten tar con ven cer o ex-mi nis tro da Jus ti ça a dis pu tar a
elei ção pre si den ci al do pró xi mo ano. A cam pa nha, ba ti- 
za da de “Mo ro 2022 con tra o sis te ma”, de fen de que o ex-
juiz ocu pe a fai xa da “ter cei ra via”, co mo al ter na ti va às
can di da tu ras do pre si den te Jair Bol so na ro e do ex-pre si- 
den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va. O mo vi men to tam bém
se in ten si fi cou com a pre sen ça de Mo ro no Bra sil – ho je
ele es tá mo ran do e tra ba lhan do nos Es ta dos Uni dos -,
on de te ve con ver sas com po lí ti cos que de fen dem sua
can di da tu ra e com ou tras li de ran ças.

Pa ra apoi a do res, Mo ro não de fi niu ain da se es tá dis- 
pos to a se lan çar co mo can di da to ao Pla nal to. Mas, se- 
gun do o se na dor Ori o vis to Gui ma rães (Po de mos-PR),
de quem é pró xi mo po li ti ca men te, ele tam bém não des- 
car tou a pos si bi li da de de par ti ci par da dis pu ta. O pra zo
pa ra es sa de ci são se ria em ou tu bro, já com o ce ná rio po- 
lí ti co um pou co mais de fi ni do.

“Te mos um diá lo go ex ce len te com Mo ro”, con ta o se- 
na dor Ori o vis to. “Ele já nos dis se que, se re sol ver en trar
na po lí ti ca, vai se fi li ar ao Po de mos. Fi ze mos al gu mas
reu niões e es ta mos in sis tin do nis so com ele. Mo ro ain da
não acei tou ser can di da to a pre si den te, mas tam bém
não dis se não. Ele es tá pe din do tem po pa ra pen sar. E a
ho ra de fa zer cam pa nha pa ra que ele acei te é ago ra”, diz.

A mo bi li za ção pró-Mo ro já dis cu te a

or ga ni za ção de even tos pa ra

im pul si o nar seu no me, co mo

jan ta res de em pre sá ri os que es tão

sen do mar ca dos pa ra atrair a

ade são ao mo vi men to.

 Ou tros par ti dos tam bém es tão sen do con ta ta dos so- 
bre um even tu al pro je to em tor no da can di da tu ra de
Mo ro pa ra ga ran tir mus cu la tu ra po lí ti ca a uma pos sí vel
cam pa nha pre si den ci al.

Ve re a dor do No vo em São Pau lo, Fer nan do Holiday
tam bém viu de for ma po si ti va a pos si bi li da de de o ex-
mi nis tro en trar na cor ri da pre si den ci al. “O bra si lei ro
tem a es pe ran ça de que Mo ro saia can di da to em 2022.
Mo ro é cen tra do, pos sui car rei ra ili ba da e tem co ra gem
de en fren tar a má qui na cor rup ta que des trói o País”,
afir mou o po lí ti co.

Ori o vis to Gui ma rães diz que o qua dro po lí ti co atu al
cri ou um “vá cuo po lí ti co” on de Mo ro po de ria se trans- 
for mar nu ma al ter na ti va elei to ral ex pres si va.

“O Bra sil es tá vi ven do uma po lí ti ca bi po lar. É uma
coi sa ab sur da. Ho je, a op ção es tá en tre a cor rup ção de
es quer da e a cor rup ção de di rei ta. São du as cor rup ções
com co res ide o ló gi cas di fe ren tes. Mas são go ver nos
igual men te cor rup tos. Um es tá en vol vi do com ra cha di- 
nhas, com ne gó cio de va ci na, Quei roz. Do Lu la não pre- 
ci sa nem fa lar. De pois do men sa lão e do pe tro lão, não
pre ci sa fa lar de cor rup ção do PT mais. Não é pos sí vel
que o Bra sil se re su ma a es sas du as op ções”, diz o se na- 
dor pa ra na en se.

Sua ava li a ção é de que há um cres cen te de sem bar que
de elei to res de Bol so na ro que es tão de si lu di dos com o
de sem pe nho de seu go ver no e com as de nún ci as de ir- 
re gu la ri da des. “Vi ve mos nu ma de mo cra cia e que re mos
con ti nu ar vi ven do nu ma de mo cra cia. En tão, te mos que
en ten der e ad mi tir que é le gí ti mo que quem quei ra ele- 
ger o Lu la, lu te por ele. É le gí ti mo que quem quei ra re e- 
le ger o Bol so na ro, lu te por ele. Não po de mos ser in to le- 
ran tes com nin guém. Mas tam bém não que re mos que
nin guém se ja in to le ran te co nos co. Por que não que re- 
mos nem um, nem ou tro. Que re mos uma ter cei ra via.
Que re mos al guém que ma te ri a li ze, que en car ne ci vi li- 
da de, de mo cra cia, cul tu ra, éti ca, pre pa ro, res pei to à li- 
tur gia do car go. Bol so na ro não tem na da dis so.”

Ape sar do en tu si as mo de seus apoi a do res, a cons tru- 
ção da can di da tu ra de Mo ro não é tão sim ples as sim.
De pois que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral anu lou as de ci- 
sões que con de na ram o ex-pre si den te Lu la e con si de ra- 
ram o ex-juiz par ci al, hou ve ine gá vel per da de ca pi tal
po lí ti co e des gas te de ima gem. Além dis so, sua tur bu- 
len ta pas sa gem pe lo go ver no Bol so na ro tam bém con- 
tri buiu pa ra en fra que cer seu no me co mo op ção na
cons tru ção de uma ter cei ra via.

Até pou cos me ses atrás, Mo ro par ti ci pa va re gu lar- 
men te de con ver sas com ou tros in te gran tes do cha ma- 
do gru po de cen tro, co mo os go ver na do res João Do ria e
Edu ar do Lei te, o apre sen ta dor Lu ci a no Huck, o ex-mi- 
nis tro Luiz Hen ri que Man det ta e João Amoê do, do No vo.
Aos pou cos, o gru po foi se de sar ti cu lan do e as con ver sas
em tor no de uma can di da tu ra co mum pra ti ca men te
aca ba ram. Com o jul ga men to do Su pre mo ain da re cen- 
te, Mo ro pre fe riu as su mir um pa pel mais dis cre to. Mas
com o rá pi do der re ti men to po lí ti co de Bol so na ro, a
pres são pa ra que se lan ce co mo can di da to re co me çou.

São Luís, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021

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

ENTREVISTA

“Todo sistema tem suas
falhas”, diz Fred Lobato
HEN RI QUE BÓIS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Se cre tá rio de Saú de do mu ni cí pio 
de Pi nhei ro, Fred Lo ba to, foi elei to pa- 
ra pre si dir o Con se lho de Se cre tá ri os 
Mu ni ci pais de Saú de do Ma ra nhão, 
Co sems-MA, pa ra o bi ê nio 2021-2023. 
Lo ba to con cor reu em cha pa “Uni do 
pe lo SUS” com pos ta por 55 ges to res 
mu ni ci pais de Saú de.

Ex-se cre tá rio de Saú de de Bu ri ti e 
San ta He le na, pós gra du a ção em ges- 
tão de saú de, o mé di co Fred Lo ba to 
as su miu a pre si dên cia do Co sems 
pro me ten do dar con ti nui da de ao tra- 
ba lho que vi nha sen do de sen vol vi do 
pe lo ex-pre si den te Vi ní cius Araú jo no 
diá lo go tri par ti te e dar mais qua li da de 
ao SUS no Ma ra nhão. A lu ta pe los di- 
rei tos dos usuá ri os do SUS e a de fe sa 
dos ges to res de saú de es tá en tre su as 
me tas na ges tão da en ti da de.

E
m en tre vis ta, o pre si den te do 
Co sems fa lou so bre o pa pel da 
en ti da de na cam pa nha de va- 
ci na ção no es ta do e faz pro je- 

ção da saú de na pós pan de mia. Con fi- 
ra:

O se nhor foi elei to pa ra pre si dir o 
Con se lho (Co sems) em um mo men- 
to gra ve da saú de no país, em que a 
pan de mia da co vid-19 já cei fou mais 
de meio mi lhão de bra si lei ros. Es se 
ce ná rio re de fi ne a en ti da de co mo 
nú cleo es tra té gi co da saú de no es ta- 
do? 
Fred Lo ba to – Ao lon go de 1 ano e 4 
me ses de pan de mia, em que até o pre- 
sen te mo men to já per de mos 534 mil 
vi das, o CO SEMS tem si do fun da men- 
tal pa ra ar ti cu lar as ações de saú de no

FRED  LOBATO AFIRMOU QUE DARÁ CONTINUIDADE AO TRABALHO DA GESTÃO ANTERIOT

Es ta do, pois o mes mo con gre ga as Se- 
cre ta ri as Mu ni ci pais de Saú de por 
meio dos ges to res mu ni ci pais e re pre- 
sen ta os mu ni cí pi os nas ins tân ci as do 
Sis te ma Úni co de Saú de – SUS, de 
mo do a atu a rem em prol do de sen vol- 
vi men to da Saú de Pú bli ca, pro mo- 
ven do ações que for ta le çam a des cen- 
tra li za ção po lí ti ca, ad mi nis tra ti va e fi- 
nan cei ra do Sis te ma.

De que ma nei ra o Co sems es tá 
acom pa nhan do a cam pa nha de va ci- 
na ção con tra a co vid-19 nos mu ni cí- 
pi os ma ra nhen ses?
To das as ações de Saú de no Es ta do no 

que se re fe re aos mu ni cí pi os pas sam 
pe lo Con se lho de Se cre tá ri os Mu ni ci- 
pais de Saú de do Ma ra nhão – CO- 
SEMS. Com a Cam pa nha de Imu ni za- 
ção con tra a COVID19 não é di fe ren te, 
pois a va ci na ção é de res pon sa bi li da- 
de dos mu ni cí pi os, e por ser mos um 
Con se lho de Se cre tá ri os Mu ni ci pais 
te mos um link di re to com os ges to res 
aten den do su as de man das e ar ti cu-
lan do com os ou tros se to res, prin ci-
pal men te com a Se cre ta ria de Es ta do 
da Saú de e a FA MEM que tem si do 
nos sos par cei ros em to das as ações.

Vacinação contra a covid-19 como prioridade

“COMPREENDEMOS QUE TODO SISTEMA TEM SUAS FALHAS E AS ADEQUAÇÕES VÊM ACONTECENDO”, AFIRMOU FRED LOBATO

O Co sems tem par ti ci pa do do de- 
ba te so bre gru pos pri o ri tá ri os na va- 
ci na ção com as au to ri da des do es ta- 
do, co mo in te gran te da Co mis são In- 
ter ges to ra Bi par ti te? 
Sim, pois os gru pos pri o ri tá ri os es tão
de fi ni dos no Pla no Na ci o nal de Ope- 
ra ci o na li za ção da Va ci na ção con tra a
Co vid-19, con tu do, o Mi nis té rio da
Saú de dá au to no mia aos es ta dos pa ra
an te ci par al guns gru pos, des de que
ha ja pac tu a ção em CIB. Sen do que a
mes ma é com pos ta por re pre sen tan- 
tes do Es ta do por meio da SES e por
mu ni cí pi os re pre sen ta dos pe lo CO- 
SEMS, lo go, não há ne nhu ma li be ra- 
ção sem a par ti ci pa ção des ses mem- 
bros. Po de mos ci tar co mo exem plo a
an te ci pa ção da va ci na ção de al guns
gru pos pri o ri tá ri os: Pro fis si o nais da
Edu ca ção, Pro fis si o nais das For ças
Ar ma das, Pro fis si o nais da Im pren sa
en tre ou tros. To dos ti ve ram Re so lu- 
ção CIB, que é as si na do pe lo CO SEMS
e SES.

Com a pan de mia hou ve con ge la- 
men to das ci rur gi as ele ti vas, re pre- 
san do ain da mais a gran de de man da
no in te ri or do es ta do des te ti po de
aten di men to. Exis tem tra ta ti vas pa- 
ra re to ma da des tes aten di men tos?
No cor ren te ano as ci rur gi as ele ti vas
não dei xa ram de ser fei tas, hou ve ape- 
nas uma re du ção nos pro ce di men tos,
con si de ran do a ne ces si da de que os
mu ni cí pi os ti ve ram de dis po ni bi li zar
lei tos pa ra pa ci en tes da CO VID-19.
Po de mos ci tar co mo exem plo a por ta- 
ria n º 665 de 1º de ju nho de 2021 que
li be ra re cur sos pa ra re a li za ção de Ci- 
rur gi as Ele ti vas nos mu ni cí pi os do
Ma ra nhão con tem pla dos na por ta ria
3.641 de 11 de de zem bro de 2020. À
me di da que os ca sos fo rem di mi nuin- 
do, au men ta a quan ti da de de lei tos e
con se quen te men te de pro ce di men- 
tos.

O go ver no con tra tou téc ni cos pa- 
ra ali men tar o re la tó rio na ci o nal de
va ci na ção do SUS que se gun do os

pre fei tos apre sen ta de fa sa gens, is so
de mons tra ne ces si da de de qua li fi ca- 
ção do qua dro? 
O Go ver no do Es ta do tem si do um
par cei ro fun da men tal no com ba te a
pan de mia da CO VID-19. Quan to à ne- 
ces si da de de qua li fi ca ção do qua dro
que ali men ta o sis te ma, acre di ta mos
que o mes mo é de gran de com pe tên- 
cia, con tu do, com pre en de mos que
to do sis te ma tem su as fa lhas e as ade-
qua ções vêm acon te cen do à me di da
que in for ma mos as fra gi li da des.

Co mo o se nhor en xer ga as po lí ti- 
cas pú bli cas de saú de pós pan de mia? 
Se rá o mo men to de mai or de sa fio pa-
ra to do o país, pois te re mos que li dar
com uma eco no mia fra gi li za da, o que
afe ta di re ta men te a saú de pú bli ca e
con se quen te men te os seus usuá ri os,
pois não sa be mos co mo os mes mos
fi ca rão afe ta dos tam bém psi co lo gi ca- 
men te por su as per das o que afe ta
saú de, edu ca ção, etc…
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Ze ma mais per to

Vo lu me vi vo

Ca mi nho li vre

“Abriu a cai xa de Pan do ra”

Be ne fí ci os da va ci na

No olho do fu ra cão
Fal tan do pou co mais de 14 me ses pa ra as elei ções de 2022, o

Bra sil vi ve uma si tu a ção de ten são má xi ma na Pra ça dos Três Po- 
de res em Bra sí lia. O pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) con- 
ti nua in ter na do em São Pau lo, mas evo luin do po si ti vo. Do lei to do
hos pi tal, ele per ma ne ce fa zen do o que mais gos ta. Ten tan do não
se des co nec tar dos se gui do res das re des so ci ais. No Con gres so,
Bol so na ro vi ve acos sa do na CPI da Co vid do Se na do, por de nún ci- 
as ca be lu das na es fe ra do Mi nis té rio da Saú de, en quan to a pan de- 
mia do co ro na ví rus ain da ma ta mais de 1.500 pes so as por di as,
em bo ra com os nú me ros ge rais em ali vi an te de clí nio. A eco no mia
si na li za re cu pe ra ção, mas lon ge de se fa lar em co me mo ra ção, en- 
quan to a on da de con ta mi na ção da va ri an te Del ta da co vid não
ser con ti da.

Co mo o Bra sil deu uma cam ba lho ta po lí ti ca em 2018, sain do
de um lon go pe río do de 16 anos de es quer dis mo de Lu la e Dil ma
Rous seff, e ape gan do-se ao ex tre mis mo de di rei ta de Jair Bol so na- 
ro e sua le gião de se gui do res, to do o res to pas sa à es ca la da im pre- 
vi si bi li da de so bre uma can di da tu ra vi go ro sa sain do pe la 3ª via,
fin ca da no cen tra lis mo. Afi nal, es tu dos re cen tes in di cam que os
paí ses que op tam pe la des cen tra li za ção po lí ti ca pro gres si va con- 
se guem ser mais re si li en tes às ca da vez mai o res mu dan ças re pen- 
ti nas que a com ple xi da de bra si lei ra se im põe. No pre sen te mo- 
men to nem Ci ro Go mes (PDT), nem o tu ca no João Do ria mos- 
tram o ta len to ne ces sá rio pa ra aglu ti nar for ças do cen tro e se im- 
por à di rei ta bol so na ris ta e a es quer da li de ra da por lu lis ta.

A do en ça do pre si den te apon ta pa ra um bre ve re tor no ao tra- 
ba lho, mas a po lí ti ca car re ga da pe lo Cen trão ten ta bus car um no- 
me em con di ções pe ne trar na di co to mia da pré-dis pu ta pre si den- 
ci al Jair Bol so na ro x Luiz Iná cio Lu la da Sil va. Nes se ce ná rio de
con fron tos e ra di ca lis mos ide o ló gi cos, as pes qui sa apon tam o
der re ti men to da po pu la ri da de de Bol so na ro, cu ja ero são tem
mui to a ver com a CPI, as ne go ci a ções da com pra da va ci na in di a- 
na Co va xin no Mi nis té rio da Saú de e o des pre zo pe la pan de mia.
Sem fa lar nos mo vi men tos de rua ca da vez mais ba ru lhen tos,
além de 106 pe di dos de im pe a ch ment, tran ca dos na ga ve ta do
pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra, uma for ta le za pa ra o que der e
vi er so bre o pre si den te Jair Bol so na ro.

No mês de ju nho, Bol so na ro de di cou par te de sua li ve às quin- 
tas-fei ras ao cha ma men to do re du to evan gé li co que o aju dou a
tor nar-se “mi to” em 2018, com vo cá bu los re li gi o sos. Par te des se
seg men to, aliás, já si na li za pu lar fo ra do bar co da re e lei ção. “Tem
uma pas sa gem bí bli ca que diz: ‘se ja frio, ou se ja, quen te, não se ja
mor no’. Es sa via do cen tro, no meu en ten der, não de co la”, dis se o
pre si den te, en quan to su bi am pe la te la emo jis de pal mas, ban dei- 
ri nhas do Bra sil e elo gi os ao “mi to”, além de um ro sá rio de xin ga- 
men tos con tra qual quer um que não es te ja ali nha do à pau tas
con ser va do ras da ex tre ma-di rei ta. O al vo pre fe ri do é Lu la que,
com a ele gi bi li da de ga ran ti da pe lo STF vai dei xan do o pre si den te
ca da vez mais dis tan te nas pes qui sas.

O se na dor Ro ber to Ro cha (sem par ti do) en trou no cur to re ces- 
so do Con gres so rin do à toa. O pro je to que per mi te a ins ta la ção da
Zo na de Pro ces sa men to de Ex por ta ção (ZPE) foi san ci o na do es ta
se ma na pe lo pre si den te Jair Bol so na ro, an te da do en ça.

Os nú me ros da CPI da Pan de mia são im pres si o nan tes. To mou
33 de poi men tos, pro du ziu mais de 1,1 mil re que ri men tos e 1,8 mil
ofí ci os. Ao to do, 14 pes so as pas sa ram a ser in ves ti ga das. Os do cu- 
men tos, ima gens e ví de os re ce bi dos pe la CPI su pe ram um
terabyte.

Mes mo ten do si do ob je to de es pe cu la ção, mas o Mi nis té rio
Pú bli co de Con tas não re cor reu ain da à Jus ti ça rei vin di can do a va- 
ga no TCE, aber ta com a apo sen ta do ria do con se lhei ro No na to
La go, no pró xi mo dia 8 de se tem bro. As sim, Mar ce lo Ta va res se rá
tran qui lo do no da va ga.

 

Do se na dor Ran dol fe Ro dri gues, vi ce-pre si den te da CPI da Co- 
vid so bre de nún cia con tra Edu ar do Pa zu el lo, re la ci o na da à com- 
pra de 30 mi lhões de do ses da va ci na Co ro na Vac, pe lo tri plo do pre- 
ço e com in ter me diá rio, se gun do a Fo lha de S. Pau lo.

 
A ex-go ver na dor Ro se a na Sarney es tá sob for te pres são

do gru po que li de ra, pa ra en trar na dis pu ta do go ver no
em 2022. Mas ela, no co man do da le gen da es ta du al, es- 

ta ria mais pro pen sa a bus car ou tro man da to e for ta le- 
cer a ban ca da par la men tar eme de bis ta.

 
Diz o vi ce-pre si den te do MDB, Ro ber to Cos ta que o Par- 

ti do já con ver sou com PDT, DEM e até o PC doB so bre
as pró xi mas elei ções. “Tra ta-se de um exer cí cio nor- 

mal da de mo cra cia, nu ma vi são mais ob je ti vas de ca da
le gen da”, pon tua ele.

 
Dan do pri o ri da de às ações de va ci na ção con tra a

covid19, o pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de (Po de)
tem se es qui va do de de ba ter as elei ções de 2022 e em

qual si tu a ção pre ten de se en cai xar. Nem de lon ge diz
ain da quem vai apoi ar e em que cir cuns tân cia.

Es tu do re a li za do pe lo Prof. Dr. Al lan Kar dec, da UF MA, o efei to
da va ci na ção no Ma ra nhão é ex tra or di ná rio so bre o nú me ro de
óbi tos. Com grá fi cos, ele es ti ma que as va ci nas po dem ter sal vo al- 
go em tor no de qua tro mil vi da de covid19. Flá vio Di no tui tou a
no tí cia. 

São Luís, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021

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


OPINIÃO4

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

LOU RI VAL SE RE JO
Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do
Ma ra nhão

Fobia Social – I

Des de Hi pó cra tes, já ha via si do
des cri to o que co nhe ce mos ho je com
o no me de an si e da de so ci al pa to ló gi- 
ca ou, tão so men te, an si e da de pa to ló- 
gi ca. Com o avan ço dos co nhe ci men- 
tos em 1966, pas sou-se a dis tin guir
ago ra fo bia de ou tras for mas de fo bi as
e até a me ta de da dé ca da de 1980, a
fo bia so ci al era con si de ra da um trans- 
tor no an si o so ne gli gen ci a do. A par tir
daí um nú me ro cres cen te de pu bli ca- 
ções têm sur gi do, re ve lan do um gran- 
de in te res se em pes qui sa so bre o te- 
ma.

En tre as fo bi as uma tem des per ta- 
do um in te res se mui to in ten so en tre
os es tu di o sos es pe ci al men te nos di as
atu ais que é a fo bia so ci al.  O que ca- 
rac te ri za es ta fo bia so ci al é a pre sen ça
de uma in ten sa an si e da de em si tu a- 
ções so ci ais (de con ta to in ter pes so al)
ou de de sem pe nho, ou mes mo am- 
bas, acar re tan do so fri men to ex ces si- 
vo ou in ter fe rin do de for ma acen tu a- 
da no dia-a-dia da pes soa.

Nos cri té ri os de di ag nós ti co da psi- 
qui a tria ame ri ca na co nhe ci da pe la si- 
gla DSM-V (Ame ri can Psychiatric As- 
so ci a ti on, 1994) en fa ti za que ao se fa- 
zer o di ag nós ti co de fo bia so ci al é ne- 
ces sá rio que o trans tor no cau se in ter- 
fe rên cia sig ni fi ca ti va em al gu ma área
im por tan te da vi da do in di ví duo, tra- 
ba lho, vi da so ci al, ati vi da des aca dê- 
mi cas, e la zer).

O por ta dor de fo bia so ci al re co nhe- 
ce que o seu me do é exa ge ra do ou ir- 
ra ci o nal e te me mos trar si nais de an- 
si e da de, co mo ru bor fa ci al, tre mor e
su do re se. Em al gu mas si tu a ções, a
an si e da de po de as su mir a for ma de
um ata que de pâ ni co por sur gir um
te mor in ten so e des con tro la do da si- 
tu a ção que oca si o na a fo bia. En tre ou- 
tros me dos que se ma ni fes tam es tão
os de pa re cer ri dí cu lo ou to lo, de ser o
cen tro das aten ções, de co me ter er ros
e de não sa ber o que se es pe ra de le.

Idéi as de au to re fe rên cia sim ples
tais co mo a de que as pes so as es tão
olhan do mui to pa ra ele ocor rem com
freqüên cia nes se pa ci en te. Des ta for- 
ma, é co mum que ele se sin ta al vo de
co men tá ri os ou go za ção por par te de
ou tras pes so as, idéi as es tas que po- 
dem ser cor ri gi das com ar gu men ta- 
ção ló gi ca, mui to em bo ra de fa to is to
não es te ja ocor ren do, po rém na men- 
te an si o sa des ta pes soa es te fa to po de
ocor rer.

Há es tu dos que apon tam que 75%
dos fó bi cos so ci ais apre sen ta ram es- 
tas idéi as de re fe rên cia não de li ran tes
o que au men ta ria em mui to o mal-es- 
tar sen ti do pe lo pa ci en te.

Ti mi dez é uma ca rac te rís ti ca apre- 
sen ta da por gran de par te dos fó bi cos
so ci ais, se ja em mai or ou me nor grau,
mes mo se sa ben do que ser tí mi do
não é sinô ni mo de ser por ta dor de fo- 
bia so ci al. A ti mi dez es tá pre sen te em
di ver sas si tu a ções, co mo por exem- 
plo, nos re la ci o na men tos so ci ais e no
iní cio de re la ci o na men tos amo ro sos,
nas si tu a ções de fa lar ou se ex por em
pú bli co, po rém quan do es se qua dro
de ti mi dez se apre sen ta de ma nei ra
exa ge ra da, po de vir a se tor nar fo bia
so ci al.

A fo bia so ci al é uma do en ça de cur- 
so crô ni co, po ten ci al men te in ca pa ci- 
tan te e com al tos ín di ces de co mor bi- 
da des, is to é, po de vir acom pa nha da
de ou tras pa to lo gi as com por ta men- 
tais e/ou psi quiá tri cas, tais co mo
trans tor no de per so na li da de, de pres- 
sões per so na li da de in se gu ra, qua dros
de as te nia crô ni ca, ou mes mo ou tros
trans tor nos de an si e da de, etc.

Além dos sin to mas an te ri or men te
des cri tos po de o fó bi co so ci al sen tir-
se com o te mor ex ces si vo de hu mi lha- 
ção ou em ba ra ço em vá ri os con tex tos
so ci ais, pra ti car ati vi da des fí si cas e es- 
por ti vas em pú bli co. Mui tas ve zes, o
te mor se re ve la em re la ções amo ro- 
sas. O sim ples fa to de pen sar nes sa
pos si bi li da de de se en con trar ou
abor dar al guém já po de de sen ca de ar

an si e da de des con tro la da e fa zer com
que se evi te a si tu a ção. E co mo vi mos
o re sul ta do é uma im por tan te li mi ta- 
ção na vi da da pes soa pe los sin to mas
im pos tos pe la do en ça.

O di ag nós ti co des te trans tor no é
clí ni co, ou se ja, ba se a do no re la to dos
sin to mas do pa ci en te. Ne nhum exa- 
me la bo ra to ri al ou de ima gem é uti li- 
za do pa ra o di ag nós ti co. Mui tas das
ve zes o re co men da do é que o mé di co
que vai pro ce der ao tra ta men to re a li- 
ze exa mes la bo ra to ri ais pa ra afas tar a
pos si bi li da de de exis tir ou ras pa to lo-
gi as psi quiá tri cas ou clí ni cas, além da
fo bia so ci al, e ca so ha ja, de ve-se tra tá-
las.

O tra ta men to da fo bia so ci al é re a li- 
za do de du as for mas: far ma co ló gi cos
e psi cos so ci al. Atu al men te exis tem
me di ca men tos al ta men te efi ca zes
que re ver tem as fo bi as des tes en fer- 
mos. São me di ca men tos an ti fó bi cos
que pro mo vem mai or se gu ran ça e
bem-es tar psí qui co e emo ci o nal a es-
tes pa ci en tes. A uti li za ção des tes me- 
di ca men tos de ve rá ser fei ta sob ri go-
ro sa ori en ta ção mé di ca e por tem po
de fi ni do no tra ta men to.

O gru po de fár ma cos mais uti li za- 
dos pa ra o tra ta men to são os me di ca- 
men tos an ti de pres so res (AD) em do- 
ses ade qua das a ca da pa ci en te. O
tem po de tra ta men to e a es co lha do
me di ca men to es tá na ra zão di re ta da
clí ni ca de ca da um en fer mo. An si o lí ti- 
cos po dem tam bém se rem uti li za dos,
so bre tu do no iní cio do tra ta men to e
por bre ve pe río do de tem po.

A abor da gem psi co ló gi ca re co men- 
da da de ve ser atra vés da Te ra pia Cog-
ni ti vo Com por ta men tal – TCC, que
são téc ni cas com por ta men tais e psi- 
co ló gi cas efi ci en tes que pro mo ve ram
a re ver são dos te mo res e sin to mas fó- 
bi cos des tas pes so as, le van do-os a ad- 
qui ri rem mai or se gu ran ça e au to con- 
fi an ça. além de pro mo ver a re a bi li ta-
ção psi cos so ci al em ge ral con di ção
que se en con tra mui to pre ju di ca da
em con sequên cia des ta do en ça.

Bom dia, professor Ericeira

Há tem po que bus ca va as crô ni cas
e ar ti gos do pro fes sor João Ba tis ta Eri- 
cei ra, nas edi ções do mi ni cais de O
Im par ci al e não os en con tra va. Pro cu- 
rei me in for mar e to mei co nhe ci men- 
to de que seu es ta do de saú de não es tá
per mi tin do que es cre va. Es pe ro, es pe- 
ra mos, que se re cu pe re em bre ve,  pa- 
ra nos pro por ci o nar su as cui da do sas
aná li ses e seus en si na men tos.

A sua au sên cia das pá gi nas de O
Im par ci al des per tou-me a ideia de
dar-lhe um “Bom Dia” e vo tos de re cu- 
pe ra ção, além de en fa ti zar que es ta- 
mos sen tin do sua fal ta.

Exis tem pes so as que con vi vem
com a gen te de ma nei ra re ser va da,
tran qui la, e não se per ce be o va lor das
ações de sen vol vi das por elas. É o ca so
do pro fes sor Eri cei ra. Ao lon go de tan- 
tos anos o co nhe ce mos ad vo gan do,
en si nan do, dou tri nan do e sem pre es- 
cre ven do, li vros, crô ni cas e ar ti gos de
ele va da apre ci a ção li te rá ria e ci en tí fi- 
ca.

Um dos pon tos que sem pre me
cha mou a aten ção nos ar ti gos do ami- 

lí ti ca in ter na ci o nal. É um as sun to pe- 
lo qual me in te res sei, des de o tem po
da di ta du ra, quan do não tí nha mos
uma im pren sa li vre e vol ta va-me pa ra
o no ti ciá rio in ter na ci o nal. Se fos se
jor na lis ta, op ta ria por es sa es pe ci a li- 
da de.

No au di tó rio da SVT Fa cul da de, fiz
par te de uma me sa so bre a li te ra tu ra
la ti no-ame ri ca na e os di rei tos hu ma- 
nos. Nes se even to, o pro fes sor Eri cei ra
deu-nos uma au la so bre a obra de Var- 
gas Llo sa, A fes ta do bo de, as si na lan- 
do os de ta lhes li te rá ri os e po lí ti cos do
li vro no que con cer ne ao fo co na di ta- 
du ra de Ra fa el Tru jil lo.

Mui to an tes, quan do eu es ta va em
Im pe ra triz, co mo juiz de di rei to, o
con fra de Eri cei ra con vi dou-me pa ra
com pa re cer em sa la de au la, no cam- 
pus da Uf ma, pa ra fa lar aos seus alu- 
nos so bre Re cá sens Si ches.

Mas, ul ti ma men te, nos so pon to
prin ci pal de en con tro era a Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras Ju rí di cas, que
es te ve sob sua di re ção por mui to tem- 
po. Es tá va mos, por tan to, sem pre nos
en con tran do, se ja fí si ca men te se ja
por seus es cri tos do mi ni cais.

Se pres tar mos aten ção, en con tra- 
re mos o no me do pro fes sor Eri cei ra li- 

de van guar da em São Luís. Foi ele o
pi o nei ro em pes qui sa ju di ciá ria no
Ma ra nhão, com seus tra ba lhos “Co- 
mo de ci dem os juí zes no Es ta do do
Ma ra nhão”, “Ques tão agrá ria”, “Ex tra- 
tos de ju ris pru dên cia elei to ral do Ma- 
ra nhão”. Ti ve a hon ra de es cre ver a
ore lha da sua obra “O olhar da Jus ti-
ça”. Em “A rein ven ção do Ju di ciá rio”,
en con tram-se aná li ses in te li gen tes e
su ges tões ino va do ras pa ra as ati vi da- 
des ju di ciá ri as.

Em to dos os lu ga res por on de pas- 
sa, o con fra de Eri cei ra vem dei xan do
ras tros do seu ta len to e li ções da ar te
de ca ti var. Aliás, o seu pai, do no da
Dro ga Nor te, já cul ti va va es se dom.
Nos sa far má cia de Vi a na era fre gue sa
do se nhor Eri cei ra. Ali com prei, por
vá ri as ve zes, re mé di os a gros so em su-
as mãos e sem pre fui bem aten di do.

Ou tro pon to re le van te na per so na- 
li da de do pro fes sor Eri cei ra é a éti ca.
Os pos tu la dos éti cos ori en tam su as
ati vi da des em to dos os ân gu los.

Por lem brar tu do is so, é que ve nho
ex pre sar nes te “Bom Dia,” vo tos pe la
re cu pe ra ção do es ti ma do ami go, con- 
fra de e pro fes sor João Ba tis ta Eri cei ra,
pa ra ale gria de to dos os seus ami gos.

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

O mer ca do cen tral

Com 157 anos de fun ci o na men to o Mer ca do Cen tral
de São Luís atra ves sa ge ra ções, re sis te ao tem po e se
man tém co mo uma re fe rên cia pa ra pes so as de to das as
ida des. Fun da do em 1864, foi to tal men te re cons truí do
na dé ca da de 1930, por ini ci a ti va do in ter ven tor Pau lo
Ra mos.

Com for te ape lo pa ra o ar te sa na to e cu li ná ria re gi o- 
nais, tem co mo prin ci pal ca rac te rís ti ca a di ver si da de,
sem pre ten der a es pe ci a li za ção de qual quer gê ne ro dos
pro du tos ali co mer ci a li za dos. En con tra-se de tu do nas
cer ca de 450 ban cas e bo xes que com põem o con jun to
co mer ci al do Mer ca do.

Vi zi nho à Fon te das Pe dras, ocu pa uma qua dra in tei- 
ra, fler tan do com a fa mo sa Rua Ma ga lhães de Al mei da,
de um la do, e a tam bém im po nen te Rua de São João, do
ou tro. É pon to de par ti da e che ga da de ôni bus pa ra inú- 
me ros can tos da Ilha e pas sa gem pa ra mui tos que se di- 
ri gem ao Cen tro da ca pi tal ma ra nhen se.

Mer ca do Cen tral que viu cau sos lu do vi cen se se rem
con ta dos nas fo lhas da his tó ria, que mar ca ri am a vi da
da ci da de pa ra a pos te ri da de. Quan tas não fo ram as fa- 
mí li as, das mais po bres às tra di ci o nais, que ti nham ali, e
ain da têm, o seu des ti no diá rio pa ra re a li za ção de ne gó- 
ci os. De um cur tu me que ha via na ime di a ção, até o an ti- 
go gasô me tro, que ali men ta va os pos tes de ilu mi na ção
pú bli ca da re gião cen tral.

Mer ca do que pul sa com co mer ci an tes, ven de do res,
cai xei ros, re pre sen tan tes co mer ci ais, pres ta do res de
ser vi ço, ca melôs, am bu lan tes, fla ne li nhas, jor na lei ros.
Um mis to de gen te, di re ta men te mais de mil pes so as, de
to das as co res e et ni as. In di re ta men te mais al gu mas
pou cas cen te nas que do vai e vem do mer ca do apro vei- 
tam pa ra fa zer a ren da do dia.

Pes so as com seus tre jei tos par ti cu la res, al guns es tu- 
da dos e ou tros nem tan to, mas com a mes ma sa be do ria
pa ra a li da diá ria que ga ran tiu o sus ten to de ge ra ções.
Ali se en con tra de “tu do em quan to”, co mo po pu lar- 
men te se cos tu ma di zer.

A iden ti da de ma ra nhen se, ou pe lo me nos gran de
par te que a cons ti tui, po dem ser en con tra das na que le
es pa ço. Fru tas, ver du ras e le gu mes; ba ti das, des ti la dos,
li co res; do ces, com pos tos, fa ri nhas; er vas, me la dos, gar- 
ra fa da, lam be dor, lei te de ja naú ba; car nes, aves, ma ris- 
cos, pei xes; ar te sa na tos e uti li da des das mais di ver sas.

Há coi sas que  só se en con tra lá. In gre di en te pa ra to- 
do pra to e até o pra to já fei to; tem er va pa ra to do re mé- 
dio e tam bém o re mé dio en gar ra fa do. Gos tos, co res, sa- 
bo res, chei ros. Tem ba lai os, aba nos, fu nil, ra to ei ra, co- 
lher de pau, cha péu de cou ro, lam pa ri na, fo ga rei ro.  Co- 
fos de ja bi ra ca ou ca ma rão se co aguar dam o de gus ta dor
tra di ci o nal, que tam bém acha a fa ri nha pa ra sa ci ar sua
von ta de de um tra di ci o nal chi bé.

O Mer ca do Cen tral é co mo um

or ga nis mo vi vo, que pul sa com o

mo vi men to de do min go a do min go,

fa ça chu va ou fa ça sol. 

Não exis te fé ri as ou fol ga, a jor na da é per ma nen te. É
tam bém um es pa ço de en con tro de ami gos, na tu ral- 
men te, on de cos tu mam se en con trar se ma nal men te pa- 
ra de gus tar a boa cu li ná ria dos pe que nos res tau ran tes
que lá fun ci o nam.

O Mer ca do Cen tral tes te mu nhou os úl ti mos anos de
Ana Jan sen, per so na gem que vi rou fol clo re em ra zão das
his tó ri as que vi ra ram cau sos lu do vi cen ses. Viu o de clí- 
nio dos tem pos áu re os, da pu jan ça da mo no cul tu ra de
pro du tos agrí co las. Acom pa nhou a ci da de cres cer e
rom per fron tei ras, com seus pré di os im po nen tes. Se gue
sua si na, re sis tin do à mo der ni da de dos no vos cen tros
co mer ci ais. 

Di an te de tan tas trans for ma ções, con ti nua al ti vo, não
so men te por que é uma fon te ines go tá vel de tan tos pro- 
du tos. Lá se en con tra de tu do um pou co, mas, so bre tu- 
do, se en con tra gen te. Do nas cer ao pôr-do-sol, o Mer ca- 
do é fei to, tam bém, de pes so as, tem ca ra, trans pi ra e tem
al ma.

São Luís, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021
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RO GE RIO MO REI RA LI MA
Co or de na dor Na ci o nal da CCE EE/CON -
FEA - Co or de na dor da CA PA, da CE AP e
da CE EE do CREA-MA - Pro fes sor do
PECS/UE MA

JO SÉ ADE RAL DO NE TO
Mes tre em Eco no mia e Eco no mis ta da
Ade co no mic Con sul to ria Em pre sa ri al

Sociedade em perigo e os jabutis da MP1040

A in ci a ti va de des re gu la men ta ção
da En ge nha ria atra vés da MP 1040,
que tra ta da des bu ro cra ti za ção, mos- 
tra os ris cos de in ci a ti vas de ca rá ter le- 
gis la ti vo se rem to ma das sem ou vir os
con se lhos pro fis si o nais. A En ge nha ria
é pro fis são re gu la men ta da de vi do a
seu al to po ten ci al le si vo co le ti vo e co- 
mo for ma de ga ran tir a se gu ran ça da
so ci e da de, a le gis la ção pro fis si o nal
so men te per mi te que tais ati vi da des
pro fis si o nais se jam de sen vol vi das por
En ge nhei ros com a de vi da atri bui ção
téc ni ca e for ma ção pro fis si o nal. As- 
sim exis te um gra ve equí vo co ao in- 
cluir em uma Me di da Pro vi só ria que
tra ta da des bu ro cra ti za ção ar ti gos
des re gu la men tan do a En ge nha ria.

A so ci e da de bra si lei ra de ve en ten- 
der a di fe ren ça en tre des bu ro cra ti zar
e des re gu la men tar. A des bu ro cra ti za- 
ção tem por prin cí pio bus car au men- 
tar a efi ci ên cia nos pro ces sos ad mi- 
nis tra ti vos, as sim po de-se pen sar em
uni fi ca ção de pro ces so e in te gra ção
en tre os di ver sos en tes da ad mi nis tra- 
ção pú bli ca, tan to di re ta co mo in di re- 
ta. 

A des re gu la men ta ção é

a re ti ra da do

re gra men to, eli mi na ção

de nor mas e em uma

ati vi da de de al to

po ten ci al le si vo co le ti vo

é um pro ces so pe ri go so

e po de co lo car to da a

so ci e da de em ris co.

A MP1040/2021 foi apro va da na
Câ ma ra dos De pu ta dos em
23/06/2021 (sí tio ele trô ni co da Câ ma- 
ra dos De pu ta dos), mas a in clu são de

2 ja bu tis: a dis pen sa da Ano ta ção de
Res pon sa bi li da de Téc ni ca pa ra ins ta- 
la ções elé tri cas até 140 kVA e re vo ga- 
ção do SMP (Sa lá rio Mí ni mo Pro fis si- 
o nal) dos En ge nhei ros, Ar qui te tos,
Mé di cos Ve te ri ná ri os e Quí mi cos  ge ra
sur pre sa e per ple xi da de pois a Cons ti- 
tui ção Fe de ral de 1988 é cla ra ao afir- 
mar que a to dos os bra si lei ros es tão
ga ran ti dos o di re to a se gu ran ça ( Art.
5º CF/1988) e a saú de ( Art. 6º
CF/1988). A Ano ta ção de Res pon sa bi- 
li da de Téc ni ca é uti li za da na En ge- 
nha ria pa ra : ga ran tir que so men te
pro fis si o nais com a de vi da atri bui ção
téc ni ca pos sam de sen vol ver de ter mi- 
na da ati vi da de da En ge nha ria evi tan- 
do e fis ca li zan do o exer cí cio ile gal do
ti po Exor bi tân cia ( Art. 6º alí nea (b) da
Lei nº 5.194/1966), fis ca li za ção do
exer cí cio ile gal do ti po Aco ber ta men- 
to Pro fis si o nal ( Art. 6º alí nea (c) da Lei
nº 5.194/1966), de li mi tar cla ra men te
as ati vi da des de sen vol vi das pe lo En- 
ge nhei ro e dei xan do cla ro a sua res- 
pon sa bi li da de téc ni ca na obra ou ser- 
vi ço de sen vol vi dos ( Art. 2º da Lei
6.496/1977), apu rar ca sos de má con- 
du ta em si nis tros (Art.75 da Lei nº
5.194/1966 e Art. 2º da Re so lu ção
1090/2017-CON FEA c/c Art. 27 alí nea
(f) da Lei nº 5.194/1966) , fon te pa ra
Acer vo Téc ni co do Pro fis si o nal e pro- 
te ção da pro pri e da de in te lec tu al.

O Es ta do do Ma ra nhão tem a ten- 
são de fa se da ali men ta ção em bai xa
ten são de 220V pa ra se ter uma ideia
es se va lor pa ra uma po tên cia apa ren- 
te de 140 kVA cor res pon de a uma cor- 
ren te de li nha su pe ri or a 300A es se va- 
lor é mui to al to, pois os ris cos de vi dos
a cho que elé tri co co me çam a par tir de
30mA (ou 0,03A) ra zão pe la qual a
NBR 5410 em 1997 ins ti tuiu a obri ga- 
to ri e da de do dis po si ti vo di fe ren ci al
re si du al (co nhe ci do por Dis po si ti vo
DR) com ple men tan do a pro te ção do
ater ra men to elé tri co. Os ris cos pa ra
so ci e da de es tão bem de mons tra dos
vis to que o cho que elé tri co só ocor re
por cir cu la ção de cor ren te elé tri ca, e
as sim mos tra-se que a cor ren te elé tri- 
ca é o pa râ me tro mais im por tan te a
ser con si de ra do. Áre as de gran de
afluên cia de pú bli co co mo cen tros
co mer ci ais e até mes mo in dús tri as
tam bém se rão afe ta das, um ris co
enor me. O pe ri go da dis pen sa da Ano- 
ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca
pa ra Ins ta la ções Elé tri cas até 140 kVA

ago ra es tá cla ra men te evi den ci a do e
mos tra-se que não se tra ta de ris co
mé dio, mas de ris co ele va do, pois se a
par tir de 0,03A co me ça os efei tos de fi-
bri la ção car día ca e a par tir de 0,5A
ele vam-se os ris cos de pa ra da car día-
ca, ago ra quais se ri am os ris cos de  
um cho que elé tri co por cor ren te elé- 
tri ca do va lor de cen te nas de am pe- 
res? Após le van tar da dos no Sis te ma
DA TA SUS do Mi nis té rio da Saú de te-
mos evi den ci a do que no Ma ra nhão a
mai or cau sa de óbi tos por quei ma du-
ras são oca si o na das por ele tri ci da de,
mas os nú me ros re du zi ram mui to
com a in tro du ção da obri ga to ri e da de
do dis po si ti vo di fe ren ci al re si du al e se
ain da ocor rem aci den tes is so se de ve
ao le ga do de ain da ter mos mui tas ins-
ta la ções elé tri cas an ti gas não ade qua-
das a al te ra ção da  NBR 5410 em 1997
e de vi do a mes ma , mes mo na su as
no vas edi ções, nun ca ter de fi ni do
tem po ral men te o pe río do das ma nu- 
ten ções des tas ins ta la ções elé tri cas, 
pois a pe ri o di ci da de da ma nu ten ção
de ve ser ade qua da a com ple xi da de ,
im por tân cia das ati vi da des de sen vol- 
vi das e se ve ri da de das in fluên ci as ex-
ter nas ( 8.1 NBR 5410/2004/2008) e
por is so es se le ga do de não com pa ti- 
bi li da de com a NBR 5410 ain da per- 
ma ne ce.

O SMP é de su ma im por tân cia pa ra
ga ran tia de re mu ne ra ção mí ni ma pa- 
ra pro fis sões de al to po ten ci al le si vo
co le ti vo ga ran tin do que o pro fis si o nal
te nha con di ções de de di car tem po e
aten ção as ati vi da des de sen vol vi das
ga ran tin do não so men te qua li da de,
mas tam bém a se gu ran ça no ser vi ço
pres ta do. As sim evi ta-se a pre ca ri za- 
ção e de ses ti mu la o exer cí cio ile gal da
pro fis são co nhe ci do por aco ber ta-
men to pro fis si o nal.  Em su ma, o SMP
é ga ran tia não ape nas de qua li da de,
mas tam bém de se gu ran ça a so ci e da- 
de.

A so ci e da de de ve ter to tal aten ção e
exi gir a ART (Ano ta ção de Res pon sa- 
bi li da de Téc ni ca) dos pres ta do res de
obras ou ser vi ços de En ge nha ria, vis to
que es ta ga ran te a se gu ran ça da con- 
tra ta ção de pro fis si o nais com for ma- 
ção cur ri cu lar e a de vi da atri bui ção
téc ni ca, os quais tam bém as su mem
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti va, cí-
vel e cri mi nal em ca so de si nis tros de-
cor ren tes de ne gli gên cia, im pru dên- 
cia ou im pe rí cia gra ve.

Recuperação econômica por ajuste patrimonial

A eco no mia bra si lei ra apre sen ta
pers pec ti vas oti mis tas de cres ci men- 
to su pe ri or a 4,5% pa ra o ano de 2021.
Ape sar do com pu to de PIB le var em
con si de ra ção a ba se do ano an te ri or,
que da de 4,1%, não po de mos des car- 
tar o ce ná rio po si ti vo. Paí ses emer- 
gen tes, co mo Chi le, Mé xi co e Ar gen ti- 
na, apre sen ta ram que da econô mi ca
mui to mais sig ni fi ca ti va, na or dem de
5,8%, 8,5% e 10%, res pec ti va men te.

Ape sar de uma se gun da on da de
co vid, que no ano cor ren te con ta mi- 
nou e ma tou mais pes so as do que em
2020, que co mo con sequên cia le vou o
país ao me nor cres ci men to des de
1996 e nas pro je ções a re la ção dí vi- 
da/PIB ul tra pas sa ria 100%, es sa pro- 
por ção ho je não de ve ser su pe ri or a
86%. 

En tão ao que se de ve

atri buir à su pos ta

pers pec ti va de

re cu pe ra ção

econô mi ca? 

Os ca mi nhos são vá ri os e lon ge de
fi na li zar tal ma té ria o ob je ti vo des te
ar ti go é enu me rar im por tan tes re for- 
mas ins ti tu ci o nais já im ple men ta das
de 2018 pa ra cá e que pos su em al gu- 
ma re per cus são econô mi ca vi tal pa ra
es se ce ná rio.

A pri mei ra re for ma, ape sar de pré-
pan de mia, a da Pre vi dên cia con se- 
guiu de sa ce le rar uma des pe sa de que

já vi nha cres cen do a ano a ano na or- 
dem de R$ 30 a 40 bi lhões. Ora, ex pli- 
ca-se ao lei tor que uma re tar da ção de
um au men to de des pe sa cor ren te
(apo sen ta do ri as), tem re per cus são
di re ta na es ta bi li za ção da car ga tri bu- 
tá ria, pa ra fa zer fren te à ne ces si da de
de fi nan ci a men to do se tor pu bli co e
na fal ta des te. 

Con se quen te men te,

uma me nor avi dez por

re cur sos no mer ca do

re ver be ra nu ma ta xa

bá si ca de ju ros me nor

ou es tá vel.

O pro gra ma de de sin ves ti men to e
de ses ta ti za ção, ape sar de não ter che- 
ga do nem à me ta de do al vo de R$ 1
tri lhão, al can çou a mais de R$ 200 bi- 
lhões, pois por de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) o Po der Exe cu- 
ti vo só te ria aval pa ra ven da de sub si- 
diá ri as e par ti ci pa ções no ca pi tal so ci- 
al de es ta tais. Per mi tin do as sim, a
ven da das gran des es ta tais e em pre- 
sas mãe, so men te com apro va ção do
Con gres so. Atre la do a es ta vi são de es- 
ta do li be ral, po de mos cor re la ci o nar o
Pro gra ma de Lei lões e Con ces sões,
que já atin giu mais de 100 ati vos, en- 
tre por tos, ae ro por tos, ro do vi as, fer- 
ro vi as e li nhas de trans mis são “con ce- 
di dos” à ini ci a ti va pri va da.

Ban co Cen tral in de pen den te, No vo
Mar co Le gal do Sa ne a men to, Lei do
Gás, No va Lei de Fa lên ci as e Lei das
Star tups são al gu mas ino va ções ins ti- 
tu ci o nais já im ple men ta das, mas que

ain da não con se gui mos au fe rir o ver- 
da dei ro im pac to na eco no mia re al. 

Con tu do, to das es sas

são ex tre ma men te

po si ti vas pa ra os

em pre en de do res e

si na li za po si ti vo pa ra o

mer ca do.

Es ta agen da pró-mer ca do ain da es-
tá a ser con cluí da no go ver no mais li- 
be ral e con ser va dor des de 1988. A re-
for ma ad mi nis tra ti va, que pro me te
aca bar com es ta bi li da de e su per sa lá-
ri os do fun ci o na lis mo pú bli co, além
da re for ma tri bu tá ria, são as prin ci-
pais en tre gas com re per cus são
econô mi cas aguar da das. Pre ci sa mos
de uma ori en ta ção na ci o nal pa ra uma
rein dus tri a li za ção, pois não so mos
uma na ção de sen vol vi da pa ra abrir
mão de uma po lí ti ca in dus tri al na ci o- 
nal em prol de uma van guar da da eco- 
no mia do co nhe ci men to. Pre ci sa mos,
ain da, res ga tar a pou pan ça in ter na e o
in ves ti men to pú bli co, que pa ra a
União, che gou ao me nor pa ta mar da
his tó ria, em 0,35% do PIB em 2019.

Po rém, a mai or po lí ti ca econô mi ca
que se po de re a li zar, nes te ce ná rio
mun di al de pan de mia, é pri o ri zar um
pla no de imu ni za ção em mas sa e as
me di das de con tro le sa ni tá ri os rí gi- 
das, pa ra pes so as e em pre sas, e as sim
avan çar pa ra a re cu pe ra ção e re to ma- 
da da eco no mia gra du al e rá pi da, sem
no vos en clau su ra men tos da ati vi da de
econô mi ca.

NA TASHA DE CAI A DO CAS TRO
Fun da do ra e CEO da Wish In ter na ti o nal

No ca fé é que bro tam as idei as

Re a que cen do os mo to res

A vol ta à vi da no
Va le do Si lí cio

Es ta mos em ju lho de 2021, Ca li fór nia, Es ta dos Uni- 
dos. Nas pró xi mas li nhas, pre ten do fa zer uma pré via so- 
bre o que de ve acon te cer com o mun do nos pró xi mos
me ses. Es pe ro es tar cer ta nes sa ra di o gra fia.

No Va le do Si lí cio, mais de 80% da po pu la ção já es tá
va ci na da con tra a co vid-19. Ain da há quem se ja con tra a
va ci na ção – al go em tor no de 25% – mas a boa no tí cia é
que já atin gi mos a imu ni da de de re ba nho. Com is so,
não é mais obri ga tó rio o uso de más ca ras e nem fa zer
dis tan ci a men to.

Na re gião, o mun do es tá vol tan do ao nor mal, po rém
um nor mal di fe ren te, mais in ten so, no qual as pe que nas
coi sas es tão su per va lo ri za das. Pes so as que nun ca se vi- 
ram se cum pri men tam, sor ri em umas pa ra as ou tras, se
pa ra be ni zam pe las pe que nas vi tó ri as e fi cam emo ci o- 
na das com fa ci li da de.

A pis ci na pú bli ca que eu fre quen ta va abre as por tas
na pró xi ma se ma na. Is so sig ni fi ca o re tor no da prá ti ca
de exer cí ci os fí si cos após 18 me ses sem trei nar. Na dar
sem más ca ras – cla ro! – e di vi din do as rai as. Eu odi a va
ter que di vi dir a mi nha, mas ago ra es tou na con ta gem
re gres si va pa ra is so acon te cer.

Se rá que era pre ci so a che ga da de um ví rus mor tal pa- 
ra ater ro ri zar nos sas vi das e nos fa zer acor dar pa ra va lo- 
ri zar o que sem pre te ve va lor? Mas não é por es se pon to
que eu es cre vo es se ar ti go. Que ro con tar mais so bre a re- 
to ma da das ati vi da des no Va le do Si lí cio, co mo é um dia
nor mal no co ti di a no des sa re gião.

Oi to da ma nhã. Sen ta da em um ca fé pa ra par ti ci par
da pri mei ra reu nião com o Fe li pe, só cio de uma das em- 
pre sas de edu ca ção mais dis rup ti vas atu al men te no
Bra sil e que é nos sa par cei ra. Que or gu lho des sa mo ça da
que veio pa ra “que brar tu do”, tan to no Va le quan to no
Bra sil. Por aqui é cos tu me fa zer mos es ses en con tros nos
ca fés. Após vá ri os go les da mi nha be bi da quen ti nha,
em ba la da pe la nar ra ti va de re to ma da das ati vi da des, fi- 
co sa ben do que eles lo go es ta rão na mí dia no Bra sil. Já
me dei xou mui to fe liz!

Na sequên cia, pas sa da rá pi da ao su per mer ca do pa ra
com prar al gu mas coi sas que es tão fal tan do, um pu lo na
Uni ver si da de de Stan ford e de pois al mo ço com du as
gran des fi gu ras do Va le. Lau ra, que é uma das lí de res res- 
pon sá veis pe la área edu ca ci o nal das es co las pú bli cas da
Bay Area, e Sherry, ad vo ga da que atu a va em Da vos e
pre fei ta de uma das ci da des mais char mo sas da re gião.

Na pau ta de nos sa con ver sa, a aber tu ra da Eu ro pa pa- 
ra as nos sas pró xi mas vi a gens de es tu do. Nós fa ze mos
par te de uma as so ci a ção de ar que o lo gia e es ta mos de- 
ses pe ra dos pa ra vol tar aos sí ti os ar que o ló gi cos. Po rém,
as fron tei ras ain da es tão fe cha das.

No en tan to, o que nos dei xa ani ma dos é que já te mos
co mo pen sar em da tas e pers pec ti vas con cre tas so bre
es se re tor no, o que é mui to mais do que tí nha mos há 18
me ses. Acho que sou a úni ca do gru po que não é apo- 
sen ta da. Mui tos de les apro vei ta ram o mo men to e pen- 
du ra ram as chu tei ras da vi da pro fis si o nal pa ra se de di- 
car à sua pai xão por ar que o lo gia.

Na par te da tar de, seis mu lhe res que in te gram um
gru po de in ves ti do res e de star tups bra si lei ros, que não
se en con tra va des de o iní cio da pan de mia, ele geu a me- 
sa de um res tau ran te pa ra re to mar seu “tri cot” so bre as
no vi da des. Na pau ta, além de ma qui a gens, o as sun to
mais im por tan te: co mo os nos sos ne gó ci os li da ram com
a co vid.

To das es tão se me xen do pa ra sur far es sa re to ma da. A
De bo ra e a He loí sa es tão pres tes a re vo lu ci o nar a in dús- 
tria da mo da com a Be Pop, uma star tup que de sen vol- 
veu uma pla ta for ma que usa tec no lo gia pa ra trans for- 
mar de se nhos dos fi lhos em rou pas lin das. Já a Mirelly
es tá bom ban do com a Ver be na – a Das lu das flo res, dis- 
rup ti va na en tre ga, no char me e no es co po do ne gó cio –
ago ra com pre sen ça em São Pau lo e no Rio de Ja nei ro. Já
a Lo na fun dou a Edu ca ti on Journey, uma star tup de
edu ca ção que nas ceu du ran te a pan de mia, re ce ben do
in ves ti men tos de to dos os la dos e es tá re vo lu ci o nan do o
en si no cor po ra ti vo.

A El len per ce beu, du ran te a con ver sa, uma opor tu ni- 
da de de fa zer o “lan ding” de pro du tos nos Es ta dos Uni- 
dos. To das de ram pal pi tes no ne gó cio de ca da uma e
vol ta mos pa ra ca sa com idei as tro ca das, tes ta das e pro- 
to ti pa das. Um bu si ness plan, que nor mal men te de mo ra
um ano pa ra ser fei to, no Va le é de sen vol vi do em um
guar da na po du ran te a con ver sa em um ca fé e pas sa pa- 
ra a pró xi ma fa se em pou cos di as. Es sa é a pe ga da de
fun ci o na men to do Va le.

Na Wish In ter na ti o nal, es ta mos nes te mo men to sain- 
do gra du al men te do es ta do de hi ber na ção. Uma em pre- 
sa que faz even tos in ter na ci o nais e tem cli en tes bra si lei- 
ros co mo mai o ria es te ve no lu gar er ra do na ho ra er ra da
du ran te a Co vid. Mas nun ca dei xa mos de acre di tar na
de man da re pri mi da. Por is so, não de mi ti mos nin guém e
nem des plu ga mos par cei ros que tra ba lham em nos sos
qua tro es cri tó ri os ins ta la dos em três con ti nen tes.

O Va le do Si lí cio so freu bas tan te com a pan de mia.
Mui tos par cei ros dei xa ram a re gião, mas fo ram se me ar
dis rup ção e ino va ção pe lo mun do. E ve jo no vas pes so as
e em pre sas che gan do, com no vas idei as pul san do nas
vei as. Se elas ti ve rem a men te aber ta e a al ma ge ne ro sa,
o “no vo” Va le do Si lí cio de ve abra çar, ins pi rar e “vi ta mi- 
nar” es sas idei as. E eu es tou mui to cu ri o sa pa ra acom- 
pa nhar os pró xi mos ca pí tu los des se ce ná rio.

São Luís, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria. O presente laudo 
refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 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:

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

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

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021, REGISTRO DE PRE-
ÇO 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, subsidia-

riamente 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 com-

provem 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

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
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A ONG Visão Mundial lançou a pesquisa "A Voz dos Alunos", com crianças em nove
estados e 15 municípios, dentre eles, São Luís

PA TRÍ CIA CU NHA

PREJUÍZO NA EDUCAÇÃO

60% das crianças não
tem acesso à internet 

S
e gun do da dos do úl ti mo cen so
es co lar, pro du zi dos pe lo INEP,
des de mar ço de 2020, cer ca de
48 mi lhões de es tu dan tes dei- 

xa ram de fre quen tar as ati vi da des
pre sen ci ais nas mais de 180 mil es co- 
las de en si no bá si co es pa lha das pe lo
Bra sil co mo for ma de pre ven ção à
pro pa ga ção do co ro na ví rus. Mui tos
mu ni cí pi os não pos su em es tru tu ra de
tec no lo gia pa ra ofer ta de en si no re- 
mo to e nem to dos os pro fes so res têm
a for ma ção ade qua da pa ra dar au las
vir tu ais.

 A ONG Vi são Mun di al, or ga ni za ção
hu ma ni tá ria de pro te ção à in fân cia,
em par ce ria com a Cam pa nha Na ci o- 
nal Pe la Edu ca ção, lan çou a pes qui sa
A Voz dos Alu nos, re a li za da en tre mar- 
ço e abril des te ano, com cri an ças de 7
a 11 anos, de co mu ni da des vul ne rá- 
veis e ma tri cu la das na re de pú bli ca de
en si no, em no ve es ta dos e 15 mu ni cí- 
pi os, den tre eles, São Luís. As de mais
ci da des pes qui sa das fo ram: Ano ri
(AM), Boa Vis ta (RR), Ca ma ça ri (BA),
Ca raú bas (RN), Con ta gem (MG), For- 
ta le za (CE), Ja bo a tão dos Gua ra ra pes
(PE), Ma na ca pu ru (AM), Ma naus
(AM), No va Igua çu (RJ), Olin da (PE),
Re ci fe (PE), Rio de Ja nei ro (RJ), Sal va- 
dor (BA).

“Di an te de to da es sa cri se im pos ta
pe la pan de mia, as cri an ças ain da não
ha vi am si do ou vi das, ape sar de se rem
pre ju di ca das de dis tin tas for mas. A
par ti ci pa ção des sas cri an ças é de su- 

ma im por tân cia no pro ces so de re to- 
ma da das aber tu ras das es co las. É
pre ci so es cu tá-las e en ten der quais
fo ram as fer ra men tas en con tra das
por elas pa ra su pe ra rem es se mo men- 
to, co mo se sen tem lon ge da es co la e
co mo seu tem po é ocu pa do du ran te
es se pe río do. Es cu tá-las nos da rá uma
di men são so bre o im pac to da pan de- 
mia e aju da rá os go ver nos a ela bo ra- 
rem as es tra té gi as ne ces sá ri as pa ra
apoiá-las”, res sal ta o co or de na dor de
Advocacy da Vi são Mun di al, Re gi nal- 
do Sil va. 

A pes qui sa ou viu 688 cri an ças e
apon tou que, com re la ção às di fi cul- 
da des en fren ta das por elas du ran te a
pan de mia, cer ca de 58% re la ta ram
que têm di fi cul da de de aces sar à in- 
ter net pa ra po der as sis tir às au las e
34% apon tam que en fren tam pro ble- 
mas com re la ção a ma te ri ais es co la- 
res. Com re la ção ao re tor no às au las
pre sen ci ais, 45% das cri an ças de cla ra- 
ram ter pre o cu pa ções com as pec tos
co mo con ta mi na ção pe lo co ro na ví- 
rus e não con se guir acom pa nhar os
con teú dos. 

O am bi en te des tas cri an ças tam- 
bém foi afe ri do: 11% de las apon ta ram
que sen ti ram fo me mui tas ve zes e 8%
res pon de ram con vi ver com con fli tos
fa mi li a res, que pre ju di cam os es tu- 
dos, com mai or in ci dên cia des ta pro- 
ble má ti ca en tre cri an ças ne gras. “Que
a si tu a ção das cri an ças que usu fru em
do en si no pú bli co era ain da mais gra- 
ve de vi do à pan de mia, nós já sa bía- 
mos. Po rém, os da dos mos tram que é
um per cen tu al mui to gran de de alu- 

nos que es tão sen do vas ta men te pre- 
ju di ca dos pe la fal ta de in fra es tru tu ra
pa ra po der es tu dar. O iso la men to so- 
ci al acen tu ou ain da mais a de si gual- 
da de edu ca ci o nal en tre cri an ças do
en si no pú bli co e pri va do”, ex pli ca Re- 
gi nal do.

Den tre as cri an ças ou vi das, cer ca
de 60% re la ta ram que ne ces si tam do
apoio da es co la pa ra pro te ção pes so al
con tra uma pos sí vel con ta mi na ção
com o ví rus e ne ces si tam de ma te ri ais
es co la res pa ra uso diá rio. Do to tal,
ape nas 40% de cla ra ram ado tar as
qua tro me di das de pre ven ção ci ta das
na pes qui sa (apli ca ção de dis tan ci a-
men to so ci al, uso de más ca ra, uti li za-
ção de ál co ol gel e uti li za ção de pro-
du tos de lim pe za). Ou tras 28% de cla- 
ra ram ado tar ape nas uma das me di- 
das de pre ven ção, a uti li za ção de más- 
ca ras. A aná li se dos da dos ge rais
apon tam o bai xo aces so, por par te das
fa mí li as, a pro du tos de lim pe za e hi gi-
e ne em to das as ci da des.

SENAC

Abertas inscrições para trabalhar nas Carretas-Escola 

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET

O Se nac aca ba de lan çar edi tal re fe- 
ren te ao Pro ces so Se le ti vo pa ra Con- 
tra ta ção de Ser vi do res pa ra o Qua dro
Efe ti vo e de Re ser va, com lo ta ção na
ci da de de São Luís, com o ob je ti vo de
pre en chi men to de va gas pa ra dois
car gos de Ins tru tor de Edu ca ção Pro- 
fis si o nal.

As ins cri ções de vem ser fei tas ex- 
clu si va men te pe la in ter net, cli can do
aqui (http://se le ti vo.ma.se nac.br/),
no pe río do de 21 a 28 de ju lho des te
ano.

 
A ins ti tui ção es tá dis po ni bi li zan do

02 (du as) va gas pa ra o car go de Ins tru- 
tor nas áre as de Be le za e Tec no lo gia
da In for ma ção, sen do 10 va gas pa ra
Ca das tro de Re ser va. En tre os prin ci- 
pais re qui si tos à fun ção, é ne ces sá rio

dis po ni bi li da de pa ra acom pa nhar a
Car re ta-Es co la on de es ta es ti ver ins- 
ta la da.

Pa ra a va ga de Ins tru tor de Edu ca- 
ção Pro fis si o nal na área de Be le za, os
can di da tos de vem pos suir En si no
Mé dio com ple to; ex pe ri ên cia mí ni ma
de 06 (seis) me ses co mo do cen te e/ou
co mo ca be lei rei ro; co nhe ci men tos
em In for má ti ca Bá si ca (Win dows, Pa- 
co te Of fi ce e In ter net), cur so de Ca be- 
lei rei ro ou ou tro cur so na área de Be- 
le za.

A va ga de Ins tru tor na área de Tec- 
no lo gia da In for ma ção exi ge En si no
Su pe ri or com ple to em Ci ên cia da
Com pu ta ção ou Tec no lo gia de Pro- 
ces sa men to de Da dos, ou cur sos cor- 
re la tos; e 06 (seis) me ses de ex pe ri ên- 

cia em do cên cia e/ou com ex pe ri ên-
cia pro fis si o nal em ati vi da des es pe cí- 
fi cas de Pro gra ma ção de Sis te mas e
aná li se de sis te mas vol ta dos à in ter- 
net, in cluin do cri a ção e ma nu ten ção
de soft ware, de sen vol vi men to de
web si tes e do mí nio em ló gi ca de pro-
gra ma ção, lin gua gem de pro gra ma- 
ção pa ra desk tops, dis po si ti vos mó- 
veis e in ter net, lin gua gem SQL, mo de- 
la gem e ge ren ci a men to de ban co de
da dos, e ori en ta ção a ob je to.

 
Pa ra os dois car gos, o Se nac ofe re ce

re mu ne ra ção por car ga ho rá ria tra ba- 
lha da e be ne fí ci os co mo pla no de saú- 
de sub si di a do, se gu ro de vi da em gru- 
po, se gu ro fu ne ral e tic ket ali men ta-
ção. Ou tras in for ma ções pe lo te le fo- 
ne: (98) 3194-6437.

SAÚDE

Cirurgias eletivas voltam
a ser feitas em Peritoró

POR MÊS, O HOSPITAL ESTIMA  DE 350 A 400 INTERVENÇÕES

Foi re to ma da, nes ta se ma na, a re a li za ção de ci rur gi as
ele ti vas no Hos pi tal Re gi o nal Ge ral de Pe ri to ró, be ne fi- 
ci an do pa ci en tes en ca mi nha dos dos mais de 40 mu ni cí- 
pi os da Re gião do Mé dio Me a rim. 

Os pro ce di men tos ha vi am si do sus pen sos em de cor- 
rên cia da pan de mia da Co vid-19, mas, com o avan ço da
va ci na ção, a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) es tá re- 
to man do os ser vi ços, que in clu em ci rur gia ge ral, or to- 
pé di ca e of tal mo ló gi ca.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, es te ve
no iní cio da se ma na na uni da de e acom pa nhou os aten- 
di men tos. “É mui to bom ver de per to que as ações que
re a li za mos im pac tam de for ma tão sig ni fi ca ti va a vi da
das pes so as. A re to ma da das ci rur gi as ele ti vas in di cam
que es ta mos no ca mi nho cer to”, res sal tou o se cre tá rio. 

Den tre as es pe ci a li da des con tem pla das, es tão as ci- 
rur gi as ge rais, que en glo bam pro ce di men tos de ve sí cu- 
la e hér nia, as sim co mo as or to pé di cas, re fe rên cia na
uni da de. 

Por mês, o hos pi tal es ti ma que se jam fei tas de 350 a
400 in ter ven ções. A uni da de tam bém es tá re a li zan do o
mu ti rão pa ra a ci rur gia de ca ta ra ta. 

Ao to do de ve rão ser re a li za das 200 ci rur gi as pa ra cor- 
re ção da en fer mi da de que cau sa opa ci da de nos olhos,
po den do cau sar vi são nu bla da, di fi cul tan do ta re fas co- 
mo ler, di ri gir e en xer gar com ni ti dez em pes so as com
ida de en tre os 60 e 80 anos. 

As ci rur gi as ele ti vas es tão sen do gra da ti va men te re- 
to ma das na re de es ta du al de saú de, a par tir do ce ná rio
epi de mi o ló gi co da pan de mia de Co vid-19 nas re giões.

VALORIZAÇÃO

Letreiro turístico é
instalado na Raposa

OBRA É DO ARTISTA E CARNAVALESCO ÍTALO FONSECA

Nes ta quin ta-fei ra (15), foi en tre gue ofi ci al men te um
le trei ro tu rís ti co ao mu ni cí pio de Ra po sa. O no vo car tão
pos tal da ci da de foi pre sen te do Go ver no do Es ta do, por
meio da Se cre ta ria de Es ta do de Tu ris mo (Se tur), e fi ca
lo ca li za do de fren te pa ra o mar, na pra ça do Cen tro de
Aten di men to ao Tu ris ta (CAT).

A obra é as si na da pe lo ar tis ta e car na va les co Íta lo
Fon se ca e re me te a ele men tos co mo ren da, pes ca e em- 
bar ca ções tí pi cas da re gião. Os le trei ros aju dam a con tar
a ex pe ri ên cia com a ci da de e ge ra afe ti vi da de.

Uma fo to fei ta por mo ra dor ou vi si tan te, em fren te ao
equi pa men to, aju da a di vul gar a ci da de, es pon ta ne a- 
men te, e des per ta o de se jo em ou tras pes so as de co nhe- 
ce rem os atra ti vos lo cais.

“É uma for ma de dar bo as-vin das aos vi si tan tes. Uma
ação de hos pi ta li da de com o tu ris ta que aqui che ga. E,
ain da, fi ca ao la do do CAT, que pres ta in for ma ções tu rís- 
ti cas e ma te ri al pro mo ci o nal dos nos sos des ti nos”, pon- 
tua o se cre tá rio de Es ta do de Tu ris mo, Ca tu lé Jú ni or.

Es sa ação se so ma às an te ri o res, re a li za das pe la Se tur,
co mo a re for ma da Pra ça Chi co No ca e a re for ma do
CAT, dan do con ti nui da de aos in ves ti men tos em pro mo- 
ção e es tru tu ra ção do se tor tu rís ti co. O CAT fun ci o na to- 
dos os di as das 7h30 às 17h30.

“Que re mos agra de cer ao se cre tá rio Ca tu lé por ter
aten di do es se pe di do que é era o de se jo de to da a co mu- 
ni da de; es tão to dos elo gi an do e as fo tos já es tão vi ra li- 
zan do. É um pa trimô nio nos so, mas tam bém um pre- 
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PA TRÍ CIA CU NHA

Saí da é man ter há bi tos sau -
dá veis

DURANTE A PANDEMIA

Aumento de peso no
Brasil foi de 6,5kg
E

m qua se 1 ano fo ram acu mu- 
la dos pou co mais de 6kg. Até
en tão, a von ta de é de con se- 
guir re tor nar ao pe so que ti- 

nha an tes do iní cio da pan de mia,
quan do em con sequên cia das me di- 
das res tri ti vas pa ra evi tar a trans mis- 
são da Co vid-19 mui tas em pre sas
ado ta ram o sis te ma de ho me of fi ce.
Foi as sim com a con sul to ra de Re cur- 
sos Hu ma nos Ana Al mei da.

 Com o tra ba lho em ca sa e a an si e- 
da de por cau sa de to dos os acon te ci- 
men tos, ela não con se guiu se man ter
no pe so que ti nha, que era de 61kg.
“Mui tas coi sas in flu en ci a ram, es se
iso la men to, es sa si tu a ção to da, aí vo- 
cê aca ba co men do de mais sem nem
per ce ber”, co men tou. Ana, es tá en tre
as mi lha res de pes so as no Ma ra nhão,
no Bra sil e no mun do que ga nha ram
pe so, co mo uma das con sequên ci as
mun di ais do iso la men to so ci al, con- 
sequên cia da pan de mia de Co vid-19.

A fa ci li da de em pe dir co mi das e
lan ches por apli ca ti vos, uti li zar co mi- 
das pré-pron tas e ul tra pro ces sa das
foi ade ri da por mui tas pes so as ao re- 
dor do mun do. 

Uma pes qui sa re a li za da em 30 paí- 
ses pe lo Ins ti tu to Ip sos (Di et & He alth
Un der Co vid-19) en tre ou tu bro e no- 
vem bro de 2020 mos trou que, no Bra- 
sil, as pes so as ga nha ram em mé dia
6,5kg. Mun di al men te, a mé dia foi de
6,1kg. 

A pes qui sa, fei ta com 22.008 pes so- 
as, in di ca que en tre os en tre vis ta dos
no Bra sil, 52% de cla ra ram ter au men- 
ta do de pe so des de o iní cio da dis se- 
mi na ção da Co vid-19 no país. Lo go
atrás do Bra sil, os paí ses que mais li- 
da ram com os qui los ex tras fo ram o
Chi le (51%) e a Tur quia (42%). Na opi- 
nião dos en tre vis ta dos na pes qui sa
aci ma, eles re co nhe cem os há bi tos
que po dem ser efi ca zes pa ra re du zir

os ris cos de ter os sin to mas mais crí ti- 
cos da do en ça. A prá ti ca re gu lar de
exer cí ci os foi ci ta da por 38%, 28%
men ci o na ram pa rar de fu mar, 26%
con cor dam que o uso de su ple men tos
de vi ta mi na D é efe ti vo, 17% acham
que é im por tan te per der pe so e 9% ci- 
ta ram dei xar de con su mir be bi das al- 
cóo li cas.

Pa ra o nu tri ci o nis ta e pro fes sor
uni ver si tá rio da Es tá cio São Luís,
Mar cos Ma ce do, es se ce ná rio in fe liz- 
men te é re al e é glo bal. “As úl ti mas
pes qui sas fei tas com es sa te má ti ca
mos tram que no Bra sil mais da me ta- 
de da po pu la ção já es tá com al gum ti- 
po de ex ces so de pe so. Se ja o so bre pe- 
so, di ag nos ti ca do de acor do com o
IMC (O Ín di ce de Mas sa Cor pó rea é
um cál cu lo sim ples fei to com ba se no
pe so e na al tu ra da pes soa; quem tem
re sul ta do en tre 22 e 25 es tá na fai xa
con si de ra da ide al), ou a obe si da de
grau 1, grau 2 e obe si da de grau 3. Is so
de ve a um con jun to de fa to res, co mo
me nor tem po pra ti can do al gum ti po
de exer cí cio fí si co, es pe ci al men te o
exer cí cio fí si co su per vi si o na do por
um pro fis si o nal, e a gran de mu dan ça
na for ma de se ali men tar. 

Ca da vez mais as pes so as es tão
con su min do uma quan ti da de me nor
de fru tas, ve ge tais, fi bras ali men ta res,
ali men tos in te grais e pas sa ram a con- 
su mir ali men tos ul tra pro ces sa dos
que tem uma ca rac te rís ti ca de ter al ta
den si da de ca ló ri ca”, dis se o pro fis si o- 
nal.

Mar cos Ma ce do aler ta que mes mo
uma pe que na por ção de ali men to, se
não for sau dá vel, po de ser pre ju di ci al
à saú de. “É bem fá cil de se con su mir
um va lor ca ló ri co mui to al to a par tir
des ses ali men tos, vis to que eles con- 
cen tram es sas ca lo ri as em uma por- 
ção mui to pe que na, en tão quan do a
gen te jun ta es ses dois fa to res, a gen te
tem  in di ca ção de que es se in di ví duo
vai acu mu lar es sa ener gia na for ma de
gor du ra. Aí ele ga nha pe so e co me ça a

ser clas si fi ca do com so bre pe so, obe si- 
da de”, apon ta Mar cos Ma ce do.

A so lu ção pa ra es se pro ble ma, é
aque la ve lha fór mu la que to dos já ou- 
vi mos dos pro fis si o nais de saú de e co-
nhe ce mos bem, mas que qua se nin- 
guém dá mui ta aten ção: é ado tar um
es ti lo de vi da sau dá vel, mes mo ain da
em meio às con sequên ci as da pan de- 
mia e to das as trans for ma ções que ela
tem cau sa do na vi da das pes so as. Ti- 
rar um tem po, ain da que cur to du ran- 
te o dia, man ten do a re gu la ri da de, po-
de fa zer a di fe ren ça. 

“Uma ca mi nha da, uma pe da la da,
qual quer coi sa que pos sa mo vi men-
tar já aju da a man ter um rit mo de vi da
mais sau dá vel. Eu fa ço 30 mi nu tos por
dia de ca mi nha da, usan do más ca ra
sem pre, ge ral men te na saí da do tra-
ba lho e já me sin to bem me lhor”, diz a
cor re to ra de se gu ros, Le da San tos,
que vol ta de um pe río do lon go de se- 
den ta ris mo.

Mar cos Ma ce do apon ta que pa ra
sair do ce ná rio de so bre pe so ou obe si-
da de, é pre ci so ha ver o re tor no ao sta- 
tus de ali men ta ção sau dá vel, ca so ela
já te nha ocor ri do al gum dia, e se não
ocor ria, ins ta lar es se sta tus. 

 “Com a aju da de um pro fis si o nal
de nu tri ção é pos sí vel fa zer a ade qua-
ção da ali men ta ção, fa zer ati vi da de fí- 
si ca re gu lar, con su mir quan ti da de
me nor de ali men tos re fi na dos e ul tra
pro ces sa dos, se hi dra tar bem e dor- 
mir bem. É aque la fa mo sa re cei ta do
es ti lo de vi da sau dá vel que nós já co- 
nhe ce mos, mas que ca da vez mais as
pes so as têm di fi cul da de de apli car e
que ho je é pou co pro vá vel que con si- 
gam apli car de for ma ade qua da sem a
su per vi são de pe lo me nos de um pro- 
fis si o nal da nu tri ção e de edu ca ção fí- 
si ca”, apon tou Mar cos Ma ce do, que
tam bém é es pe ci a lis ta em nu tri ção
es por ti va.

COMBATE À COVID-19

Butantan entrega mais 1 milhão de doses de vacina 

A NOVA REMESSA É PARTE DE UM LOTE DE 10 MILHÕES DE DOSES QUE SERÃO PROCESSADAS COM OS 6 MIL LITROS DE (IFA)

O go ver no de São Pau lo en tre gou
ho je (26) ao Mi nis té rio da Saú de mais
um lo te de 1 mi lhão de do ses da va ci- 
na Co ro na Vac con tra a co vid-19, pro- 
du zi da no Ins ti tu to Bu tan tan. 

Com a re mes sa, as li be ra ções so- 
mam 55,149 mi lhões de do ses for ne- 
ci das ao Pro gra ma Na ci o nal de Imu- 
ni za ção (PNI) des de 17 de ja nei ro,
quan do o uso emer gen ci al do imu ni- 
zan te foi apro va do pe la Agên cia Na ci- 
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa).

A ma té ria-pri ma foi

en va sa da no com ple xo

fa bril do Bu tan tan, em

São Pau lo, e pas sou por

eta pas co mo

em ba la gem, ro tu la gem

e con tro le de qua li da de

das do ses.

A no va re mes sa é par te de um lo te
de 10  mi lhões de do ses que se rão pro- 
ces sa das com os 6 mil li tros de in gre- 
di en te far ma cêu ti co ati vo (IFA) re ce- 
bi dos do la bo ra tó rio chi nês Si no vac
no úl ti mo dia 26 de ju nho.

A ma té ria-pri ma foi en va sa da no
com ple xo fa bril do Bu tan tan, em São
Pau lo, e pas sou por eta pas co mo em- 
ba la gem, ro tu la gem e con tro le de
qua li da de das do ses.

 Nú me ros
Na úl ti ma quar ta-fei ra (14), o Bu- 

tan tan li be rou 800 mil do ses e on tem
(15), mais 200 mil, to ta li zan do 2 mi- 
lhões de do ses en tre gues ao PNI nes ta
se ma na. 

As va ci nas en tre gues ho je fa zem
par te do se gun do con tra to fir ma do
com o Mi nis té rio da Saú de, de 54 mi-
lhões de va ci nas.

O pri mei ro, de 46 mi lhões, foi con- 
cluí do em 12 de maio. Até o fi nal de
agos to de vem ser dis po ni bi li za das
dez mi lhões de va ci nas. 

Na ma dru ga da de ter ça-fei ra (13), o
ins ti tu to re ce beu car ga re cor de de 12
mil li tros de ma té ria-pri ma pa ra pro-
du zir e en tre gar ou tras 20 mi lhões de
do ses. Uma no va re mes sa de IFA, com
mais 12 mil li tros, de ve che gar até o fi- 
nal des te mês.

BENEFÍCIO

Nascidos em novembro
podem sacar auxílio

O PRAZO DE CONTESTAÇÃO SEGUIRÁ ATÉ SEGUNDA-FEIRA

Tra ba lha do res in for mais e ins cri tos no Ca das tro Úni- 
co pa ra Pro gra mas So ci ais do Go ver no Fe de ral (Ca dÚ ni- 
co) nas ci dos em no vem bro po dem sa car, a par tir de ho- 
je (16) a ter cei ra par ce la do au xí lio emer gen ci al 2021. O
di nhei ro ha via si do de po si ta do nas con tas pou pan ça di- 
gi tais da Cai xa Econô mi ca Fe de ral em 30 de ju nho. Os
re cur sos tam bém po de rão ser trans fe ri dos pa ra uma
con ta-cor ren te, sem cus tos pa ra o usuá rio. Até ago ra, o
di nhei ro ape nas po dia ser mo vi men ta do por meio do
apli ca ti vo Cai xa Tem, que per mi te o pa ga men to de con- 
tas do més ti cas (água, luz, te le fo ne e gás), de bo le tos,
com pras em lo jas vir tu ais ou com pras com o có di go QR
(ver são avan ça da do có di go de bar ras) em ma qui ni nhas
de es ta be le ci men tos par cei ros. Em ca so de dú vi das, a
cen tral te lefô ni ca 111 da Cai xa fun ci o na de se gun- 
da a do min go, das 7h às 22h. Além dis so, o be ne fi ciá rio
po de con sul tar o si te au xi lio.cai xa.gov.br.

O sa que ori gi nal men te es ta va pre vis to pa ra ocor rer
em 10 de agos to, mas foi an te ci pa do em cer ca de três se- 
ma nas por de ci são da Cai xa. Se gun do o ban co, a adap- 
ta ção dos sis te mas tec no ló gi cos e dos be ne fi ciá ri os ao
sis te ma de pa ga men to do au xí lio emer gen ci al per mi tiu
o adi an ta men to do ca len dá rio.

O au xí lio emer gen ci al foi cri a do em abril do ano pas- 
sa do pe lo go ver no fe de ral pa ra aten der pes so as vul ne- 
rá veis afe ta das pe la pan de mia de co vid-19. Ele foi pa go
em cin co par ce las de R$ 600 ou R$ 1,2 mil pa ra mães
che fes de fa mí lia mo no pa ren tal e, de pois, es ten di do
até 31 de de zem bro de 2020 em até qua tro par ce las de
R$ 300 ou R$ 600 ca da.

Nes te ano, a no va ro da da de pa ga men tos, du ran te
qua tro me ses, pre vê par ce las de R$ 150 a R$ 375, de pen- 
den do do per fil: as fa mí li as, em ge ral, re ce bem R$ 250; a
fa mí lia mo no pa ren tal, che fi a da por uma mu lher, re ce be
R$ 375; e pes so as que mo ram so zi nhas re ce bem R$ 150.

SÃO LUÍS

Idosa morre por tiro
após manusear pistola

IDOSA FOI ATINGIDA POR TIRO ACIDENTAL NA C. OPERÁRIA

Na úl ti ma quar ta-fei ra (14) uma ido sa foi atin gi da por
um ti ro aci den tal na ca be ça no bair ro da Ci da de Ope rá- 
ria, em São Luís. A ví ti ma, iden ti fi ca da por Ma ria Te re za
Cos ta de Araú jo, de 70 anos, lim pa va um quar to em sua
re si dên cia e ma nu se ou uma pis to la ca li bre 765, que per- 
ten cia ao cu nha do, po li ci al mi li tar re for ma do.

Após o ti ro, a ví ti ma foi so cor ri da e le va da ao Hos pi tal
Mu ni ci pal Dr. Cle men ti no Mou ra, o So cor rão 2, em es- 
ta do gra ve. Po rém te ve de ser trans fe ri da pa ra o Hos pi tal
Mu ni ci pal Djal ma Mar ques, o So cor rão 1, por pre ci sar
ser aten di da por um neu ro ci rur gião, pro fis si o nal que
tem es pe ci a li da de em ci rur gia do sis te ma ner vo so cen- 
tral e pe ri fé ri co, in cluin do o cé re bro.

A ví ti ma, iden ti fi ca da por Ma ria

Te re za Cos ta de Araú jo, de 70 anos,

lim pa va um quar to em sua

re si dên cia e ma nu se ou uma pis to la

ca li bre 765, que per ten cia ao

cu nha do, po li ci al mi li tar re for ma do.

Ma ria Te re za foi aten di da, po rém não re sis tiu, fa le- 
cen do nas pri mei ras ho ras da quin ta-fei ra (15).

Uma equi pe da Po li cia Mi li tar foi en ca mi nha da até o
lo cal da ocor rên cia e foi cons ta ta do que o PM re for ma- 
do não es ta va pre sen te quan do ocor reu o ti ro.

A pis to la foi apre en di da jun to com se te mu ni ções in- 
tac tas e uma de fla gra da e fo ram le va das pa ra o Plan tão
da Ci da de Ope rá ria. O ca so se gue sen do in ves ti ga do pe- 
la Po lí cia Ci vil atra vés da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de
Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP).

São Luís, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021
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Rubro-Negro precisa ganhar do Palmas-TO no Nhozinho Santos, para manter as
esperanças de voltar a ocupar o G4 nesta rodada

Ce a rá x Ath le ti co

São Pau lo x For ta le za

Co rinthi ans x Atlé ti co-MG

Flu mi nen se x Grê mio

Cha pe co en se x Cui a bá

Atlé ti co-GO x Pal mei ras

Bahia x Fla men go

In ter na ci o nal x Ju ven tu de

Red Bull Bra gan ti no x San tos

Amé ri ca-MG x Sport

SÉRIE D

Moto luta pelo fim
do jejum em casa
NERES PINTO

A
in da sem con se guir uma vi tó- 
ria em ca sa nes ta Sé rie D do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o 
Mo to vai ten tar apa gar a es- 

cri ta nes te sá ba do, às 15h30, quan do 
te rá pe la fren te a equi pe do Pal mas-
TO, no Es tá dio Nho zi nho San tos. O 
Ru bro-Ne gro pre ci sa do re sul ta do po- 
si ti vo pa ra man ter a es pe ran ça de su- 
bir no va men te ao gru po dos qua tro 
me lho res clas si fi ca dos pa ra a pró xi ma 
fa se da com pe ti ção. É bom lem brar 
que es ta par ti da en cer ra o 1º tur no e 
na pró xi ma se ma na co me ça uma lu ta 
mui to mais fer re nha na dis pu ta pe las 
qua tro va gas.

Ho je, o Pa pão ocu pa ape nas a quin- 
ta co lo ca ção com 6 pon tos, três a me- 
nos que Im pe ra triz e Pa ra go mi nas, 
que jo gam con tra To can ti nó po lis e 4 
de Ju lho. O Ca va lo de Aço atua fo ra de 
ca sa e o ti me pa ra en se du e la em seus 
do mí ni os. Se ven cer com dois gols de 
di fe ren ça, o Mo to da rá gran de pas so 
pa ra vol tar ao quar to lu gar des de que 
o ti me co lo ra do ma ra nhen se não con- 
quis te ne nhum pon to. Ho je, o Im pe- 
ra triz tem du as vi tó ri as e sal do de gols 
ze ro. O Ru bro-Ne gro tem uma vi tó ria 
e pos sui sal do ne ga ti vo de um gol.

O Pal mas-TO es tá na úl ti ma po si- 
ção, com qua tro pon tos, e se ven cer 
dei xa os mo ten ses ain da em si tu a ção 
di fí cil, en tre os três úl ti mos co lo ca- 
dos. No úl ti mo jo go, o Pa pão per deu 
por 2 a 0 pa ra o 4 de ju lho, en quan to o 
Pal mas em pa ta va (sem gols) com o 
Pa ra go mi nas.

Três al te ra ções

Equi pes

O MOTO CLUB AINDA NÃO VENCEU JOGANDO EM SÃO LUÍS PELA SÉRIE D DO BRASILEIRO

Pa ra a par ti da des ta tar de, o Mo to 
te rá três mu dan ças. Na de fe sa, An der- 
son Ce a ren se re a pa re ce ao la do de 
Wan der son que já es tá re cu pe ra do da 
le são que so freu no Pi auí. No meio de 
cam po, sai Clei ti nho e vol ta Ted Lo ve, 
en quan to no ata que re a pa re ce Ne- 
gue ba no lu gar de Fe li pe Cruz. As me- 
xi das tam bém pro vo cam uma al te ra- 
ção tá ti ca. Jeff Sil va pas sa a ser o pri- 
mei ro vo lan te e Van der jo ga mais adi- 
an ta do.

Mo to – Matheus; Ever ton Sil va, 
Wan der son, An der son Ce a ren se e Es- 

quer di nha; Jeff Sil va, Van der e Ted Lo- 
ve; Ne gue ba, Wal la ce Li ma e Már cio 
Di o go. Téc ni co: Car los Fer ro

Cam pa nha: 6 jo gos, 6 pon tos, uma 
vi tó ria, três em pa tes, du as der ro tas, 
se te gols mar ca dos, oi to so fri dos, 
33,3% de apro vei ta men to.

Pal mas – Ma teus Sil va, Igor, Ga bri el 
Ven tu ra, Pi er re e Matheus Des tro; 
Mar qui nhos, Rayan e Tchô; Ede nil- 
son, Ra fa el Gla di a dor e No na. Téc ni-
co: Pau lo Ca ro ço

Cam pa nha: 6 jo gos; 4 pon tos, 1 vi-
tó ria, 4 der ro tas, 9 gols pró, 10 so fri-
dos. Apro vei ta men to téc ni co: 22,2%.

Palmeiras quer manter liderança do Brasileiro

O LÍDER PALMEIRAS  VIAJA ATÉ GOIÂNIA PARA ENFRENTAR O ATLÉTICO-GO BRIGANDO PARA MANTER-SE NA PONTA DA SÉRIE A

A 12ª ro da da do Bra si lei rão co me ça
ama nhã, sá ba do, 17, com a par ti da
en tre Ce a rá e Ath le ti co. Ain da es tão
pen den tes qua tro jo gos da com pe ti- 
ção. É a es treia do Re na to Gaú cho co- 
mo téc ni co do Fla men go no cam pe o- 
na to. Con fi ra quais são os jo gos:

Sá ba do, 17/7, 17h
O Ce a rá es tá in vic to há se te jo gos

no Bra si lei rão, a mai o ria de les aca bou
em em pa te, ao to do fo ram seis no
Bra si lei rão. O Ath le ti co es tá en tre os
ti mes com me nos jo gos a me nos e, de- 
pois de uma boa sequên cia, es tá há
dois jo gos sem ven cer.

Sá ba do, 17/7, 17h 
De pois de não ven cer por no ve ro- 

da das, o São Pau lo ga nhou os úl ti mos
dois jo gos e saiu da zo na de re bai xa- 
men to. No G4, o For ta le za tam bém
ven ceu os úl ti mos dois jo gos e tem ao
to do 21 pon tos no Cam pe o na to Bra si- 
lei ro.

Sá ba do, 17/7, 19h
Aca ban do com uma sequên cia de

seis jo gos sem per der, o Co rinthi ans
saiu der ro ta do da par ti da da úl ti ma

ro da da. Ter cei ro co lo ca do do Bra si lei- 
ro, o Atlé ti co-MG ven ceu os qua tro úl- 
ti mos jo gos.

Sá ba do, 17/7, 21h
Pa ra se apro xi mar do G4, o Flu mi- 

nen se pre ci sa da vi tó ria. A equi pe ca- 
ri o ca con quis tou se te, dos úl ti mos no- 
ve pon tos. Sem ven cer no Cam pe o na- 
to Bra si lei ro e com ape nas três pon- 
tos, o Grê mio é o úl ti mo co lo ca do da
com pe ti ção.

Do min go, 18/7, 11h
Quem tam bém não ga nhou ne- 

nhum jo go é a Cha pe co en se, que vem
de qua tro der ro tas se gui das. O ad ver- 
sá rio, Cui a bá, tam bém não ga nhou
ne nhu ma par ti da e em pa tou os dois
úl ti mos jo gos.

Do min go, 18/7, 16h
Nos úl ti mos três jo gos, o Atlé ti co-

GO so mou cin co pon tos, com uma vi- 
tó ria e dois em pa tes con se cu ti vos. Lí- 
der iso la do da com pe ti ção, o Pal mei- 
ras ven ceu as cin co úl ti mas par ti das
do Bra si lei rão.

Do min go, 18/7, 18h15
Na 6ª po si ção do Cam pe o na to Bra- 

si lei ro, o Bahia tro pe çou na úl ti ma
par ti da e am pli ou a dis tân cia pa ra o
G4. Com téc ni co no vo e dois jo gos a
me nos, o Fla men go ven ceu o úl ti mo
jo go, de pois de du as der ro tas se gui- 
das.

Do min go, 18/7, 20h30
O In ter na ci o nal não ven ce há oi to

jo gos e pre ci sa se re cu pe rar no  Bra si- 
lei ro. Dos úl ti mos três jo gos, o Ju ven- 
tu de so mou ape nas um pon to.

Do min go, 18/7, 20h30
Sem per der ain da na com pe ti ção, o

Red Bull Bra gan ti no pre ci sa ven cer o
jo go e tor cer por um tro pe ço do Pal- 
mei ras pa ra re to mar a li de ran ça. O
San tos vem de uma der ro ta no clás si- 
co con tra jus ta men te o lí der do Bra si- 
lei rão.

Se gun da, 19/7, 20h
O Amé ri ca-MG per deu as du as úl ti- 

mas par ti das e es tá há dois pon tos da
zo na de re bai xa men to. O Sport, pri- 
mei ro ti me do Z4, não con quis ta uma
vi tó ria há se te jo gos.

Po si ti vo

Ne ga ti vo

Sem res pos ta

Des van ta gem to tal

E ago ra?

Nád son

Pú bli co

Ou vai ou ra cha
Por in crí vel que pa re ça, o Mo to Club tem nes te sá ba- 

do o jo go mais im por tan te des ta pri mei ra fa se do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro, Sé rie D. Se ga nhar do Pal mas-TO o
cli ma me lho ra, mas se ao me nos em pa tar, mui ta coi sa
de ve mu dar, quem sa be, lo go de pois do api to fi nal. A vi- 
tó ria é o úni co re sul ta do que in te res sa aos mo ten ses. Os
mo ti vos des sa exi gên cia são ób vi os. A equi pe, que em
prin cí pio era con si de ra da uma das fa vo ri tas pa ra se
clas si fi car en tre as qua tro pri mei ras, ho je nem faz par te
do G4. Foi ul tra pas sa da pe lo Im pe ra triz, que co me çou
um tan to tí mi do, no en tan to, te ve for ças pa ra se re or ga- 
ni zar e es tá em fran ca as cen são. Jo gan do em ca sa, sem a
pre sen ça da tor ci da, pe lo fu te bol que vem apre sen tan- 
do, o Ru bro-Ne gro ma ra nhen se po de rá ter di fi cul da des
pa ra sair de cam po ven ce dor, ca so re pi ta as úl ti mas atu- 
a ções. Até aqui, o ti me co man da do pe lo téc ni co Car los
Fer ro tem si do me dío cre. Apre sen ta fa lhas em to dos os
se to res. Se não fo rem cor ri gi das ra pi da men te, ama nhã
po de rá ser tar de de mais. O con jun to de de fi ci ên ci as dei- 
xa o tor ce dor ru bro-ne gro in se gu ro e cons ci en te de que
não exis te um fa vo ri to nes se con fron to di an te dos to- 
can ti nos. Por tan to, ape nas uma jo ga da in di vi du al po de
fa zer a di fe ren ça e o jo go ser de fi ni do em um pe que no
de ta lhe. O Mo to es tá tão de sen tro sa do que não con se- 
gue se quer tro car qua tro pas ses sem co me ter um er ro.
Os la te rais mar cam mal, prin ci pal men te o do la do es- 
quer do, e são fra cos no apoio. O meio de cam po dá mui- 
ta li ber da de e qua se não cria ab so lu ta men te na da. E o
ata que é mui to de pen den te da in di vi du a li da de de Már- 
cio Di o go. Wal la ce Li ma ain da não en trou em rit mo de
jo go. En fim, es ta par ti da é de ci si va, prin ci pal men te, pa- 
ra o téc ni co Car los Fer ro. Di fí cil ga ran tir a per ma nên cia
de le, ca so o Mo to não saia de cam po ven ce dor.

Se man ti ver o rit mo, o Im pe ra triz de ve rá ser um dos
re pre sen tan tes do Ma ra nhão na pró xi ma fa se da Sé rie D
do Cam pe o na to Bra si lei ro. Deu pra ver aqui, no Mu ni ci- 
pal, quan do da que la par ti da con tra o Mo to, que a equi- 
pe co man da da pe lo téc ni co Mi ran di nha é ho mo gê nea e
mui to ha bi li do sa do meio de cam po pa ra a fren te. Por is- 
so, não foi sur pre sa a vi tó ria so bre o lí der Guarany-CE.
Nes te sá ba do, o Ca va lo de Aço te rá mais um de sa fio di- 
an te do To can ti nó po lis, fo ra de ca sa.

A sur pre sa de sa gra dá vel des ta pri mei ra fa se do Bra si- 
lei ro, sé rie D, sem dú vi da, é a pí fia cam pa nha do Ju ven- 
tu de Sa mas. Ti me que se cons ti tuiu uma das for ças do
in te ri or nos úl ti mos dois anos, o re pre sen tan te da ci da- 
de de São Ma teus de cep ci o na pe las fra cas atu a ções que
tem apre sen ta do em seus pró pri os do mí ni os. Ho je, se
en con tra na pe núl ti ma co lo ca ção do Gru po 2. Ape sar
das su ces si vas con tra ta ções fei tas pe la di re to ria.

Até aqui, os exi gen tes tor ce do res do Sam paio Cor rêa
ain da não res pon de ram à al tu ra ao de sa fio do pre si den- 
te Sér gio Fro ta de que com cin co mil só ci os pa gan do em
dia es ta ria dis pos to a mon tar uma equi pe mais for te e
em con di ções de bri gar pe lo aces so à Sé rie A do Bra si lei- 
ro. O mo men to é de mui tas di fi cul da des fi nan cei ras,
mas bem que o Tri co lor me re ce ter um nú me ro bem
mai or de co la bo res.

O se tor de fen si vo do Mo to tem si do um dos se to res
mais frá geis des ta tem po ra da, mes mo com as su ces si- 
vas con tra ta ções. Uma au tên ti ca pe nei ra. Nos jo gos
con tra equi pes de ou tros es ta dos, a za ga mo ten se to- 
mou 15 gols. Se a de fe sa é ruim, o ata que diz “te ar re da”.
Só ba lan çou as re des ad ver sá ri as qua tro ve zes nas par ti- 
das in te res ta du ais. É o que mos tra le van ta men to fei to
pe lo ma te má ti co Ma no el Mar tins.

Uma boa dor de ca be ça pa ra o téc ni co Fe li pe Su ri an.
Nes ta se ma na, ga nhou des ta que a in ten ção do Sam paio
Cor rêa de fi car com Je fi nho ou Ci el co mo ata can te pa ra
dis pu tar a po si ção com Jack son, re cém-con tra ta do. Em
Be lém, Je fi nho en trou e re sol veu, mas na Bahia, o “Sal- 
va dor da Pá tria” foi o ca mi sa 99, que on tem vol tou a en- 
trar em cam po. Quem fi ca e quem sai? O cam pe o na to é
lon go, por is so, se ria bom es pe rar um pou qui nho mais
an tes de to mar es sa de ci são.

Des ta que do Sam paio Cor rêa  em 2015, o meia Nad- 
son es tá de vol ta, mas não é una ni mi da de. Há tor ce do- 
res que ain da es tão des con fi a dos so bre a atu al for ma fí- 
si ca de le, pois sua saí da do CSA te ria si do por de fi ci ên cia
téc ni ca de pois de dis pu tar cin co par ti das nes ta Se gun- 
do na. É bom que se di ga que Nád son quan do de sua pri- 
mei ra pas sa gem pe lo Tri co lor não era um gran de ar ma- 
dor. Ele tem to ques rá pi dos, é bom pas sa dor a mé dia
dis tân cia e chu ta mui to for te de fo ra da área. Di ga-se de
pas sa gem, sua ins cri ção no BID da CBF foi rá pi da e
ocor reu na quin ta-fei ra.

Se na da mu dar, o pró xi mo jo go do Fla men go-RJ, na
Li ber ta do res, te rá a pre sen ça dos apai xo na dos ru bro-
ne gros mo ra do res no Dis tri to Fe de ral. A li be ra ção do Es- 
tá dio Ma né Gar rin cha pa ra até 17 mil tor ce do res foi li- 
be ra da pe lo go ver no do DF.

São Luís, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021
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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

FÉRIAS

Museu de Arte Sacra
com visitas teatralizadas

I
ma gi ne um en con tro inu si ta do 
en tre Da ni el de La Tou che, fun- 
da dor de São Luís; Nos sa Se nho- 
ra da Vi tó ria, san ta pa dro ei ra da 

ci da de e Pa dre Antô nio Vi ei ra, que 
pre gou, em so lo lu do vi cen se, o cé le- 
bre ‘Ser mão de San to Antô nio aos Pei- 
xes’? Es sa reu nião atem po ral de ilus- 
tres per so na gens da for ma ção his tó ri- 
ca e re li gi o sa de São Luís é na ver da de 
o mo te da vi si ta te a tra li za da que in te- 
gra o pro je to “Fé ri as no Mu seu”, re a li- 
za do du ran te to das as sex tas-fei ras do 
mês de ju lho des te ano, pe lo Mu seu 
da Ar te Sa cra (MAS) do Ma ra nhão.

Du ran te as ses sões te a tra li za das, as 
vi si tas gui a das no Mu seu são con du- 
zi das por es ses três per so na gens, que 
apre sen tam aos vi si tan tes de ta lhes 
so bre o ri co acer vo do Mu seu da Ar te 
Sa cra, com pos to por uma im por tan te 
co le ção com pe ças de ima gi ná ri as, 
ou ri ve sa ria e pa ra men tos dos sé cu los 
XVII, XVI II e XIX, nos es ti los ma nei ris- 
ta, bar ro co, ro co có e ne o clás si co.

De acor do com a ges to ra do Mu seu, 
Ydsa Tei xei ra, a ideia é fa ci li tar o aces- 
so do pú bli co ao pre ci o so con teú do 
ar tís ti co que com põe o acer vo do 
MAS. “Bus ca mos opor tu ni zar o pú bli- 
co me di an te vi si tas gui a das de for ma 
te a tra li za da. Va mos tra zer a his tó ria 
sa cra de uma ma nei ra mais aces sí vel, 
bus can do uma in te ra ção com os vi si- 
tan tes”, de ta lha Ydsa.

Du ran te a vi si ta te a tra li za da, o per- 
so na gem do ‘Se nhor de La Ra var- 
dière’, Da ni el de La Tou che, ini cia o ro- 
tei ro con tan do um pou co da fun da- 
ção de São Luís. Em se gui da, Nos sa 
Se nho ra da Vi tó ria nar ra a Len da do 
Mi la gre de Gua xen du ba e o Pa dre 
Antô nio Vi ei ra de cla ma o Ser mão aos 
Pei xes. Por fim, há a ‘pro cis são’ do sé- 
cu lo XIX’ e Da ni el de La Tou che can-

Re a ber tu ra

 VISITAS GUIADAS SÃO CONDUZIDAS POR TRÊS PERSONAGENS HISTÓRICOS 

tan do o Hi no de Lou vor a São Luís.

O elen co da vi si ta te a tra li za da con- 
ta com os ato res Jo si ma el Cal das (co- 
mo Pa dre Antô nio Vi ei ra), Gui lher me 
Gui mas (co mo Da ni el de La Tou che) e 
Ri ta Cal das (co mo Nos sa Se nho ra da 
Vi tó ria).

O ator Jo si ma el Cal das ce le bra a 
opor tu ni da de de par ti ci par do pro je- 
to, já que a ação mar ca a re to ma da de 
ati vi da des pre sen ci ais do MAS, sus- 
pen sas des de o iní cio da pan de mia de 
Co vid-19. “O pro je to Fé ri as no Mu seu 
mar ca a re to ma da das ações pre sen ci- 
ais des te im por tan te equi pa men to 
cul tu ral que é o Mu seu de Ar te Sa cra 
do Ma ra nhão, on de cri an ças e adul tos 
vi ven ci am as fé ri as de for ma lú di ca 
pe la his tó ria, ar te e cul tu ra. O te a tro 
ocu pa lu gar de des ta que, dan do vi da e 
con tex tu a li zan do to da a his tó ria das 
ar tes sa cras do nos so es ta do”, sin te ti- 

za o ator.
O pro je to Fé ri as no Mu seu acon te- 

ce to das as sex tas-fei ras do mês de ju- 
lho, com en tra da gra tui ta. As me di a- 
ções são re a li za das às 15h, 16h e 17h, 
com gru pos li mi ta dos de vi si tan tes 
em ca da ses são, com ado ção dos pro- 
to co los sa ni tá ri os ne ces sá ri os pa ra 
pre ven ção do co ro na ví rus.

Equi pa men to cul tu ral vin cu la do à 
Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec- 
ma), o Mu seu de Ar te Sa cra es tá se di a- 
do no Pa lá cio Ar qui e pis co pal de São 
Luís, ao la do da Ca te dral de Nos sa Se-
nho ra da Vi tó ria, na Pra ça Pe dro II, 
Cen tro His tó ri co de São Luís.

SER VI ÇO
O quê: Pro je to Fé ri as no Mu seu

Quan do: to das sex tas-fei ras de ju lho 
de 2021, com me di a ções às 15h, 16h e 
17h
On de: Mu seu de Ar te Sa cra

Confira a programação das Casas de Cultura 
Mu seus e Ca sas de Cul tu ra do Go- 

ver no do Ma ra nhão, ge ri dos pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) 
es tão com vi si ta ções pre sen ci ais 
aber tas nes te mês de ju lho. Em al guns 
es pa ços se rão ne ces sá ri os agen da- 
men tos pré vi os, fei tos por meio das 
re des so ci ais das Ca sas. É ne ces sá rio 
res sal tar que os pro to co los sa ni tá ri os 
con ti nu am. As sim, a vi si ta ção a qual- 
quer equi pa men to cul tu ral de ve ser 
fei ta com o uso de más ca ras e o cum- 
pri men to do dis tan ci a men to so ci al. 
Es tá sen do ofer ta do ál co ol em gel ao 
pú bli co na re cep ção de ca da ca sa. 
Con fi ra abai xo os di as, ho rá ri os e os 
pré-re qui si tos pa ra vi si ta ção:

Ar qui vo Pú bli co – Aber to de se- 
gun da a sex ta-fei ra, das 14 às 18h. O 
to tal má xi mo por vi si ta ção gui a da é 
de 5 pes so as, e a mes ma quan ti da de 
por am bi en te de pes qui sa.

Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to Lei te 
– De se gun da a sex ta-fei ra, das 14 às 
18h

Bi bli o te ca do Mu seu His tó ri co e 
Ar tís ti co do Ma ra nhão – Às se gun das 
e quar tas-fei ras, das 14h às 18h. Má xi- 
mo de 5 pes so as por cir cui to. As vi si- 
tas de vem ser agen da das pe las re des 
so ci ais do ór gão.

Ca sa de Cul tu ra Jo sué Mon tel lo – 
De se gun da a sex ta-fei ra, das 14 às 
18h

Ca sa do Tam bor de Cri ou la – De 
ter ça-fei ra a sá ba do das 14h às 18h

Cen tro de Pes qui sa de His tó ria Na- 
tu ral e Ar que o lo gia do Ma ra nhão – 
De se gun da a sex ta-fei ra, das 14 às 
18h

Ca fua das Mer cês – De ter ça-fei ra a 
sá ba do das 14h às 18h

Mu seus em ou tros mu ni cí pi os

Ca sas de Cul tu ra tem po ra ri a men te fe- 
cha das

CENTRO DE PESQUISA DE HISTÓRIA NATURAL E ARQUEOLOGIA DO MARANHÃO

Ca pe la das La ran jei ras – Ter ça e 
quin ta-fei ra, das 14h às 18h. Má xi mo 
de 5 pes so as por cir cui to. As vi si tas 
de vem ser agen da das pe las re des so- 
ci ais do ór gão.

Ca pe la Bom Je sus dos Na ve gan tes 
– Sexta-fei ra, das 14h às 18h. Má xi mo 
de 6 pes so as por cir cui to. As vi si tas 
de vem ser agen da das pe las re des so- 
ci ais do ór gão.

Con ven to das Mer cês – Se gun da-
fei ra, das 14h às 17h e de ter ça a sex ta-
fei ra, das 8h às 17h

For te San to Antô nio da Bar ra – De 
ter ça a sex ta-fei ra, das 14h às 18h; Sá- 
ba dos, das 13h às 17h

Mu seu de Ar tes Vi su ais – De ter ça-
fei ra a sá ba do, das 14h às 18h

Mu seu de Ar te Sa cra – De ter ça-fei- 
ra a sá ba do, das 14h às 18h

Te a tro Arthur Aze ve do – De ter ça-
fei ra a sá ba do, das 14h às 18h

Cen tro Cul tu ral En ge nho de Pin- 
da ré-Mi rim – De ter ça-fei ra a sá ba do, 
das 16h às 20h.

Mu seu His tó ri co de Al cân ta ra – De 
ter ça-fei ra a sá ba do, das 9h às 12h

Ca sa do Di vi no de Al cân ta ra – De 
ter ça-fei ra a sá ba do, das 9h às 12h

Ca sa do Mor do mo de Al cân ta ra –
De ter ça-fei ra a sá ba do, das 9h às 12h

Mu seu do Reg gae

Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do- 
min gos Vi ei ra Fi lho

Ca sa do Ma ra nhão

Cen tro de Cri a ti vi da de Odylo Cos- 
ta Fi lho

Mu seu His tó ri co e Ar tís ti co do Ma-
ra nhão

Te a tro Al ci o ne Na za ré

Ca sa de Nho zi nho

Ca sa do Ma ra nhão

Em ma nu ten ção

Mu seu Fer ro viá rio e Por tuá rio do 
Ma ra nhão (REFF SA) – fun ci o na ter-
ça-fei ra a do min go, das 14h às 18h, 
mas es tá fe cha do pa ra ma nu ten ção.

MÚSICA

Tássia Campos em pocket
show aberto ao público

TÁSSIA  CANTARÁ UM REPERTÓRIO COM O MELHOR  DA MPB

A can to ra Tás sia Cam pos se rá a gran de atra ção nes se
sá ba do (17) de  mais uma edi ção do pro je to “Po ti guar
Mu si cal” em um  poc ket show de das 10H às 12H nas lo- 
jas do Gru po Po ti guar. Tás sia Cam pos é can to ra e mu si- 
cis ta que fin cou no me na ce na ar tís ti ca ma ra nhen se, a
par tir da sua re la ção com a mul ti pli ci da de mu si cal efer- 
ves cen te que to ca o mun do. Ou sa da e con tex tu a li za da
com os no vos ven tos e ru mos da mú si ca bra si lei ra. Ela é
uma in tér pre te de voz su a ve, de li ca da e bem mo du la da.

Nas ci da e cri a da no bair ro da Li ber da de, ao som das
za bum bas de Mes tre Le o nar do, a can to ra acre di ta na ar- 
te fei ta com sin ce ri da de e va lo ri za ção das su as raí zes
que em bo ra se jam de gê ne ros di ver sos con tam com a
iden ti da de vo cal e seu tim bre úni co. Ela tem 15 anos de
mú si ca e mui to já fez, se apre sen tou em pra ti ca men te
to das as ca sas de show e pro je tos em São Luis. E saiu em
tur nê pe lo BNB no ano de 2014 com o show Bum ba
Sam ba Jazz, acom pa nha da pe lo te cla do de Wesley Sou- 
sa, on de per cor re ram di ver sas ci da des do nor des te bra- 
si lei ro.

Co mo se au to in ti tu la é uma ope rá ria da can ção. Can- 
ta nos mais di ver sos lu ga res, pa ra os mais di fe ren tes pú- 
bli cos, sem pre com a pre o cu pa ção de le var boa mú si ca
por on de pas sa. Foi can to ra re ve la ção do ano de 2011
pe lo Prê mio Uni ver si da de FM e tem boa re cep ti vi da de
de pú bli co e crí ti ca em seus shows que pro duz de for ma
in de pen den te. Ou vir Tás sia é sem pre um pri vi lé gio, fi ca
por tan to a di ca pa ra es se sá ba do.

OPORTUNIDADE

Inscrições para Chamada
Instituto Cultural Vale   

As ins cri ções pa ra a Cha ma da Ins ti tu to Cul tu ral Va le
2021 es tão aber tas de ho je (15) até o dia 13 de agos to. O
edi tal des ti na R $ 25 mi lhões a pro je tos de to do o país
que va lo ri zem a di ver si da de das ma ni fes ta ções cul tu- 
rais bra si lei ras e que con tri bu em pa ra o de sen vol vi men- 
to da eco no mia cri a ti va nos lo cais em que são re a li za- 
dos. Os pro je tos que se rão ins cri tos no si te do Ins ti tu to:
ins ti tu to cul tu ral va le.org . “Ao re a li zar mos a Cha ma da
Ins ti tu to Cul tu ral Va le 2021, bus ca mos con tri buir pa ra a
pro du ção cul tu ral, pa ra mo vi men tar a eco no mia cri a ti- 
va e pa ra am pli ar es pa ços pa ra o pen sar e o fa zer cul tu- 
ral. Es ta ini ci a ti va é um es tí mu lo à nos sa cul tu ra em to- 
da a sua plu ra li da de ”, afir ma Luiz Edu ar do Oso rio, Vi ce-
Pre si den te Exe cu ti vo de Re la ções Ins ti tu ci o nais e Co- 
mu ni ca ção do Va le e Pre si den te do Con se lho do Ins ti tu- 
to Cul tu ral Va le.

O edi tal re ce be rá pro je tos nas áre as de pa trimô nio
ma te ri al e ima te ri al; mú si ca e dan ça; fes ti vi da des; cir cu- 
la ção (iti ne rân cia); e mu seus e cen tros cul tu rais. A ava li- 
a ção con ta rá com uma co mis são de es pe ci a lis tas ex ter- 
nos, pro fis si o nais que são re fe rên cia nas áre as do edi tal.

Com re cur sos da Lei Fe de ral de In cen ti vo à Cul tu ra
(ar ti go 18), os apor tes dos pa tro cí ni os se le ci o na dos não
se rão re a li za dos edi tal ain da em 2021. 

Os re cur sos se rão di vi di dos en tre pro je tos de qua tro
fai xas de va lor – até R $ 250 mil, até R $ 500 mil , até R $ 1
mi lhão e até R $ 2 mi lhões. Eles de vem ser dis pos tos ao
lon go de 2022. Ins pi ra do na pre mis sa de que “on de tem
cul tu ra, a Va le es tá ”, na edi ção da Cha ma da Va le, re a li- 
za da em 2020, fo ram es co lhi dos 68 pro je tos de 24 es ta- 
dos bra si lei ros e do Dis tri to Fe de ral.

SER VI ÇO
O quê: Cha ma da Ins ti tu to Cul tu ral Va le 2021
Quan do: ins cri ções até 13 de agos to
On de: no si te ins ti tu to cul tu ral va le.org .
Di vul ga ção do re sul ta do:até 30 de no vem bro
 
So bre o Ins ti tu to Cul tu ral Va le
O Ins ti tu to Cul tu ral Va le par te do prin cí pio de que vi- 

ver a cul tu ra pos si bi li ta às pes so as am pli ar sua vi são do
mun do e cri ar no vas pers pec ti vas de fu tu ro. Tem um im- 
por tan te pa pel na trans for ma ção so ci al e bus ca de mo- 
cra ti zar o aces so, fo men tar a ar te, a cul tu ra, o co nhe ci- 
men to e di fu são de di ver sas ex pres sões ar tís ti cas do
nos so país, ao mes mo tem po em que con tri bui pa ra o
for ta le ci men to da eco no mia cri a ti va.

São Luís, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021
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 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

Tra ba lho, ha bi li da des e éti ca

Eles são di fe ren tes em ida de, es co la ri da de, cren ças, edu ca ção, car rei ra e cos tu mes. Mas em co mum, to- 
dos são lí de res que es tão con tri buin do com o seu tra ba lho de for ma re le van te pa ra apoi ar e ace le rar o de sen- 

vol vi men to do Ma ra nhão.
As sim co mo se co me mo ra o Dia da Mu lher em 8 de Maio, na da mais jus to que ter mos o Dia do Ho mem, nes- 
te úl ti mo dia 15 de ju lho, pa ra des ta car ho mens de va lor. Aque les que não me dem es for ços pa ra dei xar uma

mar ca de qua li da de e hu ma ni da de no mun do co mo seu mai or le ga do.
O pri mei ro exem plo é do em pre sá rio Vi ei ra Bra sil, que fun dou em 1981 aque le que se tor na ria, 40 anos de- 

pois, o mai or gru po va re jis ta do seg men to de ho me cen ter do Ma ra nhão: O Gru po Po ti guar. Vi ei ra tra ba lhou
de for ma cor re ta e in can sá vel, e plan tou uma se men te de gran des fru tos. Ho mem sim ples, ho nes to, gen til e
mui to fa mí lia, edu cou seus fi lhos com va lo res só li dos, os mes mos com que tra ta seus cli en tes que se tor nam
ami gos tam bém. Mar ce lo Jú lio Vi ei ra Bra sil se guiu os pas sos do pai e aju dou a cons truir uma em pre sa que é
or gu lho e exem plo pa ra o país. Mar ce lo co man da com vi são e en tu si as mo o Gru po Po ti guar, for ma do por 5

lo jas em São Luís e 1 lo ja em Im pe ra triz, além de Cen tros de Dis tri bui ção; ge ran do cen te nas de em pre gos di- 
re tos e in di re tos. Pai e fi lho são exem plos de em pre sá ri os ili ba dos, e que acre di tam na for ça do va re jo pa ra

de sen vol ver es se país!
Au gus to Dan tas, pre si den te da Equa to ri al Ma ra nhão, abra çou a mis são de le var ener gia de qua li da de aos

la res ma ra nhen ses. E com mui ta ener gia e com pe tên cia, tra ba lha pa ra ge rar mi lha res de em pre gos, apoi ar
cen te nas de pro je tos so ci ais e co lo car jun to com to da a sua equi pe, o nos so Ma ra nhão no ma pa da efi ci ên cia

ener gé ti ca do país.
Au gus to Di niz é um lí der vi si o ná rio e que há 22 anos ele co man da a TVN, ope ra do ra de Te le fo nia Mó vel e Fi- 
xa, TVHD, In ter net WI FI e Fi bra. Jun ta men te com sua com pe ten te equi pe, le va a ga ran tia de mais co ne xão a

mi lha res de cli en tes em São Luís, Pa ço do Lu mi ar, São Jo sé de Ri ba mar, Ra po sa, Ba ca bei ra, Ro sá rio, San ta Ri- 
ta, Ita pe cu ru, San ta Inês e Var gem Gran de.

Jo sé Má rio Ri bei ro ou so men te Ma ri nho é ou tro exe cu ti vo com uma mis são im por tan te: Ga ran tir sa ne a- 
men to bá si co de qua li da de aos mu ni cí pi os de Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar, co mo lí der lo cal da

BRK Am bi en tal con ces si o ná ria de água e es go ta men to sa ni tá rio.

O em pre sá rio Pau lo Braid é um em pre sá rio de ter mi na do, tra ba lha dor e com sua co ra gem e ti no co mer ci- 
al cri ou o Gru po Mer cú rio, uma hol ding ge nui na men te ma ra nhen se e que reú ne di ver sas em pre sas da área
de saú de. O jo vem exe cu ti vo Vi ní cius Braid des de ce do se gue os pas sos do avô Pau lo, e já dei xa sua mar ca de

efi ci ên cia re vo lu ci o nan do o Lac mar, um dos mai o res la bo ra tó ri os de aná li ses clí ni ca do Es ta do.
Ou tro des ta que é Se bas tião Van der la an de Al mei da Ro lim que em pres ta seu tem po, amor e ex per ti se a

uma cau sa co le ti va de gran de im pac to: É o atu al pre si den te da APAE de São Luís; en ti da de que com ple tou 50
anos de re le van tes tra ba lhos em prol da in clu são da pes soa com de fi ci ên cia e da saú de, sen do con si de ra da

uma re fe rên cia na ci o nal.
Werther Ban dei ra é um jo vem que abra çou o em pre en de do ris mo com pai xão e in ten si da de. Ele é mo vi do

a so nhos, e com o seu res tau ran te Vil la do Vi nho Bis trô cri ou uma ver da dei ra gri fe, um es pa ço pa ra ce le brar
os mo men tos mais es pe ci ais.

Fá bio Ri bei ro é o atu al pre si den te da CDLZ / Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas de São Luís. Um con ta dor por
for ma ção e jo vem lo jis ta do ra mo de cal ça dos, que her dou do pai a pai xão pe lo co mér cio. Jun to a seus di re to- 
res na CDL, Fá bio e seu ti me não me dem es for ços ins ti tu ci o nais pa ra que a CDL SLZ se ja res pei ta da no meio

em pre sa ri al, aju dan do a de sen vol ver o se tor em São Luís. Ca da um de les, da sua ma nei ra e se guin do a sua
vo ca ção pes so al, es tá dei xan do uma mar ca es pe ci al no mer ca do de tra ba lho ma ra nhen se e bra si lei ro. Que

as no vas ge ra ções de ho mens se es pe lhem nes ses exem plos de tra ba lho e éti ca, e cons tru am com seu tra ba- 
lho e su as ha bi li da des um Es ta do ca da vez me lhor. Pa ra béns.

Gustavo Oliveira, Iranite de Oliveira, Claudia Turolla, Iza Moreira, Rogério Cafeteira e
Carlos Schmidt

Rafaela Lima, Thalita Mandim, Gustavo Oliveira, Carlos Schmidt, Rogério Cafeteira
e Carlos Francisco
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DA FEIJOADA AO ÁRABE 
O Restaurantes Tarrafas do Rio Poty Hotel – São Luis está com uma programa-

ção especial aos sábados, uma suculenta e completa feijoada, que é aberta ao pú-
blico. 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 de-
talhes 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. 

MISS MARANHÃO GLOBO 2021 SUPERA 
EXPECTATIVAS NA 1ª SEMANA DE INSCRIÇÕES 

É FESTA!  ENOQUE 
SILVA MUDA DE IDADE 

Uma das mentes mais criativas do 
Maranhão, o Artista Visual, e Turismó-
logo 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 estudio-
so 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 tornou-
se uma das personalidades de maior 
prestígio do desfile carnavalesco no 
Sambódromo do Rio.

Com riqueza nos detalhes e muito 
luxo, o aniversariante produziu recen-
temente, uma exposição de bonecas, 
vestidas dos mais exuberantes e pre-

RODRIGO RAPOSO REABRE 
SUA CASA CONCEITO 

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 fami-
liares devido a Pandemia e agradeceu a Deus pelo momento especial.

Aos sábados, domingos e feriados, Dona Mirtes é sempre vista ao lado dos fi-
lhos, Américo e Adriana, no Residencial Restaurante – Rua Mário Andreazza, re-
cepcionando 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.

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

Todo repaginado, com nova coordena-
ção e dando espaço para o público femi-
nino 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 acom-
panha o Concurso de Miss, desde 1995 e 
assina os principais eventos na capital ma-
ranhense, o Coordenador Estadual, Mar-
cos Davi está muito feliz com a aceitação e 
destacou “eliminamos a cobrança da taxa 
de inscrição, dando assim, plenas condi-
ções para que meninas do interior do es-

tado ou com baixa renda, possam realizar 
esse sonho”. A eleita vai representar o Ma-
ranhão no Miss Brasil Globo 2021, previs-
to para setembro em Brasília-DF e a coor-
denação estadual garante que vai realizar 
um grande concurso, cumprindo os novos 
protocolos sanitários e eleger a mais bela 
maranhense.

Outro diferencial é a representativida-
de dos municípios maranhenses, nesse 
tradicional concurso de beleza. As elei-
tas em várias cidades do estado esta-
rão participando de forma legítima, do 
Miss Maranhão Globo 2021. A beleza 
em destaque. 

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

O renomado estilista Rodri-
go Raposo resolveu empreender 
também, no mundo da gastrono-
mia regional, contemporânea e 
colocou grandes pitadas do seu 
requintado bom gosto, em um 
novo conceito na arte de rece-
ber 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.

Rodrigo abriu as portas da casa, 
para a apresentadora de TV e co-
lunista social, Madalena Nobre e 
falou da paixão que tem pelo lugar 
e do prazer que tem, em propor-
cionar bons momentos aos fre-
quentadores, na maioria, amigos, 

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

A Casa Terra que estava fecha-
da devido a Pandemia está rea-
brindo as quintas, sextas e sába-
do a partir das 17 horas, com um 
café surpreendente, suculento e 
variado. Bolos, biscoitos, sucos, 
tortas e outras guloseimas pre-
paradas com ingredientes sele-
cionados. O cardápio do almoço 
de sábado é assinado pelo reno-
mado Chef de Cozinha, Fredson 
Azevedo. 

Transitando pela casa, o visi-
tante sai de um espaço para outro, 
ao lado de obras de arte, moldu-
ras fotográficas, peças de moda, 
nobres relíquias e uma decora-
ção diferente para cada ambien-
te. Recomendo sua visita. 

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.

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

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