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Curta “Atotô 
Babá” mosta 
religiões de 

matriz africana 
na telona 

PÁGINA 11

Documentário maranhense 
aborda a visão das religiões de 
matriz africana sobre a pande-
mia na visão do povo de terrei-
ro. Lançamento acontece até o 

final do semestre .

Governador Flávio Dino anuncia 
ônibus com tarifa zero em São Luís

RESTRIÇÕES CONTRA A COVID

Hildo Rocha acredita que 
voto impresso não passa

Votação sobre a Proposta de Emenda à Consti-
tuição, que torna o voto impresso obrigatório fica 
para depois do recesso parlamentar da Câmara 
dos Deputados. PÁGINA  2
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Evento com 
até 200 pessoas em 

ambientes fechados

Evento com até 
400 pessoas em ambientes 

abertos e ventilados

Funcionamento presencial 
da administração pública 

estadual com 100% 
da capacidade

Restrições sanitárias de 
horário de funcionamento 

ao comércio, indústria

Horário de bares, 
restaurantes, 

shoppings, academia e 
supermercados 

Cinemas, 
teatros, templos,  

cultos e igrejas
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O governador Flávio Dino fez ontem, em coletiva, o anúncio de flexibilização de várias medidas restritivas no combate ao novo coro-
navírus. “Destaco que 4 mil vidas foram poupadas por causa da vacina, pessoas que estão entres nós e isso serve para sublinhar o quão 

é importante a vacina nas nossas vidas. Temos 145 municípios, dos 217 que estão com uma alta produtividade, lamentavelmente temos 
ainda 72 cidades que estão com produtividade menor e, portanto, não recebem novas doses”, disse o governador.  PÁGINA 8

O governador do Estado, Flávio Dino (PSB), anunciou nesta terça-
feira (20) a implantação do Expresso do Trabalhador, serviço de ôni-

bus com taxa zero na Ilha de São Luís. PÁGINA  9

Valor médio do  
Bolsa Família 
será de R$300

137 presos por 
violência contra
 menores no MA

PÁGINA  9



oimparcial.com.brPOLÍTICAGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

Em entrevista a TV estatal, presidente da República chamou o valor de "astronômico". O
valor está previsto na LDO, com votos favoráveis de governistas e do PT.

Obs tru ção in tes ti nal

Su per fa tu ra men to

ORÇAMENTO 2022

Valor médio do Bolsa
Família sobe para R$ 300

O
pre si den te da Re pú bli ca
dis se, em en tre vis ta à TV
Bra sil na noi te des ta se gun- 
da-fei ra (19/7), que ve ta rá o

au men to do fun do elei to ral, de R$ 5,7
bi lhões apro va do pe lo Con gres so. O
va lor, que cres ceu R$ 4 bi lhões, es tá
pre vis to na Lei de Di re tri zes Or ça- 
men tá ri as e te ve o vo to de vá ri os go- 
ver nis tas, bem co mo de par la men ta- 
res de opo si ção. Pos te ri or men te à vo- 
ta ção, o PSL, par ti do pe lo qual Bol so- 
na ro se ele geu,  po si ci o nou-se con tra
o cha ma do fun dão. Du ran te a ses são
que apro vou a LDO, po rém, os de pu- 
ta dos não fi ze ram ob je ção

“O va lor é as tronô mi co. Mais R$ 6
bi lhões pa ra se fa zer cam pa nha elei- 
to ral. Ima gi na na mão do mi nis tro (da
In fra es tru tu ra) Tar ci sio (Go mes) es se
di nhei ro? Po de ria ter con cluí do Por- 
to-Ve lho-Ma naus, que é an seio da po- 
pu la ção do Ama zo nas. A ban ca da do
Ama zo nas, de Rondô nia, com to da
cer te za, po de ria até su ge ri-los aí. Po- 
de ría mos re ca pe ar par te con si de rá vel
da ma lha ro do viá ria”, afir mou Jair
Bol so na ro.

O pre si den te tam bém des ta cou
que os re cur sos po de ri am ser usa dos
pa ra cons truir pon tes, ou con cluir
obras de abas te ci men to de água na
re gião Nor des te. “Quan do se fa la em
pon tes, di mi nui o tem po de per cur so
e o cus to. Por exem plo, só na re gião do
Abu nã, em Rondô nia, a bal sa dei xou
de fa tu rar 100 mil por dia. Se es se re- 
cur so vai pa ra a mão do mi nis tro Ro- 
gé rio Ma ri nho, do de sen vol vi men to
re gi o nal, vo cê po de con cluir as obras

de água pa ra o Nor des te”, dis se.
Bol so na ro afir mou que, ca so o tex- 

to se ja san ci o na do co mo es tá, a ver ba
se ria des per di ça da. Po rém, mes mo
que ve te, a ba se do go ver no no Con- 
gres so, que in clui os par la men ta res do
Cen trão, que são mai o ria, po dem der- 
ru bar o ve to.

“A ci fra enor me, no meu en ten der,
es tá sen do des per di ça da, ca so se ja
san ci o na da. Pos so adi an tar que não
se rá san ci o na da. Afi nal de con tas, eu
te nho que con vi ver em har mo nia
com o le gis la ti vo. E nem tu do que eu
apre sen to ao le gis la ti vo é apro va do, e
nem tu do que o le gis la ti vo apro va, eu
te nho obri ga ção de acei tar pa ra o la do
de cá. Mas a ten dên cia é não san ci o- 
nar is so daí em res pei to ao tra ba lha- 
dor”, afir mou.

Bol so na ro tam bém pro me teu pror- 
ro gar o au xí lio emer gen ci al, e dis se
que, até no vem bro, apre sen ta rá um
no vo Bol sa Fa mí lia. 

“Pror ro ga mos ago ra,

por mais três me ses, o

au xí lio emer gen ci al.

Pre ten de mos, em

no vem bro, já ter um

no vo bol sa fa mí lia. O

va lor se rá no mí ni mo de

300. Ho je em dia, a

mé dia é de 192. Va mos

pas sar pa ra 300″.

O pre si den te tam bém co men tou a
obs tru ção in tes ti nal que o le vou pa ra
o hos pi tal na úl ti ma se ma na. “Ti ve
uma obs tru ção in tes ti nal que foi agra- 
va da com uma cri se de so lu ço. Só
quem já te ve so lu ço por vá ri os di as
con se cu ti vos sa be o que é is so. E fui
pa ra São Pau lo pa ra ser sub me ti do a
uma ci rur gia. Gra ças a Deus, o qua dro
evo luiu du ran te o pró prio voo e, no
dia se guin te, si na li zou pa ra não mais
fa zer a ci rur gia”, afir mou Bol so na ro.

Em se gui da, o pre si den te dis se que
so freu a cri se em de cor rên cia da fa ca- 
da que le vou du ran te as elei ções. O
che fe do Exe cu ti vo dis se mi nou en tão
uma no tí cia fal sa. Dis se que o au tor
da fa ca da, Adé lio Bis po, é mi li tan te do
PSol e pro te gi do “por par te da Jus ti ça
Bra si lei ra”. Por is so, se gun do Bol so- 
na ro, as in ves ti ga ções so bre o ata que
“não avan çam”.

As in ves ti ga ções so bre o ca so já ter-
mi na ram. A Po lí cia Fe de ral con cluiu
que Bis po agiu so zi nho, sem aju da de
qual quer par ti do ou fac ção po lí ti ca.
Lau dos in di cam que ele so fre de
trans tor nos men tais e, por is so, se ria
inim pu tá vel.

PANDEMIA

Maranhão é o segundo estado em operações da PF

PF APREENDE R$ 190 MILHÕES EM FRAUDES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

A Po lí cia Fe de ral (PF) ul tra pas sou
na úl ti ma se ma na a mar ca de 100 ope- 
ra ções de re pres são ao des vio e uti li- 
za ção in de vi da de ver bas pú bli cas fe- 
de rais des ti na das ao com ba te à pan- 
de mia de co vid-19. Até o úl ti mo dia
13, o to tal de ope ra ções che gou a 102 e
os va lo res apre en di dos a qua se R$ 190
mi lhões.

Em no ta, a PF in for mou ho je (20)
que, des de abril do ano pas sa do, já
cum priu 158 man da dos de pri são
tem po rá ria, 17 de pri são pre ven ti va e
1.536 de bus ca e apre en são em 205
mu ni cí pi os de 26 uni da des da fe de ra- 
ção. O mon tan te de con tra tos de pro- 
du tos e ser vi ços in ves ti ga dos atin giu
cer ca de R$ 3,2 bi lhões.

De fla gra da em abril de 2020 na Pa- 
raí ba, a Ope ra ção Al qui mia foi a pri- 
mei ra ação pa ra apu rar sus pei ta de
su per fa tu ra men to em con tra to.

De lá pa ra cá, o Ama pá é

o es ta do com o mai or

nú me ro de ope ra ções,

11 no to tal, se gui do por

Ma ra nhão (10),

Per nam bu co (8),

Ser gi pe (8), Rio de

Ja nei ro (7), São Pau lo

(6), Pi auí (6), Pa rá (6),

Ama zo nas (4) e

Rondô nia (4).

So bre o mon tan te de con tra tos in-
ves ti ga dos, o Pa rá li de ra com R$ 1,4
bi lhão. Em se gui da, apa re cem o Rio
de Ja nei ro (R$ 850 mi lhões), Per nam-
bu co (R$ 198 mi lhões), São Pau lo (R$
118 mi lhões), Mi nas Ge rais (R$ 102
mi lhões), Rondô nia (R$ 92 mi lhões) e
Pi auí (R$ 82 mi lhões).

ELEIÇÕES 2022

“Semipresidencialismo
é golpe”, diz Lula

EX-PRESIDENTE FALOU SOBRE A TENTATIVA DE MUDANÇA

O ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT) cri ti cou
nes ta ter ça, 20, as dis cus sões re cen tes so bre a pos si bi li- 
da de de o Bra sil ado tar um sis te ma se mi pre si den ci a lis- 
ta. A al te ra ção no sis te ma de go ver no pa ra dar mais po- 
der ao Con gres so e cri ar a fi gu ra do pri mei ro-mi nis tro a
par tir de 2026 tem si do de fen di da pe lo pre si den te da
Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL). O Es ta dão mos trou que a
dis cus são é uma es tra té gia pa ra ten tar ali vi ar a pres são
pe la aber tu ra de pro ces s so de im pe a ch ment con tra Jair
Bol so na ro (sem par ti do).

“Se mi pre si den ci a lis mo é ou tro gol pe pra ten tar evi tar
que nós pos sa mos ga nhar as elei ções”, afir mou Lu la à
rá dio Jo vem Pan. É a pri mei ra ma ni fes ta ção do ex-pre si- 
den te so bre o te ma. “Não dá pra brin car de re for ma po lí- 
ti ca, is so é coi sa que tem que ser dis cu ti da com mui ta
se ri e da de. Tem 32 par ti dos e ca da um tem um in te res se
es pe cí fi co nas elei ções de 2022. Ca da um quer sa ber da
sua vi da, quan to vai ren der o fun do elei to ral… Pre ci sa- 
mos de uma re for ma na men ta li da de po li ti ca do país,
pen sa rem no Bra sil, e não no pró prio um bi go.”

O mo de lo se mi pre si den ci a lis ta man tém a fi gu ra do
pre si den te, elei to pe lo vo to di re to, mas de le ga a che fia
de go ver no ao pri mei ro-mi nis tro. É ele quem no meia e
co man da to da a equi pe, o cha ma do “Con se lho de Mi- 
nis tros”, in cluin do nes se rol até mes mo o pre si den te do
Ban co Cen tral. In te gran tes de par ti dos de es quer da têm
in ter pre ta do a dis cus são co mo uma for ma de pre ju di car
Lu la, que li de ra as pes qui sas de in ten ção de vo to pa ra
2022.

“O im pe a ch ment sem cri me, a frau de elei to ral de
2018 e o se mi pre si den ci a lis mo são três atos da mes ma
pe ça de te a tro. A ví ti ma é a mes ma: a so be ra nia po pu lar.
Ima gi ne o Con gres so es co lher o che fe de go ver no”, dis se
o ex-pre fei to de São Pau lo Fer nan do Had dad. A pre si- 
den te do PT, de pu ta da Glei si Hoff mann (PR), foi na mes- 
ma li nha: “A his tó ria en si na a res pei tar a so be ra nia do
po vo. E no Bra sil é o pre si den ci a lis mo que cor res pon de
a is so. Che ga de gol pes”, afir mou.

BOLSONARO

Aras deve ficar mais
2 anos como PGR

CHEFE DO EXECUTIVO ENVIOU AO SENADO PEDIDO

O pre si den te Jair Bol so na ro en vi ou ao Se na do pe di do
de apro va ção pa ra que o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca,
Au gus to Aras, se ja re con du zi do ao car go. Com is so, o
pro cu ra dor po de rá fi car mais dois anos a fren te do Mi- 
nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF).

Com a de ci são, o pre si den te ig no ra

lis ta trí pli ce en vi a da ao go ver no

pe la As so ci a ção Na ci o nal dos

Pro cu ra do res da Re pú bli ca (AN PR),

com no mes que po de ri am ser

in di ca dos pa ra con du zir a

Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca.

Aras pre ci sa de aval do Se na do pa ra

per ma ne cer no pos to.

Des de que en trou no car go, Au gus to Aras se ali nhou
ao go ver no, evi tan do pro ces sos e de nún ci as con tra o
pre si den te e sen do acu sa do por co le gas de se omi tir di- 
an te de omis sões em re la ção ao com ba te à pan de mia de
co vid-19.

No MPF, o go ver no tem for te re sis tên cia, e atu al men- 
te, de acor do com pro cu ra do res, exis te um cli ma de
mai o ria de opo si ção as po lí ti cas e ações de go ver no.
Aras vem per den do for ça, e dei xou de ter mai o ria de ali- 
a dos no Con se lho Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Votação sobre a Proposta de Emenda à Constituição, que torna o voto impresso
obrigatório fica para depois do recesso parlamentar da Câmara dos Deputados

Sem in for ma ções

Li ve pa ra ti rar dú vi das 

Diá lo go com os ges to res

Um dos re sul ta dos que se pre ten de al -
can çar com a ati vi da de é apro fun dar o
diá lo go com os fis ca li za dos, es cla re -
cen do su as prin ci pais dú vi das de ma -
nei ra a con so li dar a cul tu ra do en vio
das in for ma ções so li ci ta das ao sis te -
ma na for ma e nos pra zos de fi ni dos
pe la nor ma do TCE.
Pa ra o se cre tá rio de tec no lo gia e ino -
va ção do TCE, Re nan Oli vei ra, a li ve
se rá tam bém um mo men to im por tan te
pa ra co lher im pres sões e su ges tões
dos fis ca li za dos que po dem con tri buir
pa ra o apri mo ra men to do Sinc. “O TCE
tem pro cu ra do ca da vez mais de sen -
vol ver sis te mas que tor nem o pro ces -
so de pres ta ção de con tas ca da vez
mais ágil, se gu ro e trans pa ren te. O
Sinc é um dos ins tru men tos que ela -
bo ra mos com es sa fi na li da de, que
con tri bui po si ti va men te no tra ba lho
re a li za dos por nos sos au di to res e cu ja
efi cá cia po de ser am pli a da a par tir de
even tu ais su ges tões dos fis ca li za dos”,
des ta cou Re nan Oli vei ra.

ELEIÇÕES 2022

Hildo Rocha acredita que
voto impresso não passa
SAMARTONY MARTINS
COM AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS

“N
ão tem mais tem po pa- 
ra a Jus ti ça Elei to ral, 
sei pe la ex pe ri ên cia de 
mais de 20 anos de vi- 

da pú bli ca. Fiz es ta au to con vo ca ção 
não foi à toa, e ou tros co le gas apoi a- 
ram, por que o pre si den te já adi ou a 
vo ta ção du as ve zes”, afir mou o de pu- 
ta do fe de ral Hil do Ro cha (MDB-MA), 
so bre  a Pro pos ta de Emen da à Cons ti- 
tui ção (PEC) 135/19, que tor na o vo to 
im pres so obri ga tó rio. O par la men tar 
res sal tou que as elei ções ge rais em 
2022 não per mi tem mu dan ças.

A reu nião ex tra or di ná ria foi con vo- 
ca da após re que ri men to do de pu ta do 
Hil do Ro cha  e ou tros 20 par la men ta- 
res, pro to co la do na úl ti ma quin ta-fei- 
ra (15) pa ra co lo car o as sun to em pau- 
ta.  Na ma dru ga da do mes mo dia, o 
Ple ná rio da Câ ma ra che gou ana li sar a 
su ges tão que sus pen de ria a reu nião, 
mas não hou ve vo tos su fi ci en tes pa ra 
apro va ção.

A co mis são es pe ci al cri a da pe la Câ- 
ma ra dos De pu ta dos pa ra ana li sar o 
vo to im pres so pa ra o plei to pró xi mo 
ano, vol ta a se reu nir no dia 5 de agos- 
to, de pois do re ces so par la men tar. O 
pre si den te da co mis são es pe ci al, de- 
pu ta do Pau lo Edu ar do Mar tins (PSC-
PR), de ci diu aten der o pe di do do re la- 
tor, de pu ta do Fi li pe Bar ros (PSL-PR), 
por mais pra zo pa ra in cor po rar su ges- 
tões em no vo subs ti tu ti vo.

Os par la men ta res mais pró xi mos 
do go ver no Bol so na ro ten ta ram adi ar 
a vo ta ção lo go no iní cio da reu nião, 
en quan to a mai o ria cri a da no co le gi a-

HILDO ROCHA: “NÃO HÁ MAIS TEMPO DE INCLUIR MUDANÇAS NAS ELEIÇÕES DE 2022”

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS FONTE: AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS

do após vá ri as tro cas de in te gran tes 
in sis tia na aná li se da pro pos ta. Um re- 
que ri men to pa ra re ti ra da de pau ta 
aca bou re jei ta do por 22 vo tos a 12.

A de pu ta da Bia Ki cis (PSL-DF), au- 
to ra da PEC, apro vei tou que das de co- 
ne xão du ran te a ses são se mi pre sen ci- 
al pa ra de fen der o tex to. “A tec no lo gia 
fa lha, os equi pa men tos fa lham”, ad- 
ver tiu. Se gun do o pre si den te Pau lo 
Edu ar do Mar tins, hou ve ten ta ti vas de 
in va são da vi de o con fe rên cia, con tor- 
na das pe los téc ni cos.

Bia Ki cis, Fi li pe Bar ros e o lí der da 
ban ca da do PSL, de pu ta do Vi tor Hu go 
(GO), apro vei ta ram pa ra fa zer crí ti cas 
a se to res da Jus ti ça Elei to ral, os quais 
acu sa ram de in ter fe rir nos tra ba lhos. 
A de pu ta da Ca ro li ne de To ni (PSL-SC) 
ar gu men tou ain da que as fa lhas du- 

ran te a reu nião se mi pre sen ci al po de- 
ri am le var à anu la ção.

Opi niões
O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or 

Elei to ral (TSE), mi nis tro Luís Ro ber to 
Bar ro so, de fen deu em de ba te na Câ- 
ma ra o sis te ma de vo ta ção ele trô ni ca 
ado ta do no País em 1996. Pa ra ele, “é 
se gu ro, trans pa ren te e, so bre tu do, au- 
di tá vel”. Além dis so, re a fir mou que 
nun ca hou ve frau de com pro va da nas 
ur nas ele trô ni cas. No úl ti mo sá ba do 
(10), os pre si den tes de oi to par ti dos 
(Ci da da nia, DEM, MDB, No vo, PSDB, 
PSL, PV e So li da ri e da de) di vul ga ram 
no ta em de fe sa do sis te ma de vo ta ção 
ele trô ni ca. O ges to foi ti do co mo re a-
ção ao pre si den te Jair Bol so na ro, que 
dois di as an tes, co mo em oca siões an-
te ri o res, de fen de ra o vo to im pres so.

TRANSPARÊNCIA

TCE-MA quer informações de 21 prefeitos

Le van ta men to re a li za do pe la Se- 
cre ta ria de Fis ca li za ção (Se fis) e pe la
Se cre ta ria de Tec no lo gia e Ino va ção
do TCE (Se tin) iden ti fi cou que um ele- 
va do nú me ro de pre fei tos e pre si den- 
tes de câ ma ras mu ni ci pais não es tão
en vi an do ao ór gão de con tro le ex ter- 
no as in for ma ções ge ren ci ais que de- 
vem ali men tar o Sis te ma de In for ma- 
ções pa ra o Con tro le (Sinc), fer ra men- 
ta cri a da pe la Cor te de Con tas ma ra- 
nhen se pa ra apri mo rar a fis ca li za ção
da apli ca ção dos re cur sos pú bli cos.

Os nú me ros ta bu la dos pe la Se fis e
pe la Se tin re la ti vos ao pri mei ro bi- 
mes tre de 2021 in di cam que, do to tal
das 217 pre fei tu ras ma ra nhen ses, 21
não en vi a ram as in for ma ções per ti- 
nen tes ao Sinc e 79 ali men ta ram o sis- 
te ma par ci al men te.

Quan do con si de ra das as câ ma ras
mu ni ci pais, 31 dei xa ram de en vi ar as
in for ma ções e 9 en ca mi nha ram os
da dos par ci al men te. Os nú me ros do
se gun do bi mes tre apon tam uma pi o- 
ra nos in di ca do res. 33 pre fei tu ras não
en vi a ram as in for ma ções e 66 en vi a- 
ram par ci al men te, en quan to 39 câ- 
ma ras mu ni ci pais dei xa ram de en ca- 
mi nhar os da dos e 60 ali men ta ram
par ci al men te.

De acor do com a re gu la men ta ção
do Sinc, pre fei tos e pre si den tes de câ- 
ma ras mu ni ci pais de vem in se rir no
sis te ma da dos re la ti vos à ges tão or ça- 
men tá ria, fi nan cei ra e pa tri mo ni al,
em até trin ta di as após o en cer ra men- 
to de ca da bi mes tre ci vil, ten do co mo
ba se as in for ma ções do Sis te ma In te- 
gra do de Ad mi nis tra ção Fi nan cei ra e
Con tro le (Si a fic).

Em re la ção aos ór gãos es ta du ais, o
re ce bi men to des sas in for ma ções con- 
ti nua ocor ren do via ban co de da dos
do Sis te ma In te gra do de Pla ne ja men- 
to e Ges tão Fis cal do Es ta do do Ma ra- 
nhão (Si gef).

A au sên cia de en ca mi nha men to
das in for ma ções so li ci ta das pe lo Sinc
im pac ta ne ga ti va men te a efi cá cia do
con tro le ex ter no, uma vez que pre ju- 
di ca a aná li se dos de mons tra ti vos fis- 
cais con tan tes do Re la tó rio Re su mi do
de Exe cu ção Or ça men tá ria (RREO) e
do Re la tó rio de Ges tão Fis cal (RGF).

Sem o es cru tí nio dos de mons tra ti- 
vos fis cais pe los au di to res do TCE,
eta pa es sen ci al do pro ces so de aná li se
das pres ta ções de con tas, os mu ni cí- 
pi os que in cor rem nes sa si tu a ção não
te rão aces so à cer ti fi ca ção do TCE so- 
bre os cri té ri os e con di ções pa ra a ce- 
le bra ção de trans fe rên ci as vo lun tá ri- 
as (con vê ni os), bem co mo a re a li za- 
ção de ou tras ope ra ções de cré di to.

Pa ra o se cre tá rio de fis ca li za ção do
TCE, Fá bio Alex de Me lo, é fun da men- 
tal que os ges to res ma ra nhen ses es te- 
jam aten tos às exi gên ci as de ali men- 
ta ção do Sinc, cum prin do a con ten to
tan to os pra zos de ter mi na dos pa ra o
en vio das in for ma ções quan to a in te- 
gra li da de das mes mas. “Ao en vi ar os
da dos so li ci ta dos pe lo Sinc, os fis ca li- 
za dos do TCE es ta rão adim plen tes
com uma eta pa es sen ci al do con tro le
ex ter no, que é per mi tir ao ór gão de
con tro le o am plo aces so a in for ma- 
ções que têm o po ten ci al de de mons- 
trar o ní vel de pla ne ja men to, in te gri- 
da de, or ga ni za ção e efe ti vi da de com
que os re cur sos re ce bi dos fo ram uti li- 
za dos. Além de evi ta rem as san ções ri- 
go ro sas que po dem ser apli ca das
àque les que não cum pri rem as nor- 
mas pre vis tas pe lo sis te ma”, afir mou
Fá bio Alex.

 Pa ra mo di fi car o ce ná rio de bai xa
ade são ao en vio das in for ma ções do

Sinc, os ges to res da Se fis, Fá bio Alex
de Me lo, e da Se tin, Re nan Oli vei ra,
de ci di ram re a li zar a li ve “Re sul ta dos
do Sinc”, que se rá re a li za da na pró xi- 
ma quin ta-fei ra (29), a par tir das 11h,
no ca nal da Es co la Su pe ri or de Con- 
tro le Ex ter no do TCE no YouTube.

Du ran te a li ve, Re nan Oli vei ra vai
dis cor rer so bre a ina dim plên cia no
en vio das in for ma ções ao sis te ma, as-
pec tos li ga dos ao con teú do das in for-
ma ções e co mo é pos sí vel apri mo rar
ain da mais a qua li da de dos da dos en- 
ca mi nha dos, além das con tri bui ções
do Sinc pa ra a aná li se das pres ta ções
de con tas.
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No es pó lio co mu nis ta

Es pa ço va zio

Pas to ra da

“Pre si den te, a on ça vai pe gar o ma ca co
gua ri ba”

A no va de três le tras

Ca mi nhos aber tos

Ata lho an ti de mo crá ti co
Quem é o pai do se mi pre si den ci a lis mo, uma pro pos ta es tra- 

nha que ga nha for ça no Con gres so Na ci o nal, im pul si o na da pe lo
pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos Arthur Li ra? Ele, no en tan to
ten ta dis far çar, ne gan do a pa ter ni da de da ideia, que po de mu dar
o sis te ma de go ver no bra si lei ro me di an te mu dan ça drás ti ca da
Cons ti tui ção Fe de ral, em bu tin do ain da o sis te ma de vo ta ção. O
mai or ali a do po lí ti co do pre si den te Jair Bol so na ro na Câ ma ra diz
não ser o “in ven tor” do se mi pre si den ci a lis mo, ao mes mo tem po
em que a tan gen cia, di zen do que não há ne nhum te ma que não
pos sa ser de ba ti do na Ca sa con gres su al. Tu do is so num ano pré-
elei to ral com pli ca do com a pan de mia e um pre si den te que tra ba- 
lha mais por um se gun do man da to a par tir de 2022, do que pe lo
atu al.

Ele, Ar tur Li ra, já de cla rou ser a fa vor do se mi pre si den ci a lis mo,
ao mes mo tem po em que en ga ve ta 106 pe di dos de im pe a ch ment
con tra o pre si den te Jair Bol so na ro. Li ra é de cla ra da men te con tra
o pros se gui men to do sis te ma atu al. E sa be que o mo de lo se mi pre- 
si den ci a lis mo co lo ca de ca be ça pa ra bai xo o ce ná rio po lí ti co de
2022, cria a fi gu ra do pri mei ro-mi nis tro e au men ta o po der do
Con gres so so bre o Exe cu ti vo. Com es se no vo mo de lo, o pre si den- 
te da Re pú bli ca con ti nua sen do elei to pe lo vo to di re to, po rém de- 
le ga a che fia de go ver no pa ra o pri mei ro-mi nis tro, com o po der de
no me ar o mi nis té rio e até o pre si den te do Ban co Cen tral.

É es sa fi gu ra quem no meia e co man da to da a equi pe, o cha ma- 
do “Con se lho de Mi nis tros”, co mo exis te na Fran ça. Pa ra os ju ris- 
tas Mar co Au ré lio de Car va lho, co or de na dor do gru po Prer ro ga ti- 
vas, e Mau ro de Aze ve do Me ne zes, ex-pre si den te da Co mis são de
Éti ca Pú bli ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca, am bos es pe ci a li za dos
em Di rei to Pú bli co, aler tam pa ra de fe sas de um sis te ma par la- 
men ta ris ta de al guns se to res da so ci e da de. Sig ni fi ca a trans fe rên- 
cia de po de res tí pi cos do Exe cu ti vo pa ra o par la men to, o que re- 
pre sen ta ria au tên ti co sal to no es cu ro, cons ti tuin do uma aven tu ra
de te me rá ri as de con sequên ci as im pre vi sí veis pa ra a pre ser va ção
da de mo cra cia bra si lei ra. To dos sa bem que ela vem so fren do
ame a ça in tes ti na, cau sa da por um go ver no que aten ta diu tur na- 
men te con tra a Cons ti tui ção e de for ma as re la ções ins ti tu ci o nais
con tra os po de res.

Aque les ju ris tas en ten dem o tal se mi pre si den ci a lis mo co mo
uma for ma de go ver no com ca rá ter in dis far çá vel de ma ni pu la ção
das eli tes, se qui o sas pe la ocu pa ção dos es pa ços de po der e pe las
re cu sas de po lí ti cas pú bli cas in clu si vas so ci al men te e afir ma ti vas
do in te res se na ci o nal. O sis te ma pro pos ta no Con gres so, nos ter- 
mos apre sen ta dos, na da mais é se não uma de ses pe ra da ten ta ti va
de im pe dir que um go ver no le gi ti ma men te elei to pos sa re to mar a
agen da cons ti tu ci o nal de com ba te às de si gual da des e de afir ma- 
ção da so be ra nia na ci o nal. Tra ta-se de no va ma no bra pa ra in vi a- 
bi li zar um su pos to go ver no de Lu la, que ho je li de ra to das as pes- 
qui sas so bre a elei ção pre si den ci al de 2022.

Des de quan do o go ver na dor Flá vio tro cou o PC doB pe lo PSB, o
se na dor We ver ton Ro cha vem atu an do for te men te no sen ti do de
apro xi mar o PC doB do blo co de par ti dos que e ten ta aglu ti nar ao
seu pro je to de can di da to em 2022, a par tir do PDT.

O PC doB vi ve um mo men to de ex tre ma com ple xi da de em sua
his tó ria. Co mo o par ti do mais an ti go do Bra sil, pró xi mo a com ple- 
tar 100 anos em 2022, per deu o úni co go ver na dor que ele geu em
sua tra je tó ria e ago ra vai che gar ao sé cu lo sem mui ta pers pec ti va.

Flá vio Di no re ce beu, no Pa lá cio dos Leões di ri gen tes de Igre jas
evan gé li cas (Ba tis ta, Mi nis té rio das Igre jas em Cé lu las, Uni ver sal,
Ad ven tis ta e In ter na ci o nal da Gra ça de Deus), com os quais di a lo- 
gou so bre po lí ti cas pú bli cas de com ba te à pan de mia.

 

Do pre si den te da CPI da Co vid, se na dor Omar Aziz, alu din do-se
ao pre si den te Jair Bol so na ro. Os dois tra vam um pe sa do jo go de
pa la vras e ofen sas qua se di a ri a men te.

 
Acre di te se qui ser. O pre si den te Jair Bol so na ro in si nu ou

na úl ti ma se gun da-fei ra (19) que po de de sis tir da can- 
di da tu ra à re e lei ção em 2022 ca so não se ja apro va da

no Con gres so a im pres são dos vo tos das ur nas ele trô ni- 
cas. Pa ra ele, elei ção sem vo to au di tá vel não é elei ção.

 
Pes qui sa da FGV re ve la que 70% das fa mí li as de ren da

mais ele va da do Bra sil es pe ram con su mir mais, fa zer
tu ris mo e en tre te ni men to no pós-pan de mia. Já os

mais po bres, que são mai o ria es ma ga do ra da po pu la- 
ção, quer pe lo me nos co mi da na me sa.

 
O mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, aler tou que o

Bra sil es tá dis tan te de aca bar com a pan de mia de co- 
vid-19, em que pe se a que da em in di ca do res co mo

mé dia mó vel de mor tes. Ele apon ta que sem o su ces so
da va ci na ção, a eco no mia não se re cu pe ra fa cil men te.

O MDB de Ro se a na Sarney vi rou a joia de se ja da por vá ri os pré-
can di da tos a go ver na dor – to dos des cren tes de que ela dis pu ta rá
o Pa lá cio dos Leões em 2022. Há um cer co ao MDB de to dos os la- 
dos, des de Car los Bran dão (PSDB) até We ver ton Ro cha (PDT).

Em bo ra já te nha di to que se rá can di da to ao um no vo man da to
na As sem bleia Le gis la ti va, o pre si den te da Ca sa, Othe li no Ne to
po de bus car uma al ter na ti va par ti dá ria fo ra do PC doB e até um
man da to ma jo ri tá rio den tro do gru po li de ra do por Flá vio Di no.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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AN DRÉ GUS TA VO STUMPF
Jor na lis ta (andregustavo10@ter -
ra.com.br)

Hora de trabalhar
De vol ta a Bra sí lia, de pois de se re- 

cu pe rar de um tra ta men to, em São
Pau lo, de uma obs tru ção in tes ti nal, o
pre si den te Jair Bol so na ro pre ci sa, ur- 
gen te men te, vol tar a tra ba lhar. Há cri- 
ses ins ta la das por to dos os la dos, que
de man dam aten ção re do bra da do
che fe do Exe cu ti vo. O país es tá à bei ra
de uma cri se de ra ci o na men to de
ener gia elé tri ca. A in fla ção não dá tré- 
gua, o que obri ga rá o Ban co Cen tral a
au men tar no va men te a ta xa bá si ca de
ju ros (Se lic) em agos to. Re for mas es- 
tão pen den tes no Con gres so à es pe ra
de me lhor ar ti cu la ção po lí ti ca. E, pa ra
pi o rar, a va ri an te del ta do no vo co ro- 
na ví rus co me ça a fa zer es tra gos no
mun do, o que não se rá di fe ren te no
Bra sil se não hou ver uma ação rá pi da
das au to ri da des.

Com tan tos pro ble mas que afe tam
di re ta men te a vi da dos bra si lei ros —
pe lo me nos 15 mi lhões es tão à es pe ra
de uma re to ma da mais for te da eco- 
no mia pa ra se re co lo ca rem no mer ca- 
do de tra ba lho —, o prin ci pal lí der na
na ção não po de de di car a mai or par te
de seu tem po à cam pa nha pa ra a re e- 
lei ção em 2022. O mo men to exi ge to- 
tal de di ca ção às de man das da so ci e- 
da de, que não es tão vin cu la das às ur- 
nas. São ques tões re ais, que exi gem

com pro me ti men to por par te do Exe- 
cu ti vo e res pos tas rá pi das. Elei ções
po dem ser dis cu ti das no mo men to
ade qua do. Faz par te do pro ces so de- 
mo crá ti co.

Um si nal cla ro da ur gên cia de ações
por par te do go ver no veio dos mer ca- 
dos fi nan cei ros nes ta se gun da-fei ra.
Os in ves ti do res em pur ra ram a Bol sa
de Va lo res de São Pau lo la dei ra abai xo,
e os pre ços do dó lar dis pa ra ram. Es se
mo vi men to re fle te to da a in cer te za
que to mou con ta do mun do an te a
dis se mi na ção da va ri an te del ta. Há o
te mor de que o pro ces so de re a ber tu- 
ra de eco no mi as im por tan tes se ja re- 
ver ti do se a dis se mi na ção do ví rus sair
do con tro le. Se ria um no vo ba que na
ati vi da de mun di al.

O Bra sil, co mo se sa be, ain da es tá
atra sa do no pro gra ma com ple to de
va ci na ção — ape nas 20% da po pu la- 
ção adul ta to mou as du as do ses dos
imu ni zan tes con tra a co vid-19. Por- 
tan to, se a pan de mia vol tar a re cru- 
des cer, a re cu pe ra ção econô mi ca que
es tá a ca mi nho po de rá ser abor ta da.
O cres ci men to do Pro du to In ter no
Bru to (PIB) ob ser va do até ago ra ain da
é re cu pe ra ção do tom bo pro vo ca do
pe la pan de mia. Na da ga ran te que é
con sis ten te e que vai se man ter por

um lon go pe río do.
Pa ra que não re tro ce da mos, o go- 

ver no pre ci sa mos trar em pe nho to tal
em ace le rar a va ci na ção, or ga ni zar a
ba se no Con gres so pa ra apro var as re- 
for mas tri bu tá ria e ad mi nis tra ti va
ain da nes te ano, der ru bar a ex cre cên-
cia do Fun do Elei to ral, que tri pli cou
de va lor, pa ra R$ 5,7 bi lhões, e es ti mu- 
lar a pro du ção a fim de con ter a in fla-
ção e evi tar um cho que de ju ros. Tu do
is so pas sa por um am bi en te de tran- 
qui li da de, sem so la van cos po lí ti cos.
Ho je, in fe liz men te, não há pre vi si bi li- 
da de em re la ção ao Pa lá cio do Pla nal-
to. Pe lo con trá rio, a se de do go ver no
se trans for mou em fon te de in cer te- 
zas.

É im por tan te res sal tar que um país
or ga ni za do, com cres ci men to con sis- 
ten te, in fla ção sob con tro le, ju ros em
ní veis ci vi li za dos e en ten di men to en-
tre os Po de res, é o ca mi nho na tu ral
pa ra ga ran tir po pu la ri da de aos go ver-
nan tes. Sen do as sim, co lo car as mãos
na mas sa, aten der os an sei os da so ci-
e da de, agre gar apoi os e ser fon te de
so lu ções, não de cri ses, são o ca mi- 
nho ide al pa ra aque les que que rem
ser lem bra dos no fu tu ro co mo lí de res
de ver da de. Ain da há tem po. E a po-
pu la ção se rá gra ta.

Lembrando Churchill

Con ve nha mos que não é fá cil ser
Bol so na ro. O pre si den te, com seu mé- 
to do pe cu li ar de en xer gar o mun do, é
ra so no pen sa men to, su per fi ci al na
com pre en são dos fa tos po lí ti cos de
seu país, cu ja his tó ria não co nhe ce.
Ig no ra as su ti le zas do pro ces so, não
per ce be exem plos de per so na gens
mar can tes na po lí ti ca bra si lei ra. A so- 
ma des sas “qua li da des” re sul ta no
per so na gem que se com por ta co mo
se es ti ves se num bo te quim, to man do
cho pe com ami gos, ter ri tó rio li vre do
de ba te ir res pon sá vel, on de ca da um
dis cur sa so bre qual quer as sun to sem
as su mir res pon sa bi li da de so bre as
con sequên ci as.

No Bra sil, há exem plos de go ver- 
nan tes que en ten di am ter a ver da de
so bre to das as coi sas. Jâ nio Qua dros
re nun ci ou em 1961 cer to de que o po- 
vo ha ve ria de cla mar nas ru as pe lo seu
re tor no à pre si dên cia. O po vo não
apa re ceu, e ele foi obri ga do pe las cir- 
cuns tân ci as a em bar car, em San tos,
em na vio car guei ro in glês pa ra so frer
um lon go exí lio. O ex-pre si den te João
Fi guei re do tam bém vi veu seu in fer no
pre si den ci al. Ele se guiu o ro tei ro tra- 
ça do por seu an te ces sor, até que uma
bom ba ex plo diu no co lo de um sar- 
gen to no es ta ci o na men to do Ri o cen- 
tro. Ele não con se guiu pu nir os res- 
pon sá veis pe lo de sas tra do aten ta do.
A par tir daí, en san de ceu.

Ter mi nou seus di as odi an do jor- 
nais, jor na lis tas e po lí ti cos afir man do
que foi traí do até pe los seus com pa- 
nhei ros de far da. Fi guei re do so freu
mui to na Pre si dên cia e de pois de la.
Mor reu amar gu ra do. Mas dei xou a
mar ca de sua pro fun da má goa ao não

en tre gar a fai xa pre si den ci al pa ra seu
su ces sor, Jo sé Sarney. Saiu an tes da
fes ta co me çar por uma por ta la te ral
do Pa lá cio do Pla nal to. Na que la ati tu- 
de sim ples, re ve lou seu de sen can to
com a po lí ti ca e com os po lí ti cos. Co- 
mo acon te ce ho je, ele não ti nha bo as
re la ções com seu vi ce, Au re li a no Cha- 
ves, po lí ti co mi nei ro, cal mo, que tra- 
ba lha va pe la re de mo cra ti za ção em
seu pró prio rit mo.

Bol so na ro é um po lí ti co que po de
mais do que sa be, se gun do a ma gis- 
tral sín te se for mu la da por Ulysses
Gui ma rães so bre quem de ve mos te- 
mer. Ele não me de as con sequên ci as
de seu des tam pa tó rio. É um pre si den- 
te sem par ti do, por tan to, sem cor re li- 
gi o ná ri os, sem raí zes e sem pro je to
pa ra a Na ção. Ele aban do nou o PSL de
ma nei ra abrup ta, ir ri tou mui ta gen te,
dei xou seu pes so al ao de sa bri go e
pro cu ra uma le gen da pa ra se can di- 
da tar à re e lei ção, coi sa que pro me teu
não fa zer. 

Mas pa ra além da pro mes sa não
cum pri da, o pre si den te en con tra di fi- 
cul da des pa ra ser acei to nas le gen das
dis po ní veis, si nal cla ro de que sua si- 
tu a ção elei to ral ho je é di fe ren te da
que usu fruía dois anos atrás. As pes- 
qui sas de opi nião in di cam que, se fos- 
se ho je a elei ção, ele não che ga ria ao
se gun do tur no. Po lí ti co tra ba lha pa ra
so bre vi ver. Se le ci o na par ce ri as com
cau te la e ob je ti vi da de.

Even tu al ten ta ti va de im por al gum
ti po de go ver no for te no Bra sil im pli ca
em ter anuên cia da in dús tria, do agro- 
ne gó cio, dos mi li ta res de al ta pa ten te
e da gran de im pren sa. Além do go ver- 
no nor te-ame ri ca no. Em 1964, to dos
es ses seg men tos es ta vam ali nha dos
con tra o pre si den te da épo ca, João
Gou lart. Ho je não es tão. Mes mo por- 

que o mai or in ves ti dor es tran gei ro no
Bra sil é o dra gão chi nês. A con jun tu ra
se mo di fi cou mui to. Re fe rên ci as de
cin co dé ca das atrás não se apli cam na
re a li da de atu al.

A pos sí vel reu nião dos che fes dos
Três Po de res, Ju di ciá rio, Le gis la ti vo e
Exe cu ti vo pa ra ris car as li nhas de mar- 
ca tó ri as da ação de ca da po der den tro
dos pa râ me tros ofe re ci dos pe la Cons-
ti tui ção de 1988 pa re ce des ti na da a
ser ape nas mais um ca pí tu lo do des-
gas te do atu al go ver no. 

Lem bra a ilu são de Ne vil le Cham- 
ber lain, pri mei ro-mi nis tro in glês,
que, em 1940, com a In gla ter ra ame a- 
ça da pe lo po de rio na zis ta, ten tou fa- 
zer a paz em se pa ra do com a Ale ma- 
nha, por in ter mé dio dos ita li a nos, pa- 
ra evi tar pos sí vel in va são ger mâ ni ca.
Chur chill dis se não, não e não. Afir- 
mou que ‘lu ta re mos, nos cam pos, nas
ci da des, nas ru as, mas nun ca nos ren- 
de re mos’. Es ta pre ten di da reu nião de
Bol so na ro, se hou ver, ape nas vai adi ar
o pro ble ma.

Chur chill afir mou que se Hi tler in-
va dis se o in fer no, fa ria ace nos pa ra o
di a bo. Coin ci dên cia ou não, a le gen da
do go ver no Bol so na ro “Bra sil aci ma
de tu do”, é a tra du ção do dís ti co da
Ale ma nha na zis ta, Deuts ch land uber
al les, Ale ma nha aci ma de tu do.

 A ten ta ti va au to ri tá ria ba teu na
por ta. As for ças de mo crá ti cas de vem
en ten der que a ho ra da ne go ci a ção já
se es go tou. É pre ci so com ba ter o mal
e não na mo rar o pe ri go. Cham ber lain
ten tou evi tar o con fli to e se co brir de
gló ri as por ne go ci ar a paz. Al can çou a
guer ra e a de son ra. Mor reu me ses
após sua ges tão pe la paz re sul tar no
mais vi o len to con fli to vi vi do pe la hu- 
ma ni da de.

PAU LO SÉR GIO NIEMEYER
Ar qui te to, pre si den te do Ins ti tu to Niemeyer con se lhei ro do
Con se lho de Ar qui te tu ra e Ur ba nis mo (CAU-RJ)

Ar qui te tu ra da
sau da de: uma dé ca da
sem Niemeyer

Em 2022 com ple tam-se 10 anos da mor te de Os car Niemeyer,
meu bi savô, o “Din di nho”, era as sim que nós o cha má va mos.
Lem bran ças, afe tos, sau da de.

Du ran te a di ta du ra mi li tar no Bra sil em 1964, in va di ram a sua
edi to ra, que pu bli ca va a Re vis ta Mó du lo, de di ca da à ar qui te tu ra e
às ar tes. A per ma nên cia de le no Bra sil tor nou-se im pos sí vel por
cau sa das tor tu ras e pri sões que atin gi ram seus ami gos. Pa ra se
pro te ger, em 1967 Niemeyer de ci diu vi ver em Pa ris, on de abriu
seu es cri tó rio na ave ni da Champs Élysées. Mi nha mãe, Ana Eli sa
Niemeyer, sua ne ta tam bém ar qui te ta, o acom pa nhou, e eu nas ci
na ca pi tal fran ce sa. Na tu ra li zei-me bra si lei ro e em 2012 con se gui
mi nha cer ti dão de nas ci men to. Foi emo ci o nan te co nhe cer a ma- 
ter ni da de on de nas ci, em um país lon ge da pá tria dos meus pais e
do meu bi sa Os car.

Con vi vi com Os car Niemeyer, co mo bis ne to e co mo seu co le ga
de pro fis são.Tra ba lhei em vá ri os pro je tos com ele, prin ci pal men- 
te no Ca mi nho Niemeyer, em Ni te rói (RJ) .Nos so con ta to era diá- 
rio.Ele va lo ri za va o de ba te so bre as ci da des, e foi pa ra pro mo ver
es sas ações que fun da mos o Ins ti tu to Niemeyer, que tem co mo
ob je ti vos: pro mo ver a cul tu ra, a con ser va ção dos pa trimô ni os
his tó ri cos; es tu dar e pes qui sar ati vi da des que vi sem o apri mo ra- 
men to pro fis si o nal. De pois que ele par tiu, as su mi o com pro mis so
de di vul gar sua obra e seu le ga do.

Já em seu tem po Niemeyer foi van guar da. O pre cur sor da ar- 
qui te tu ra do ci men to apa ren te. A es co la mo der nis ta com os vãos
li vres, a in te gra ção com o meio am bi en te e as ja ne las am plas.
Niemeyer é re fe rên cia mun di al pa ra es tu dan tes e pro fis si o nais,
que o re co nhe cem co mo mes tre da ar qui te tu ra.

Ao la do de le, um dia nun ca era igual ao ou tro. O es cri tó rio de
Niemeyer era uma es pé cie de “em bai xa da cul tu ral”, fre quen ta do
por per so na li da des bra si lei ras e in ter na ci o nais, ar tis tas, guer ri- 
lhei ros, in te gran tes do MST (Mo vi men to dos Sem Ter ra), e em bai- 
xa do res. Pa ra tra ba lhar na re cep ção ele só con tra ta va mo ra do res
da fa ve la da Ro ci nha, as sim cri ou uma co ta pa ra dar opor tu ni da- 
de a es ses jo vens. Mas exi gia uma con di ção: a ca da mês, o fun ci o- 
ná rio ti nha que ler um li vro e con tar pa ra ele o que ti nha apren di- 
do. Es se la do hu ma no de le me en can ta va. Ele se re fe ria aos ex cluí- 
dos com fra ter ni da de, tan to que a fra se que ele mais gos ta va de re- 
pe tir era: “A  vi da é bas tan te in jus ta com os mais po bres”. Es se era
o meu ama do bivô: jus to, so li dá rio, re ple to de sen si bi li da de so ci- 
al.

Niemeyer era um ho mem mui to ori gi nal em su as ati tu des. Ao
sen tir cer ta re sis tên cia na fa mí lia, não ti tu be ou em se ca sar es- 
con di do. Or ga ni zou tu do se cre ta men te. O ca sa men to acon te ceu
em sua ca sa, em uma tar de, num am bi en te sim ples, ape nas com
um juiz de paz e dois ad vo ga dos. Co mo eu mo ra va com ele, fui o
úni co da fa mí lia pre sen te na ce rimô nia do seu ca sa men to, aos 99
anos, com a sua se cre tá ria, D. Ve ra Lú cia Gui ma rães, em 2006. Es- 
se era o meu avô Niemeyer.

Em nos sas úl ti mas con ver sas, per gun tei: Din di nho, o que é ar- 
te? E ele me res pon deu, com aque la voz cal ma e pau sa da: “É tu do
que cria sur pre sa e be le za, é um ob je to, que vo cê nun ca viu an tes,
uma fa la qual quer que nun ca ou viu igual, en tão vo cê se sur pre en- 
de. E se vo cê tem sen si bi li da de, vo cê pa ra e apre cia. Ar te é in ven- 
ção. A ar qui te tu ra é in ven ção”. Es sa de fi ni ção me faz lem brar de
Bra sí lia. No ter ri tó rio li vre da in ter net, leio co men tá ri os atri buí- 
dos a ele que são fal sos. Por exem plo, li que Niemeyer se ar re pen- 
deu de ter pro je ta do Bra sí lia por que fi cou de cep ci o na do com a
atu a ção ne ga ti va da clas se po lí ti ca na ci o nal. Pos so ga ran tir que
es sa afir ma ção é fal sa, pois Niemeyer ama va e se or gu lha va da ca- 
pi tal fe de ral, que ele viu nas cer, e, vi gi lan te, sem pre de fen deu seu
pro je to ori gi nal. Nas pa la vras de le, “… quem for a Bra sí lia, po de
gos tar ou não dos pa lá ci os, mas não po de di zer que viu an tes coi- 
sa pa re ci da. E ar qui te tu ra é is so — in ven ção”.

Meu bi savô vi veu 104 anos, tra ba lhou mui to, e se di ver tiu mui- 
to tam bém. Mes mo cen te ná rio, ia di a ri a men te ba ter pon to no es- 
cri tó rio e me con vo ca va até aos do min gos.

Fi co ima gi nan do o que di ria e fa ria Niemeyer se, uma dé ca da
após sua par ti da, vol tas se a vi ver no Bra sil atu al. Não te nho au to- 
ri za ção pa ra fa lar em seu no me, mas pos so afir mar que ele es ta ria
pro tes tan do, de fen den do os di rei tos do po vo, lu tan do con tra o
im pe ri a lis mo nor te-ame ri ca no.

Sau da de con cre ta do meu bi savô ar qui te to

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021
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Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, e três tripulantes voaram sobre o deserto do
Texas a bordo do foguete New Shepard

Amé ri cas

TURISMO

Jeff Bezos decola
em viagem espacial

J
eff Be zos, o ho mem mais ri co do 
mun do, e três tri pu lan tes vo a- 
ram so bre o de ser to do Te xas a 
bor do do fo gue te New She pard, 

em pre en di men to es pa ci al de sua em- 
pre sa Blue Ori gin, nes ta ter ça-fei ra e 
re tor na ram à Ter ra, um voo su bor bi tal 
his tó ri co que mar ca o iní cio de uma 
no va era no tu ris mo es pa ci al co mer- 
ci al pri va do.

A es pa ço na ve li gou seus mo to res 
BE-3 pa ra uma de co la gem da Pla ta- 
for ma de Lan ça men to Um da Blue 
Ori gin, a cer ca de 20 mi lhas (32 km) da 
ci da de ru ral de Van Horn. Em uma 
ma nhã fria pa ra o lan ça men to, o céu 
es ta va cla ro com al gu mas nu vens dis- 
per sas.

O voo do bi li o ná rio nor te-ame ri ca- 
no de 57 anos du rou cer ca de 10 mi- 
nu tos e 20 se gun dos, no ve di as de pois 
que o bri tâ ni co Ri chard Bran son es te- 
ve a bor do do voo su bor bi tal de su ces- 
so de sua con cor ren te, a em pre sa de 
tu ris mo es pa ci al Vir gin Ga lac tic, sain- 
do do No vo Mé xi co.

De pois que a cáp su la se se pa rou do 
im pul si o na dor, a tri pu la ção de ve ter 
se de sa fi ve la do por al guns mi nu tos 
sem gra vi da de. Em se gui da, a cáp su la 
re tor nou à Ter ra com pa ra que das, 
usan do um sis te ma re tro-th rust de úl- 
ti ma ge ra ção que ex pe liu uma “al mo- 
fa da de ar” pa ra um pou so su a ve no 
de ser to do Te xas.

Be zos fez um si nal com o po le gar 
pa ra ci ma, de den tro da cáp su la, após 
pou sar no so lo do de ser to an tes de 
sair, usan do um cha péu de cowboy e 
um tra je de voo azul.

O VÔO DO BLUE ORIGIN DUROU CERCA DE 10 MINUTOS E 20 SEGUNDOS

A mis são é par te de uma ba ta lha 
com pe ti ti va fe roz en tre a Blue Ori gin, 
de Be zos, e a Vir gin Ga lac tic, do tam- 
bém bi li o ná rio Bran son, pa ra ex plo- 
rar um mer ca do de tu ris mo es pa ci al 
po ten ci al men te lu cra ti vo que o ban co 
suí ço UBS es ti ma que va le rá US$ 3 bi- 
lhões anu al men te em uma dé ca da.

Be zos e os ou tros pas sa gei ros en- 
tra ram em um veí cu lo SUV pa ra uma 
cur ta vi a gem até a pla ta for ma de lan- 
ça men to an tes de su bi rem a tor re e 
em bar ca rem na es pa ço na ve bran ca 
re lu zen te, com um de se nho de pe na 
azul na la te ral. Ca da pas sa gei ro to cou 
um si no bri lhan te an tes de em bar car 
na cáp su la da na ve.

Bran son che gou ao es pa ço pri mei- 
ro, mas Be zos de va ter vo a do mais al to 
–62 mi lhas (100 km) pa ra a Blue Ori- 
gin em com pa ra ção com 53 mi lhas 
(86 km) pa ra a Vir gin Ga lac tic– no que 
os es pe ci a lis tas cha mam de o pri mei- 
ro voo es pa ci al sem pi lo tos do mun- 
do, com pos to ape nas por ci vis. Ele re- 

pre sen ta o pri mei ro voo tri pu la do da 
Blue Ori gin ao es pa ço.

Be zos, fun da dor da em pre sa de co-
mér cio ele trô ni co Ama zon, e seu ir- 
mão Mark Be zos, se jun ta ram a ou tros 
dois. A avi a do ra pi o nei ra Wally Funk, 
de 82 anos, e o re cém-for ma do no en-
si no mé dio Oli ver Da e men, de 18 
anos, que jun tos se tor na ram, res pec- 
ti va men te, a pes soa mais ve lha e a 
mais jo vem a che gar ao es pa ço.

O voo coin ci de com a da ta em que 
os nor te-ame ri ca nos Neil Arms trong 
e Edwin “Buzz” Al drin se tor na ram os 
pri mei ros hu ma nos a an dar so bre a 
Lua, em 20 de ju lho de 1969. New She- 
pard le va o no me de Alan She pard, 
que em 1961 se tor nou o pri mei ro 
nor te-ame ri ca no no es pa ço.

O lan ça men to foi tes te mu nha do 
por mem bros da fa mí lia Be zos e fun- 
ci o ná ri os da Blue Ori gin, al guns es- 
pec ta do res se reu ni ram ao lon go da 
ro do via an tes do ama nhe cer e aplau- 
di ram o voo.

CORONAVÍRUS

Variante delta circula em mais de 111 países 

A VARIANTE DELTA DA COVID-19 ESTÁ PRESENTE EM MAIS DE 111 PAÍSES NO MOMENTO, DE ACORDO COM A OMS

A va ri an te del ta da co vid-19 es tá
pre sen te em mais de 111 paí ses no
mo men to, de acor do com a Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS). Em ses- 
são vir tu al da en ti da de, a lí der téc ni ca
da res pos ta à pan de mia, Ma ria Van
Kerkho ve, res sal tou que es se nú me ro
po de ser ain da mai or, da da a li mi ta- 
ção de fa zer o se quen ci a men to do ví- 
rus em al guns paí ses. “Es ta mos bus- 
can do en ten der por que a va ri an te
del ta é mais trans mis sí vel”, dis se
Kerkho ve. O ob je ti vo, se gun do ela, é
reu nir to das as in for ma ções so bre a
ce pa e es tu dar se pre ci sa rão ser fei tas
mu dan ças nas ori en ta ções da OMS.

Em dois paí ses, da dos

su ge rem mai or ris co de

hos pi ta li za ção

pro vo ca da pe la va ri an te

del ta, se gun do

Kerkho ve.

“Não vi mos, po rém, is so se tra du zir
em mai or gra vi da de nos ca sos, nem
em mais mor tes”. A es pe ci a lis ta tam- 
bém in for mou que a ce pa lamb da,
iden ti fi ca da pe la pri mei ra vez no Pe- 
ru, cir cu la em mais de 30 paí ses e con- 
ti nua lis ta da co mo va ri an te de in te- 
res se.

“A va ri an te del ta em um ce ná rio no
qual nem to dos têm aces so à va ci na,
no qual há o au men to da mo bi li da de
de pes so as, com aglo me ra ções, e re ti- 
ra da de me di das de res tri ção, é uma
lo te ria mor tal que es ta mos jo gan do”,
dis se a lí der. “Es sa não é a úl ti ma va ri- 
an te de pre o cu pa ção da qual fa la re- 
mos. Não di ze mos is so pa ra as sus tar
as pes so as, mas por que há mui to que
po de mos fa zer.”

Na úl ti ma se ma na, as Amé ri cas re- 
la ta ram mais de 1 mi lhão de ca sos po- 
si ti vos de co vid-19 e mais de 22 mil

mor tes. O nú me ro re pre sen ta 25% dos
ca sos e cer ca de 40% das mor tes de to- 
do o mun do. A in for ma ção tam bém
foi da da por Ma ria Van Kerkho ve. Ao
re dor do glo bo, no mes mo pe río do, o
au men to foi de 11,5% nos ca sos de co- 
vid-19 e 1% nas mor tes, de acor do
com a OMS. Na Eu ro pa, on de a va ri- 
an te del ta tem si do uma pre o cu pa ção,
os ca sos su bi ram 21%.

Kerkho ve pon tu ou que, no Bra sil,
fo ram qua se 300 mil ca sos re por ta dos
na se ma na pas sa da. “To dos os paí ses
na Amé ri ca do Sul pas sam por uma si- 
tu a ção mui to di fí cil e nem to dos têm
as fer ra men tas pa ra li dar com a si tu a- 
ção”, dis se.

O di re tor exe cu ti vo da OMS, Mi-
cha el Ryan, ob ser vou que, de vi do à
bai xa ta xa de va ci na ção na re gião, o
nú me ro de ca sos do co ro na ví rus im- 
pac tam ime di a ta men te no nú me ro de
hos pi ta li za ções o nú me ro de mor tes.
“As Amé ri cas do Sul e Cen tral pre ci- 
sam de mais va ci nas pa ra que brar o
ci clo de al ta nos ca sos re sul ta rem em
al ta de hos pi ta li za ções e mor tes”,
aler tou.

ÁFRICA DO SUL

Julgamento de Jacob
Zuma adiado para agosto

PRISÃO DE JACOB ZUMA GEROU ONDA DE VIOLÊNCIA

O pro ces so por cor rup ção con tra o ex-pre si den te sul-
afri ca no Ja cob Zu ma, cu ja pri são re cen te de fla grou uma
on da de vi o lên cia no país, se rá re to ma do em 10 de agos- 
to – in for mou o tri bu nal de Pi e ter ma ritz bur go em au di- 
ên cia vir tu al nes ta ter ça-fei ra (20). “O pro ces so foi adi a- 
do pa ra dia 10 até 13 de agos to”, de cla rou o juiz Pi et Ko- 
en.  O jul ga men to ha via si do rei ni ci a do na se gun da-fei ra
(19), mas os ad vo ga dos de Zu ma pe di ram seu adi a men- 
to pa ra que fos se pre sen ci al. Se gun do eles, por se tra tar
de au di ên ci as vir tu ais, seu cli en te se via pri va do de di- 
rei tos cons ti tu ci o nais, en tre eles, o de po der con sul tar
sua de fe sa. “As par tes es tão con vi da das a ela bo rar uma
lis ta de ar gu men tos” so bre es ta ques tão até a re to ma da
em agos to, afir mou o juiz. A Fun da ção Zu ma ce le brou a
de ci são e afir mou que “não po de ha ver qual quer au di- 
ên cia pe nal vir tu al na au sên cia do acu sa do, que, des te
mo do, não po de con sul tar seus ad vo ga dos”. Vá ri os jul- 
ga men tos na Áfri ca do Sul têm si do re a li za dos vir tu al- 
men te nas úl ti mas se ma nas, de vi do às res tri ções im pos- 
tas em meio a uma ter cei ra on da mor tal da co vid-19.

Nes se ca so es pe cí fi co, po rém, a acu sa ção ale ga que a
mo da li da de re mo ta das au di ên ci as tem co mo ob je ti vo
evi tar “per tur ba ções”, após uma se ma na de vi o lên cia e
de dis túr bi os no país, com um sal do de 215 mor tos.

A ex plo são so ci al co me çou de pois que o ex-pre si den- 
te foi pre so por uma con de na ção de 15 me ses de re clu- 
são em ou tro pro ces so ju di ci al. Os se gui do res de Zu ma
são acu sa dos de te rem fo men ta do o ca os dos úl ti mos di- 
as. O pre si den te Cyril Ra mapho sa afir ma que fo ram atos
“pla ne ja dos”, que bus ca vam pro mo ver uma “in sur rei- 
ção” no país. Em um ca so que re mon ta a du as dé ca das,
Zu ma de ve res pon der por 16 acu sa ções de frau de, cor- 
rup ção e ex tor são, li ga das à com pra, em 1999, de equi- 
pa men to mi li tar de cin co em pre sas eu ro pei as do se tor
de ar ma men tos. À épo ca, ele era vi ce-pre si den te.

VENEZUELA

Maduro e Guaidó
disputam riquezas

Quem tem o con tro le de US$ 1 bi lhão em re ser vas de
ou ro ve ne zu e la no guar da das no Ban co da In gla ter ra:
Ni co lás Ma du ro, ou Ju an Guai dó? Após mais de um ano
de dis pu ta le gal, o ca so co me ça a ser exa mi na do pe la
Su pre ma Cor te bri tâ ni ca. O Rei no Uni do in te gra o gru po
de 50 paí ses, li de ra dos pe los Es ta dos Uni dos, que con si- 
de ram ile gí ti mo o se gun do man da to de Ma du ro. Ele foi
re e lei to em 2018, em um plei to de nun ci a do por mui tos
co mo frau du len to. Lon dres con ti nua re co nhe cen do o lí- 
der opo si tor Guai dó co mo pre si den te in te ri no do país,
na qua li da de de pre si den te da As sem bleia Na ci o nal
elei ta em 2015, ape sar de as le gis la ti vas de de zem bro do
ano pas sa do, boi co ta das por qua se to da opo si ção e
mar ca das por uma al ta abs ten ção de 69%, te rem de vol- 
vi do o con tro le da as sem bleia ao cha vis mo. Em um ca so
de gran de tec ni cis mo ju rí di co, cin co ma gis tra dos do
prin ci pal tri bu nal do Rei no Uni do de ve rão de ter mi nar
se, efe ti va men te, “o go ver no bri tâ ni co re co nhe ce o pre- 
si den te in te ri no Guai dó co mo che fe de Es ta do da Ve ne- 
zu e la” pa ra to dos os efei tos. E, em ca so afir ma ti vo, se um
tri bu nal in glês po de jul gar a anu la ção, por par te de Ca- 
ra cas, de su as de ci sões exe cu ti vas – em par ti cu lar, a no- 
me a ção de sua pró pria di re to ria do Ban co Cen tral da Ve- 
ne zu e la -, ex pli cou a cor te an tes do iní cio de qua tro di as
de au di ên ci as. A de ci são dos juí zes não se rá co nhe ci da
de ma nei ra ime di a ta e po de de mo rar vá ri as se ma nas.
Ela te rá con sequên ci as ine vi tá veis em ní vel di plo má ti co
e po de es ta be le cer pre ce den te pa ra ou tros ban cos eu ro- 
peus, pú bli cos e pri va dos, que ar ma ze nam re ser vas da
Ve ne zu e la. Por meio do Ban co Cen tral da Ve ne zu e la pre- 
si di do por Ca lix to Or te ga, o go ver no de Ma du ro ten ta re- 
cu pe rar des de ou tu bro de 2018, sem su ces so, 32 to ne la- 
das de ou ro da re ser va na ci o nal. Ava li a das em US$ 1 bi- 
lhão, elas per ma ne cem ar ma ze na das nos co fres do Ban- 
co da In gla ter ra. Em ju lho de 2019, po rém, a As sem bleia
Na ci o nal da Ve ne zu e la, à épo ca do mi na da pe la opo si- 
ção e pre si di da por Guai dó, no me ou sua pró pria di re to- 
ria “ad hoc” do Ban co Cen tral ve ne zu e la no e pe diu a
Lon dres que não en tre gas se os lin go tes. A ale ga ção é
que po de ri am ser usa dos pa ra re pri mir o po vo, ou pa ra
sus ten tar um re gi me clas si fi ca do pe la opo si ção co mo
uma “clep to cra cia”. Ca ra cas in va li dou a no me a ção e,
afir man do que pre ci sa do di nhei ro pa ra com ba ter a
pan de mia da co vid-19, ini ci ou em maio de 2020 um
pro ces so con tra o Ban co da In gla ter ra.  Des de en tão, fo- 
ram anun ci a das du as de ci sões da Jus ti ça: ca da uma de- 
las a fa vor de ca da um dos “pre si den tes” ri vais. Os dois
re cor re ram à Su pre ma Cor te.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021
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O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF, torna público 

que a licitação epigrafada fica REMARCADA para dia 04 de agosto de 2021, às 14h, no Auditório desta 

Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, a licitação 

em referência, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando registro de preço para 
contratação de empresa para prestação de serviços para confecção de barracas para compor kit 
feiras, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual 

nº 36.184/2020, do Decreto Estadual nº 36.527/2021 da Lei Complementar nº 123/2006 e demais 

alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e demais 

normas pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site 

oficial da SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís (MA), 16 de julho de 2021

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41.723/2021

O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará, às 14h, 

do dia 6 de agosto de 2021, no auditório desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, 

Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a 

aquisição de trituradores forrageiros para atender às demandas da Secretaria de Estado de Agricultura 

Familiar – SAF, na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.663/1993 e legislação correlata. Esse Edital e 

seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h 

às 18h, onde poderão ser obtidos mediante a apresentação de dispositivo de armazenamento de dados. 

Esse Edital também se encontra à disposição dos interessados no site oficial da SAF 

(www.saf.ma.gov.br).

São Luís (MA), 16 de julho de 2021

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Pregoeiro/SAF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105065/2021– SAF

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de preços para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra, 

em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO 

I), anteriormente Adiada até Ulterior Deliberação, fica REMARCADA para o dia 04 de agosto de 2021, 

às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 

Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074- 220. O Novo Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 16 de julho de 2021.

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109488/2020 – SARP

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA apresenta o 
resultado do julgamento da Tomada de Preços nº 005/2021, que teve como objeto a contratação de 
empresa especializada em serviços de obras e engenharia para reforma do Mercado Municipal de 
Esperantinópolis na sede do Município, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 
Ambiente, Abastecimento e Pesca com recursos provenientes do Convênio N° 286197/2017 – SE-
CID, considerando que o critério de julgamento da proposta, determinado pela Tomada de Preço 
do tipo menor preço global, obteve assim a seguinte classificação: VENCEDORA DO CERTAME 
A EMPRESA: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32. Com valor 
total de R$ 732.595,64 (setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e 
quatro centavos).   Assim sendo, proclamamos a empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVI-
COS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal, 
CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Certame, pelo valor global de R$ 732.595,64 
(setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), seja 
expedido o respectivo ato adjudicatório. Esperantinópolis (MA), 05 de julho de 2021. Pablo Sussmil-
ch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2021, que tem como objeto 
a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para reforma do 
Mercado Municipal de Esperantinópolis na sede do Município, de interesse da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca com recursos provenientes do 
Convênio N° 286197/2017 – SECID, conforme Anexo I do Edital da Tomada de Preços supra, 
a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório 
supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SER-
VICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: 
goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Certame, pelo valor global de R$ 
732.595,64 (setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro 
centavos). Esperantinópolis – MA, 14 de julho de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, 
Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, eu, o Sr. 
Evaldo Sabino do Carmo, Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimen-
to e Pesca, HOMOLOGA a adjudicação referente à TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para 
reforma do Mercado Municipal de Esperantinópolis na sede do Município, de interesse da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca com recursos 
provenientes do Convênio N° 286197/2017 – SECID pelo valor global de R$ 732.595,64 
(setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro cen-
tavos), Homologado para empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 
05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal, CEP: 
65.725-000 Pedreiras/MA. Esperantinópolis – MA, 19 de JULHO de 2021. Evaldo Sabino do 
Carmo, Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca. Porta-
ria: 011/2021, Responsável legal da contratante.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA apre-
senta o resultado do julgamento da Tomada de Preços nº 004/2021, que teve como objeto a 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Implantação de Me-
lhorias Sanitárias Domiciliares em áreas rurais do município de Esperantinópolis/MA, com 
recursos provenientes do Convênio Plataforma + Brasil N° 907906/2020, considerando que o 
critério de julgamento da proposta, determinado pela Tomada de Preços do tipo menor preço 
global, obteve assim a seguinte classificação: VENCEDORA DO CERTAME A EMPRESA: 
REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32. Com valor total de 
R$ 947.749,74 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove  reais e setenta e 
quatro centavos). Assim sendo, proclamamos a empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SER-
VICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: 
goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Certame, pelo valor global de 
R$ 947.749,74 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta 
e quatro centavos), seja expedido o respectivo ato adjudicatório. Esperantinópolis (MA), 06 
de julho de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 004/2021, que tem como objeto 

a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Implantação de Me-

lhorias Sanitárias Domiciliares em áreas rurais do município de Esperantinópolis/MA, com 

recursos provenientes do Convênio Plataforma + Brasil N° 907906/2020, conforme Anexo 

I do Edital da Tomada de Preços supra, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso 

de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista o re-

sultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à 

empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na 

R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VEN-

CEDORA do Certame, pelo valor global de R$ 947.749,74 (novecentos e quarenta e sete mil 

setecentos e quarenta e nove  reais e setenta e quatro centavos). Esperantinópolis – MA, 14 

de julho de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, eu, o Sr. 

JOELSON RIBEIRO BEZERRA, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, HOMOLO-

GA a adjudicação referente à TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, cujo objeto é a contra-

tação de empresa especializada em serviços de engenharia para Implantação de Melhorias 

Sanitárias Domiciliares em áreas rurais do município de Esperantinópolis/MA, com recur-

sos provenientes do Convênio Plataforma + Brasil N° 907906/2020 pelo valor global de R$ 

947.749,74 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e 

quatro centavos), Homologado para empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, 

CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal, 

CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA. Esperantinópolis – MA, 19 de JULHO de 2021. Joelson Ri-

beiro Bezerra, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, Portaria: 008/2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. A Câmara Municipal de Urbano Santos/MA, torna público que no dia 
09 de Agosto de 2021, às 09:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por 
item. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Material de Expediente, Limpeza e material de 
informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Urbano Santos/MA. O Edital se encontra 
a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Dez de Junho, 
n° 147 – Centro, Urbano Santos - Ma, CEP: 65.530-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá 
ser consultado gratuitamente, através do email camaraurbanosantos@outlook.com ou obtido mediante o re-
colhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de Documento de Arrecadação Municipal 
- DAM. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes à espécie. Publique-se. 
19 de Julho de 2021. TOMAZ DE AQUINO ESTRELA NETO.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS

CNPJ: 69.393.510/0001-72
RUA 10 DE JUNHO, 147 – CENTRO – CEP: 65530-000

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2021 – SRP 
030/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, 
TIPO “MARMITEX” E SELF-SERVICE COM REFRIGERANTE OU SUCO EM 
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Re-
tifica-se o número do Pregão do aviso de licitação Pregão Eletrônico 035/2021, publicado no 
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra – MA no dia 15/07/2021, no Jornal 
Imparcial no dia 16 de julho de 2021 e no Diário Oficial do Estado (DOE) em 19/07/2021. 
Onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO N° 161/2021. Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO 
035/2021. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no Audi-
tório da Secretaria de Saúde, Rua Humberto de Campos, s/n, centro, Lago da Pedra - MA, no 
e-mail: cpllagodapedra@gmail.com e ainda no portal: https://www.lagodapedra.ma.gov.br/. 
Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÂO PRESENCIAL N.º 036/2021 
através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do 
Grajaú/MA, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento 
de todos os interessados, que o Pregão Presencial nº 036/2021 - SRP, tendo por objeto Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de instalação e retirada de bombas, serviços 
técnicos CBM submersível e serviços de manutenção de poços, compressores e painéis, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itai-
pava do Grajaú/MA, com Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta 
de Preços prevista para às 09h00min do dia 20 de julho de 2021, fica ADIADO “Sine Die”, 
motivado por conveniência da Administração. Para mais esclarecimentos, entrar em contato 
por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. 
Itaipava do Grajaú – MA, 19 de julho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva – Pregoeira. 

MISSA DE SETIMO DIA 

ARIOSTO FRANCISCO AYRES RODRIGUES

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO ARIOSTO FRANCISCO AYRES RODRIGUES, CON-

VIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE 

NO DIA 21.07.2021 (QUARTA-FEIRA ) ÀS 18.00H NA IGREJA NOSSA SENHORA DE 

NAZARE (COHATRAC) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE 

ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ. 

 

AVISO  PARA JORNAL

FAVOR PUBLICAR QUARTA-FEIRA   DIA 21.07.2021 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2021. O Município de Anapurus - MA, torna público aos interessados que, 
com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, fará realizar às 09h00min (nove horas) do dia 05 de agosto de 2021, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 017/2021, do tipo menor preço global, tendo por objeto Registro de preços em uma futura 
e eventual contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Pesquisa Epidemiológica com 
identificação de grupos e áreas de risco no município de Anapurus - MA, de interesse da Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme projeto de trabalho no termo de referência em anexo. Poderão participar deste pregão 
eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://
www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, 
nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. O 
Edital também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 19 de julho de 2021, Sr. 
ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente Jus-
celino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob 
a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da 
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 004/2021, Licitação na 
modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual Aquisição de Material de Construção para atender as demandas de Diversas Secretarias do 
Município de Presidente Juscelino/MA. Data da Abertura: dia 03 de Agosto de 2021, às 08:00 hs, na Sala de 
reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro 
de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/por-
tal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 
às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). 
Presidente Juscelino, 21/07/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente Jus-
celino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob 
a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da 
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 004/2021, Licitação 
na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual Contratação de Empresa para a realização de serviços funerários com fornecimento de 
urnas mortuárias para Município de Presidente Juscelino\MA. Data da Abertura: dia 03 de Agosto de 2021, 
às 10:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida Constantino Geor-
giano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.
presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central 
de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante 
o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de 
arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 21/07/2021, Lidimar Baima Alves, Secretária Municipal 
de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÂO PRESENCIAL N.º 036/2021 através 
de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú/
MA, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 
os interessados, que o Pregão Presencial nº 036/2021 - SRP, tendo por objeto Contratação de 
empresa para prestação de serviços de instalação e retirada de bombas, serviços técnicos CBM 
submersível e serviços de manutenção de poços, compressores e painéis, em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itaipava do Grajaú/
MA, com Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços prevista 
para às 09h00min do dia 20 de julho de 2021, fica ADIADO “Sine Die”, motivado por conve-
niência da Administração. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú 
– MA, 19 de julho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva – Pregoeira. 

Yara Brasil Fer lizantes – UMSLZ3, torna público que REQUEREU da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 24 de junho de 2021, a Renovação de outorga para 

Uso de Água Subterrânea, situado na RODOVIA ACESSO AO PORTO GRANDE S/N KM 18 - 

BAIRRO MARACANÃ, CEP 65085-380 no município de São Luís, Estado do Maranhão, para fins , 

INDUSTRIAIS, conforme dados constantes no processo n° 122791/2021. 

ITAIPÚ EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A
CNPJ nº 12.093.365/0001-97 - NIRE: 2.130.000.380,1

EXTRATO da ata da AGO-E realizada em 30/07/2009, às 16:00 horas, na Sede Social; QUO-
RUM: Mais de 2/3 do capital votante. MESA: José Afonso Bezerra - Presidente e José Edson 
Pires Pacífico - Secretário. Deliberações por unanimidade: Em AGO - a) Aprovação do Rela-
tório da Diretoria, Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e Pareceres do Auditor 
Independente dos exercícios encerrados em 31/12 de 2007 e 2008; b) Não houve distribui-
ção de dividendos nos exercícios encerrados em 31/12 de 2007 e 2008; c) Não instalação 
do Conselho Fiscal; d) Remuneração dos dirigentes dentro do permitido pela legislação do 
I.R.; e e) Eleição da Diretoria para o triênio 2009/2012: Diretor Presidente - José Afonso 
Bezerra e Diretor Administrativo - José Edson Pires Pacífico. Em AGE - a) Delta Mecanização 
Agrícola Ltda., CNPJ nº 24.087.041/0001-25, acionista controladora declarou que fará Oferta 
Pública para aquisição de ações PNA em poder de terceiros. Arquivamento na JUCEMA sob 
nº 20090464281 em 10/09/2009. NOTA: Fornecemos cópia integral da ata aos interessados. 
Rosário - MA, 10/09/2009. José Afonso Bezerra - Presidente.

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local), do dia 02 de 

agosto do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, para a contratação de empresa especializada em serviços 

de execução de jardinagem e paisagismo do Parque Estadual do Sítio do Rangedor, Parque 

Ambiental de Codó, Parque Ambiental de Bacabeira, Parque João Paulo II, Área de Proteção 

Ambiental da Lagoa da Jansen, Área de Proteção Ambiental do Itapiracó e demais espaços 

públicos pertencentes a Secretaria de Estado de Governo, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019, 

Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da 

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 

8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e 

seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br 

e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados 

através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias úteis, das 09h às 18h.

São Luís/MA, 19 de julho de 2021

ERICK SILVA LINDOSO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97231/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

A PREGOEIRA da Prefeitura Municipal de Satubinha - MA, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará a licitação para Registro de Preços, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 005/2021, do tipo Menor Preço, visando o Registro de preço para possível 
e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviço de formação conti-
nuada mediante a realização de treinamentos e capacitações de interesse da prefeitura e as 
secretrias do município de Satubinha/MA. O Edital está disponível no sítio eletrônico www.
portaldecomprassatubinha.com.br e https://satubinha.ma.gov.br/. 03/08/2021. Esclarecimen-
tos no endereço Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA ou através do e-mail: 
pmsatubinhacpl@hotmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira. Sa-
tubinha (MA), 14 de julho de 2021. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira Pregoeira Municipal.



oimparcial.com.br SAÚDE George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 7

½. Neurô ni os li mi ta dos

1. Neurô ni os des per di ça dos

2. Seus olhos ve em, seus ou vi dos ou vem, sua pe le sen te

3. Su as emo ções es tão em seu co ra ção

4. Vo cê tem uma ‘bes ta in te ri or’

5. O cé re bro é pa ra pen sar

6. Seu cé re bro re a ge

7. Seu cé re bro tra ba lha so zi nho

Saúde mental

7 mitos e meio sobre
o cérebro derrubados

E
xis tem idei as que du ram por que têm o po ten ci al
de re ve lar con cei tos sur pre en den tes, en quan to
ou tras não so bre vi vem ao ri gor ci en tí fi co.

No sé cu lo 4 a.C., Aris tó te les (384 a.C. — 322
a.C.) con si de ra va o cé re bro um ór gão se cun dá rio que
ser via pa ra res fri ar o san gue que o co ra ção usa va pa ra
fun ções men tais. Mas era tam bém um lu gar on de o es- 
pí ri to cir cu la va li vre men te e on de es ta va, em sua vi são,
o sen sus com mu nis (ou “sen so co mum”).

Sé cu los de pes qui sa de pois, o mé di co ro ma no Ga le no
de Pér ga mo (c.130-c.210 d.C.) con cluiu que o cé re bro
era o gran de res pon sá vel por nos sas fun ções men tais e
não o co ra ção, co mo Aris tó te les ha via su ge ri do.

O sen sus com mu nis, no en tan to, so bre vi veu. No sé- 
cu lo 16, quan do Le o nar do da Vin ci (1452 – 1519) es ta va
de se nhan do e es tu dan do o cé re bro, um de seus ob je ti- 
vos era en con trar sua lo ca li za ção; fi ló so fos co mo To más
de Aqui no, Loc ke e Kant o ex plo ra ram; a psi co lo gia o
aco lheu, e os ci en tis tas con ti nu a ram a tes tar o con cei to
da que le sex to sen ti do que re fi na a in for ma ção per ce bi- 
da por nos sos cin co sen ti dos até ho je.

Mas há ou tras no ções que, em bo ra a ci ên cia já te nha
de ter mi na do que es tão er ra das, per ma ne cem tei mo sa- 
men te res so an do, não gra ças às evi dên ci as, mas à re pe- 
ti ção e à cren ça.

O cé re bro, aque la “obra-pri ma da cri a ção”, co mo dis- 
se o ci en tis ta di na marquês Ni co laus Ste no em 1669, é
um da que les cam pos mi na dos de tais fal sos co nhe ci- 
men tos e im pre ci sões.

Co mo não es ta mos imu nes a is so, con sul ta mos a re- 
no ma da neu ro ci en tis ta Li sa Feld man Bar rett, au to ra do
li vro Se ven and a Half Les sons About the Brain” (“Se te li- 
ções e meia so bre o cé re bro”, no qual ela des mis ti fi ca
“aque la gran de mas sa cin zen ta en tre nos sas ore lhas”.

Per gun ta mos a ela se é ver da de, por exem plo, que
nas ce mos com um cer to nú me ro de neurô ni os, que eles
não se re no vam, já que não se re pro du zem co mo as ou- 
tras cé lu las do cor po.

Is so é qua se ver da de.
“Os hu ma nos per de ram a ca pa ci da de de re ge ne rar

neurô ni os… ex ce to em al guns lu ga res do cé re bro”, as si- 
na la a neu ro ci en tis ta.

E não ape nas nós.
“Ani mais de vi da lon ga ten dem a per der es sa ca pa ci- 

da de por que, quan do no vos neurô ni os subs ti tu em os
an ti gos, as me mó ri as são per di das”.

“Não é que ca da neurô nio guar de uma me mó ria, mas
se tra ta de um con jun to que se co mu ni ca, ou se ja, se um
fal ta, es sa re la ção mo le cu lar se per de e com ela par te do
que foi apren di do”.

O en gra ça do é que ou tros ani mais re ge ne ram neurô- 
ni os cons tan te men te ao lon go de sua vi da.

“Os pás sa ros são ani mais mui to in te res san tes por que
há par tes do cé re bro de les, nas quais os neurô ni os se re- 
ge ne ram a ca da ano pa ra apren der no vas can ções pa ra
atrair par cei ros. Na ver da de, foi as sim que a plas ti ci da de
(do cé re bro) foi des co ber ta”.

“Na Uni ver si da de Roc ke fel ler (Es ta dos Uni dos), pes- 
qui sa do res no ta ram que o ta ma nho dos nú cle os can- 
tan tes — os nú cle os em seus cé re bros que são res pon sá- 
veis por con tro lar sua res pi ra ção e seu apa re lho vo cal e
seus cor pos pa ra que pos sam can tar — es ta vam se ex- 
pan din do e di mi nuin do a ca da ano, e cons ta ta ram que
eles es ta vam cri an do no vos neurô ni os na que la épo ca
do ano”.

“Os pes qui sa do res pre su mi ram en tão que a cri a ção
de neurô ni os só ocor ria nas aves, mas não nos ma mí fe- 
ros. Na ver da de, ela não só ocor re nos ma mí fe ros, mas

tam bém nos pri ma tas e até nos hu ma nos, em bo ra ape- 
nas em par tes es pe cí fi cas do cé re bro co mo o hi po cam- 
po, por exem plo”.

Em to do ca so, vo cê já de ve ter ou vi do fa lar que só usa- 
mos par te dos neurô ni os da que les que te mos. Is so é ver- 
da de?

 
“A ideia de que usa mos ape nas 5% ou 10% dos nos sos

neurô ni os sim ples men te não é ver da de.
“En tre ou tras coi sas, se ria me ta bo li ca men te ine fi ci- 

en te. Seu cé re bro é seu ór gão mais dis pen di o so: res pon- 
de por cer ca de 20% de seu gas to me ta bó li co di a ri a men- 
te. Ima gi ne des per di çar 90% de sua ca pa ci da de!

“Is so é um ab sur do e não faz o me nor sen ti do”.
“Usa mos o cé re bro o tem po to do e não um neurô nio,

mas mi lhões e mi lhões a ca da mo men to.”
Cla ro, ar ma ze nan do tu do que nos sos sen ti dos per ce- 

bem, não?

Não exa ta men te.
To das as nos sas sen sa ções são in ter pre ta ções do cé- 

re bro.
“Vo cê pre ci sa de al gum ti po de su per fí cie sen so ri al,

al gum ti po de re cep tor, pa ra le var in for ma ções pa ra o
cé re bro”, co mo as ore lhas, a pe le, o na riz, os olhos.

Mas es ses si nais — on das de luz, som — que eles cap- 
tam não fa zem sen ti do até que o cé re bro os pro ces se.

“É por is so que exis tem con di ções co mo a ce guei ra
cor ti cal, em que os olhos fun ci o nam bem, mas há da nos
nas par tes do cé re bro que são im por tan tes pa ra cri ar a
vi são.”

Vo cê não vê com os olhos, nem ou ve com os ou vi dos,
nem sen te com a pe le: vo cê o faz com o cé re bro, que
com bi na o que es tá na sua ca be ça e os da dos sen so ri ais
de tec ta dos pe los seus ór gãos.

Mas não é só is so…

Quan do a emo ção o in va de, “quan do vo cê sen te o ba- 
ti men to car día co, não o sen te no pei to, mas na ca be ça”.

“É di fí cil de en ten der, mas vo cê não sen te na da em
seu cor po, tu do o que vo cê sen te es tá em seu cé re bro.”

A dor, a ale gria… tu do, por que o cé re bro é quem es- 
cre ve a his tó ria, ele é o nar ra dor.

E abri ga as pai xões nas pro fun de zas de sua par te mais
an ti ga…

Bem… não é as sim.
É ver da de que exis te um mo de lo co nhe ci do co mo

“cé re bro tri no”, que con sis te no com ple xo rep ti li a no, no
sis te ma lím bi co e no ne o cór tex, sen do que o pri mei ro
con tro la o com por ta men to e o pen sa men to ins tin ti vo
pa ra a so bre vi vên cia, o se gun do en car re ga-se de re gu lar
as emo ções, a me mó ria e as re la ções so ci ais, e o ter cei ro
é res pon sá vel pe las fun ções mais so fis ti ca das.

“Por anos, os ci en tis tas pen sa ram que a par te rep ti li a- 
na en vol vi da no cir cui to lím bi co era o lar de nos sa bes ta
in te ri or, a par te mais re a ti va de seu ser que ti nha que ser
con tro la da pe la ra zão”.

“Se gun do es sa hi pó te se, seu cé re bro é um cam po de
ba ta lha en tre sua bes ta in te ri or e seu eu ra ci o nal su pe ri- 
or. Quan do a ra ci o na li da de ven ce, vo cê é mo ral, vir tu o- 
so e sau dá vel, mas quan do sua bes ta in te ri or ven ce, vo- 
cê é imo ral, por que não se es for çou o su fi ci en te ou vo cê
es tá do en te, por que a ra ci o na li da de não con se guiu con- 
tro lar sua bes ta in te ri or”.

“To da es sa nar ra ti va é um mi to com ple to”.
“Mas o que é re al men te in te res san te é que as re giões

do cé re bro que fo ram mar ca das co mo sua bes ta in te ri or
são, na ver da de, aque las que con tro lam seu cor po —
seus pul mões, seu co ra ção, seu sis te ma imu no ló gi co,
seu me ta bo lis mo… seu cor po fí si co in tei ro. E al guns de
eles es tão no cen tro da me mó ria, to ma da de de ci são, ra- 
ci o na li da de e per cep ção”.

“Es sas re giões es tão pra ti ca men te en vol vi das em tu- 
do que seu cé re bro faz.”

En tão, elas es tão en vol vi das na fun ção prin ci pal do
cé re bro, o ra ci o cí nio?

Se vo cê se per gun ta pa ra que o cé re bro é im por tan te,
po de res pon der “pen sar” ou “sen tir” ou “a ca pa ci da de
de per ce ber o mun do”.

“Na ver da de, a ta re fa mais im por tan te do seu cé re bro
é man tê-lo vi vo. Pen se, sin ta e per ce ba pa ra con tro lar os
sis te mas in ter nos do seu cor po pa ra que vo cê so bre vi va,
se man te nha sau dá vel e, even tu al men te, pro crie — do
pon to de vis ta evo lu ti vo — e/ou pros pe re — do pon to de
vis ta in di vi du al”.

O cu ri o so é que pa ra fa zer is so…

Uma das coi sas que mais sur pre en deu Li sa Feld man
Bar rett foi apren der que o cé re bro fun ci o na por meio de
pre vi sões.

“Não pu de acre di tar por que não gas to meu tem po fa- 
zen do pre vi sões e de pois re a gin do a elas, mas ex pe ri- 
men tan do al go e re a gin do na que le mo men to”.

“Mas a ver da de é que vo cê não re a ge às coi sas do
mun do”.

“Seu cé re bro es tá exe cu tan do um pa drão in ter no que
apren deu, con tin gên ci as dos si nais sen so ri ais aos quais
foi ex pos to ao lon go de sua vi da, e es tá cons tan te men te
adi vi nhan do o que vai acon te cer”.

“Ele faz is so au to ma ti ca men te, dis pa ran do si nais de
seus pró pri os neurô ni os pa ra an te ci par os da dos dos
sen ti dos de seus ser vi ços sen so ri ais. En tão, quan do os
da dos che gam, ele faz com pa ra ções”.

“Não é que vo cê nun ca en con tre coi sas no vas, mas
vo cê não sai por aí se sur pre en den do a vi da in tei ra”.

“Quan do há uma sur pre sa, o que acon te ce é que seu
cé re bro ten ta pre ver, co mo sem pre, mas os si nais não
são pre vis tos, e es sa é uma opor tu ni da de de apren der
al go no vo.”

E fi nal men te…

Acon te ce que seu cé re bro tra ba lha se cre ta men te com
o de ou tras pes so as.

Sua fa mí lia, ami gos, vi zi nhos e até es tra nhos con tri- 
bu em pa ra a es tru tu ra e fun ção de seu cé re bro e aju dam
a man ter seu cor po fun ci o nan do.

Ex pe ri men tos mos tra ram que mu dan ças no cor po de
uma pes soa fre quen te men te cau sam mu dan ças em ou- 
tra, quer os dois es te jam ro man ti ca men te en vol vi dos,
se jam ape nas ami gos ou es tra nhos se en con tran do pe la
pri mei ra vez.

Quan do vo cê es tá com al guém de quem gos ta, sua
res pi ra ção e seus ba ti men tos car día cos são sin cro ni za- 
dos. Es se ti po de co ne xão fí si ca ocor re en tre be bês e
seus cui da do res, en tre te ra peu tas e seus cli en tes e en tre
pes so as que fa zem uma au la de io ga ou can tam jun tas
em um co ral.

Se, por ou tro la do, as pes so as não se bi cam, seus cé re- 
bros são co mo par cei ros de dan ça que não pa ram de pi- 
sar em seus pés.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021
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Anúncio informou a ampliação de eventos fechados para 200 pessoas e abertos para
400, o retorno das aulas da rede estadual, entre outras medidas

COVID-19 NO MARANHÃO

Dino flexibiliza medidas
e anuncia volta às aulas
PATRÍCIA CUNHA

O
go ver na dor Flá vio Di no fez 
on tem, em co le ti va, o anún- 
cio de fle xi bi li za ção de vá ri- 
as me di das res tri ti vas no 

com ba te ao no vo co ro na ví rus. Ob ser- 
van do o avan ço na va ci na ção e a que- 
da em nú me ro de in ter na ções e óbi- 
tos, ele in for mou que, na Gran de Ilha, 
su per mer ca dos, aca de mi as, shop- 
pings e igre jas po dem fun ci o nar nor- 
mal men te co mo an tes, e am pli ou de 
150 pa ra 200 pes so as a per ma nên cia 
em even tos fe cha dos e 400 pa ra am bi- 
en tes aber tos.

“ Des ta co que 4 mil vi das fo ram 
pou pa das por cau sa da va ci na, pes so- 
as que es tão en tres nós e is so ser ve pa- 
ra su bli nhar o quão é im por tan te a va- 
ci na nas nos sas vi das. Te mos 145 mu- 
ni cí pi os, dos 217 que es tão com uma 
al ta pro du ti vi da de, la men ta vel men te 
te mos ain da 72 ci da des que es tão com 
pro du ti vi da de me nor e, por tan to, não 
re ce bem no vas do ses”, dis se o go ver- 
na dor.

O Ma ra nhão re ce beu até en tão, 4 
mi lhões e 400 mil do ses de va ci na 
con tra a Co vid-19, dis tri buiu 4 mi- 
lhões e 110 mil, e apli cou 3 mi lhões e 
520 mil do ses. “So bre a ta xa de con tá- 
gio no Bra sil, te mos pe la pri mei ra vez 
te mos o pais to do em ver de. O Ma ra- 
nhão se gue com a me nor ta xa de me- 
nor mor ta li da de do Bra sil, com 1,3, e 
es sa mor ta li da de se gue em de clí nio. 
Ou tro da do é que a ocu pa ção de lei tos 
tam bém se gue em de clí nio, opor tu ni- 
zan do a re dis tri bui ção de lei tos ex clu- 
si vos pa ra Co vid e não Co vid”, dis se o 
go ver na dor. A par tir des ses da dos, e 
re for çan do as me di das sa ni tá ri as, 
com o uso obri ga tó rio de más ca ra, ál-

GOVERNADOR AGRADECEU EQUIPES DE SAÚDE POR AVANÇO DA IMUNIZAÇÃO
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co ol em gel e dis tan ci a men to so ci al, o 
go ver na dor anun ci ou a vol ta das au- 
las da re de es ta du al em sis te ma hí bri- 
do (pre sen ci al e on li ne) a par tir de 2 
de agos to. A aber tu ra das au las nas re- 
des mu ni ci pais de pen de do po si ci o- 
na men to de ca da pre fei to.

A fle xi bi li za ção tam bém atin ge a 
re a ber tu ra de ci ne mas e te a tros, além 
da re ti ra da de res tri ção no ho rá rio de 
fun ci o na men to de ba res, res tau ran tes 
e su per mer ca dos. Ci ne mas, te a tros e 
igre jas li be ra dos es tão li be ra dos, as- 
sim co mo even tos com até 200 pes so- 
as em am bi en tes fe cha dos e, even tos 
com até 400 pes so as em am bi en tes 
aber tos e ven ti la dos.

O ser vi ço pú bli co es ta du al vol ta rá a 
fun ci o nar com 100% da ca pa ci da de. 
Pes so as que fa zem par te do gru po de 
ris co va ci na do com as du as do ses po- 

de rão re tor nar ao tra ba lho após 30 di-
as (ex ce to ges tan tes). Além dis so, co- 
mér cio, in dús tria, ba res, res tau ran tes, 
shop pings, aca de mia e su per mer ca- 
dos po dem fun ci o nar sem res tri ção 
de ho rá rio.

O go ver na dor no va men te cha mou 
a aten ção so bre a pan de mia, que não 
che gou ao fim e pe diu que o uso de 
más ca ra e o dis tan ci a men to con ti nu-
em. “A pan de mia ain da não aca bou. 
Por is so, pe ço aten ção es pe ci al pa ra 
con ti nu ar avan çan do na va ci na e nos 
cui da dos sa ni tá ri os pa ra que não vol-
te mos com as mes mas me di das de 
res tri ções. Ho je nós te mos, quan to 
aos prin ci pais in di ca do res, uma pers- 
pec ti va de que da, por is so es sa fle xi bi-
li za ção e va mos ver se is so se con fir ma 
nos pró xi mos di as”. As me di das va- 
lem até o dia 30 de ju lho.

RESTRIÇÕES NO INTERIOR

MPMA quer manter medidas em Paulino Neves

TAMBÉM FOI PEDIDA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS E DOS CANCELAMENTOS DE EVENTOS  A SEREM REALIZADOS

Com o ob je ti vo de as se gu rar a con- 
ti nui da de das me di das sa ni tá ri as de
pre ven ção à Co vid-19 no mu ni cí pio
de Pau li no Ne ves, o Mi nis té rio Pú bli- 
co do Ma ra nhão emi tiu, no dia 17, Re- 
co men da ção ao pre fei to Rai mun do
de Oli vei ra Fi lho. 

A Re co men da ção, as si na da pe lo
pro mo tor de jus ti ça Fer nan do Jo sé Al- 
ves Sil va, foi mo ti va da após a re vo ga- 
ção dos de cre tos mu ni ci pais que re gi- 
am as me di das sa ni tá ri as acer ca do
con tro le da pan de mia em Pau li no Ne- 
ves.

No do cu men to a Pro mo to ria de
Jus ti ça da Co mar ca de Tu tóia (da qual

Pau li no Ne ves é ter mo ju di ciá rio) so li- 
ci ta que o pre fei to, por meio de um
no vo de cre to, res ta be le ça as me di das
na área de saú de pú bli ca pa ra o en- 
fren ta men to da pan de mia.

 De acor do com a Re co men da ção,
após a sus pen são dos de cre tos fo ram
anun ci a das fes tas no mu ni cí pio, en- 
quan to au men tam o nú me ro de ca sos
de Co vid-19 na ci da de.

A Re co men da ção pe de que, no no- 
vo de cre to mu ni ci pal, se ja de ter mi na- 
do o can ce la men to de to dos os even- 
tos que po dem ge rar aglo me ra ção, re- 
vo gan do, as sim, os al va rás pa ra fes tas

e shows que even tu al men te fo ram ex- 
pe di dos.

 Tam bém foi pe di da am pla di vul ga- 
ção das me di das sa ni tá ri as, bem co- 
mo dos can ce la men tos de even tos
que vi e rem a ser re a li za dos, vi san do
de ses ti mu lar a aglo me ra ção de pes so-
as em Pau li no Ne ves.

A pre fei tu ra de ve rá en ca mi nhar à
Pro mo to ria de Jus ti ça, em até cin co
di as úteis após o re ce bi men to da Re- 
co men da ção, do cu men tos que com- 
pro vem as ações ad mi nis tra ti vas em- 
pre en di das pa ra o cum pri men to das
me di das so li ci ta das.

REFORÇO

Pfizer pode proteger
além do Sars-Cov-2

PRODUÇÃO DE ANTICORPOS É SÓ UMA PARTE DA  IMUNIZAÇÃO

En quan to a mai o ria das pes so as aguar da, com an si e- 
da de, pa ra ser imu ni za da con tra o Sars-CoV-2, so men te
no Bra sil mais de 4,5 mi lhões não re tor na ram pa ra re ce- 
ber a do se de re for ço. Além de com pro me ter a se gu ran- 
ça da po pu la ção, au men tan do o ris co de sur gi men to de
no vas va ri an tes, quem se ne ga a to mar a va ci na cor re ta- 
men te dei xa de se be ne fi ci ar de uma am pla pro te ção
an ti vi ral, que po de, in clu si ve, evi tar a in fec ção por ou- 
tros ví rus. Es sa é a con clu são de um es tu do da Es co la de
Me di ci na da Uni ver si da de de Stan ford (Ca li fór nia,
EUA), pu bli ca do no si te da re vis ta Na tu re.

A pes qui sa se con cen trou nas va ci nas de RNA — no
ca so, a da Pfi zer/Bi oN Te ch —, que fo ram apli ca das pe la
pri mei ra vez du ran te a pan de mia de co vid-19. Se gun do
um dos au to res, Ba li Pu len dran, a efi cá cia des sas subs- 
tân ci as es tá es ta be le ci da. Po rém, ele diz que não se co- 
nhe ce tão bem co mo elas agem nas cé lu las do sis te ma
imu no ló gi co, pois a pro te ção con fe ri da pe la pro du ção
de an ti cor pos é ape nas uma par te do me ca nis mo de
imu ni za ção.

“É a pri mei ra vez que va ci nas de RNA fo ram da das a
hu ma nos, e não te mos ideia de co mo eles fa zem o que
fa zem, ou se ja, ofe re cer 95% de pro te ção con tra a co vid”
diz Pu len dran. O ci en tis ta lem bra que o prin ci pal pa râ- 
me tro pa ra a apro va ção de no vas va ci nas tem si do a ca- 
pa ci da de de in du zir an ti cor pos neu tra li zan tes — pro teí- 
nas in di vi du a li za das, cri a das por cé lu las imu nes cha- 
ma das B, que po dem se li gar a um ví rus e im pe di-lo de
in fec tar no vas es tru tu ras.
as o sis te ma imu no ló gi co é mui to mais com pli ca do do
que is so. Os an ti cor pos, por si, não che gam per to de re- 
fle tir to tal men te a com ple xi da de e a ga ma de pro te ção.
Por is so, qui se mos in ves ti gar, com re quin tes de de ta- 
lhes, co mo é a res pos ta imu no ló gi ca in du zi da por es sas
va ci nas”, as si na la o pro fes sor de pa to lo gia, mi cro bi o lo- 
gia e imu no lo gia.

FINANCIAMENTO

FNDE prorroga prazo
para renovação do Fies

 RENOVAÇÃO DEVE SER FEITA POR MEIO DO SISTEMA SISFIES

O Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção
(FN DE) pror ro gou até 30 de se tem bro o pra zo pa ra re- 
no va ção se mes tral dos con tra tos as si na dos com o Fun- 
do de Fi nan ci a men to Es tu dan til (Fi es). A me di da foi pu- 
bli ca da ho je (20) no Diá rio Ofi ci al da União e va le pa ra
con tra tos sim pli fi ca dos e não sim pli fi ca dos do pri mei ro
se mes tre de 2021. O pro ces so de re no va ção de ve ser fei- 
to por meio do sis te ma Sis Fi es. O pe río do vem sen do es- 
ten di do pa ra ga ran tir que to dos os es tu dan tes pos sam
re a li zar os adi ta men tos nes te pe río do de pan de mia da
co vid-19.

No ca so de adi ta men to não sim pli fi ca do, quan do há
al te ra ção nas cláu su las do con tra to, co mo mu dan ça de
fi a dor, por exem plo, o es tu dan te pre ci sa le var a do cu- 
men ta ção com pro ba tó ria ao ban co pa ra fi na li zar a re- 
no va ção. Já nos adi ta men tos sim pli fi ca dos, a re no va ção
é for ma li za da a par tir da va li da ção do es tu dan te no sis- 
te ma. A au tar quia res pon sá vel pe la exe cu ção de po lí ti- 
cas edu ca ci o nais do Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC)
tam bém es ten deu o pra zo, até 30 de se tem bro, pa ra os
es tu dan tes in te res sa dos pe di rem a trans fe rên cia de cur- 
so ou de ins ti tui ção de en si no e a di la ta ção do pe río do
de uti li za ção do fi nan ci a men to es tu dan til re fe ren te ao
pri mei ro se mes tre do ano.

Os con tra tos do Fi es de vem ser re no va dos se mes tral- 
men te. O pe di do de adi ta men to é fei to ini ci al men te pe- 
las ins ti tui ções de en si no e, em se gui da, os es tu dan tes
de vem va li dar as in for ma ções in se ri das pe las fa cul da- 
des no Sis Fi es. A pror ro ga ção fei ta pe lo FN DE va le pa ra
con tra tos as si na dos até de zem bro de 2017. Os con tra tos
do No vo Fi es, fir ma dos a par tir de 2018, têm cro no gra- 
ma de fi ni do pe la Cai xa.
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A unidade teve seus serviços ampliados e agora é a primeira do Maranhão na Atenção
Básica em Saúde a ter um ambulatório de prevenção combinada contra ISTs/AIDS

Ou tras me lho ri as

SÃO LUÍS

Braide entrega  Centro de
Saúde Djalma Marques

O
pre fei to Edu ar do Brai de en- 
tre gou, nes ta se gun da-fei ra 
(19), o Cen tro de Saú de 
Djal ma Mar ques, no Ipem 

Tu ru, to tal men te re qua li fi ca do. Com a 
re qua li fi ca ção, a uni da de te ve seus 
ser vi ços am pli a dos e ago ra é a pri mei- 
ra do Ma ra nhão na Aten ção Bá si ca em 
Saú de a ter um am bu la tó rio de pre- 
ven ção com bi na da con tra In fec ções 
Se xu al men te Trans mis sí veis 
(ISTs/AIDS), ofe re cen do o ser vi ço de 
pro fi la xia pós-ex po si ção (PEP). “Nós 
do bra mos o nú me ro de equi pes de 
Es tra té gia de Saú de na Fa mí lia, is so 
re pre sen ta mais pes so as aten di das 
com qua li da de mai or e me nor tem po 
de es pe ra. Tam bém im plan ta mos um 
ser vi ço pi o nei ro pa ra a pre ven ção ao 
HIV/AIDS e ou tras in fec ções se xu al- 
men te trans mis sí veis. Va mos le var es- 
te ser vi ço pa ra ou tras uni da des de 
saú de, che gan do a to das as re giões da 
ci da de. É as sim que es ta mos avan- 
çan do na saú de em São Luís”, des ta- 
cou o pre fei to Edu ar do Brai de.

Pre ven ção HIV/AIDS 
Com a re for ma e re qua li fi ca ção, o 
Cen tro de Saú de Djal ma Mar ques 
ago ra con ta com um am bu la tó rio de 
pre ven ção com bi na da con tra 
HIV/AIDS e ou tras in fec ções se xu al- 
men te trans mis sí veis (ISTs). Es ta é a 
pri mei ra uni da de da aten ção bá si ca a 
con tar com o ser vi ço de pro fi la xia 
pós-ex po si ção (PEP) no es ta do.  Por 
meio do am bu la tó rio se rão ofe re ci dos 
ain da os ser vi ços de tes ta gem re gu lar 
pa ra o HIV; pre ven ção da trans mis são 
ver ti cal; tra ta men to das in fec ções se- 
xu al men te trans mis sí veis; imu ni za- 
ção pa ra as he pa ti tes A e B; ori en ta- 
ções de re du ção de da nos pa ra usuá ri- 
os de ál co ol e ou tras subs tân ci as; en- 
ca mi nha men tos pa ra pro fi la xia pré

Re for ma e re qua li fi ca ção

UNIDADE DE SAÚDE TEVE TODA A SUA ESTRUTURA FÍSICA REQUALIFICADA

-ex po si ção (PrEP) e pa ra o tra ta men to 
de pes so as que já vi vem com HIV nos 
Cen tros de Tes ta gem e Acon se lha- 
men to (CTAs).

O Cen tro de Djal ma Mar ques te ve 
to da a sua es tru tu ra fí si ca re qua li fi ca- 
da, o que per mi tiu am pli ar a Es tra té-
gia Saú de da Fa mí lia (ESF), pas san do 
de du as pa ra qua tro equi pes.

A uni da de con ta com dois con sul- 
tó ri os mé di cos, dois con sul tó ri os 
odon to ló gi cos e três con sul tó ri os de 
en fer ma gem, sen do um ex clu si vo pa-
ra o aten di men to à saú de da mu lher.

O Cen tro pres ta aten di men tos co-
mo acom pa nha men to da saú de do 
ho mem, saú de da mu lher, in cluin do 
pré-na tal, saú de do ido so, in fan til e de 
ado les cen tes, en tre ou tros ser vi ços, e, 
tam bém tem sa las de va ci na, cu ra ti- 
vos, far má cia e tri a gem.

As obras de re qua li fi ca ção fo ram 
re a li za das pe las equi pes da Se cre ta ria 
Mu ni ci pal de Obras e Ser vi ços Pú bli- 
cos (Se mosp).

MOBILIDADE

Governo anuncia ônibus com tarifa zero em São Luís

O ANÚNCIO FOI FEITO ATRAVÉS DO TWITTER DO GOVERNADOR

O go ver na dor do Es ta do, Flá vio Di- 
no (PSB), anun ci ou nes ta ter ça-fei ra
(20) a im plan ta ção do Ex pres so do
Tra ba lha dor, ser vi ço de ôni bus com
ta xa ze ro na Ilha de São Luís.

“Em ou tu bro, va mos

im plan tar um ser vi ço de

ôni bus com ta ri fa ze ro

na Ilha de São Luís,

ini ci al men te pa ra

mo ra do res da re gião da

Vi la Lui são (via No va

Li to râ nea) e pa ra

co mer ciá ri os que

en cer ram ex pe di en te

após 21h. Se rá o

Ex pres so do

Tra ba lha dor, no vo

pro je to do

@Go ver no MA”, dis se

Fá vio Di no no Twit ter.

Des de o co me ço do ano, a Pre fei tu- 
ra de São Luís vem re a li zan do al te ra- 
ções, am pli an do a fro ta e adi ci o nan do
no vas ro tas de ôni bus na ca pi tal.

Com o ob je ti vo de fa ci li tar o des lo- 

ca men to e a di mi nui ção do tem po de
es pe ra da po pu la ção que usa o trans- 
por te ur ba no da ca pi tal, a Pre fei tu ra
de São Luís, por meio da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por tes
(SMTT), co lo ca em fun ci o na men to a
par tir des te sá ba do (5), o no vo iti ne rá-
rio da li nha de ôni bus Gran de Cir cu- 
lar, com vi a gens en tre os ter mi nais de
in te gra ção da zo na ur ba na da ci da de.

Em mar ço foi cri a do o ser vi ço ‘Ra- 
pi dão São Luís’, com tra je tos de ter mi- 
nais pa ra ter mi nais, a par tir de no vas
ro tas, me nos pa ra das e com saí da dos
Ter mi nais de In te gra ção. As vi a gens
são re a li za das por ôni bus bi ar ti cu la- 
dos e man tém a pos si bi li da de de uti li- 
zar o Bi lhe te Úni co. Em ju nho, a Ro ta
do Gran de Cir cu lar foi am pli a da. A
no va li nha am pli ou as ro tas com ori-
gem no Ter mi nal da Coha ma, Ter mi- 
nal do São Cris tó vão, e Ter mi nal da
Praia Gran de.

ENSINO SUPERIOR

Resultado da 1ª etapa do
Prouni já está disponível

RESULTADO DA 2ª CHAMADA ESTÁ PREVISTO PARA 3 DE AGOSTO

O re sul ta do da pri mei ra eta pa do Pro gra ma Uni ver si- 
da de pa ra To dos (Prou ni) já es tá dis po ní vel, des de a ma- 
nhã des ta ter ça-fei ra (20), no si te gov.br, pla ta for ma do
go ver no fe de ral que reú ne, em um só lu gar, ser vi ços pa- 
ra o ci da dão e in for ma ções so bre a atu a ção de to das as
áre as do go ver no. Ca so o es tu dan te não se ja ca das tra do,
bas ta cri ar a con ta.

No si te é pos sí vel co nhe cer a lis ta de pré-se le ci o na- 
dos e ver a lis ta gem, em or dem al fa bé ti ca, em ca da cur- 
so, que é úni ca e com pre en de pré-se le ci o na dos em am- 
pla con cor rên cia e ações afir ma ti vas, se gun do o Mi nis- 
té rio da Edu ca ção. Os es tu dan tes con vo ca dos te rão de
ho je a 28 de ju lho pa ra com pro var as in for ma ções.

O re sul ta do da se gun da cha ma da es tá mar ca do pa ra
3 de agos to, com a com pro va ção de da dos no pe río do de
3 a 11 de agos to. Ha ve rá ain da lis ta de es pe ra no pe río do
de 17 a 18 de agos to. O re sul ta do de ve sair no dia 20 de
agos to e a en tre ga de do cu men tos fi ca rá pa ra o pe río do
de 23 a 27 de agos to.

As ins cri ções pa ra o Prou ni do se gun do se mes tre ter- 
mi na ram na sex ta-fei ra (16). Ao to do es tão sen do ofer ta- 
das 134.329 bol sas, sen do 69.482 in te grais e 64.847 par- 
ci ais, pa ra 10.821 cur sos em 952 ins ti tui ções de en si no
su pe ri or da re de pri va da. Pa ra con cor rer às bol sas in te- 
grais, o es tu dan te te ve que com pro var ren da fa mi li ar
bru ta men sal, por pes soa, de até um e meio sa lá rio mí ni- 
mo. Pa ra as bol sas par ci ais (50%), a ren da fa mi li ar bru ta
men sal de ve ser de até três sa lá ri os mí ni mos por pes soa.

Po dem se ins cre ver es tu dan tes bra si lei ros que não te- 
nham di plo ma de cur so su pe ri or e que te nham par ti ci- 
pa do do Enem 2020 e ob ti do, no mí ni mo, 450 pon tos de
mé dia nas pro vas. O es tu dan te tam bém não po de ter ti- 
ra do ze ro na re da ção.

EM 42 DIAS

137 presos por violência
contra menores no MA

OPERAÇÕES RESULTARAM EM 85 PRISÕES EM FLAGRANTES

A De le ga cia Ge ral de Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, di vul- 
gou nes sa se gun da-fei ra (19), um re la tó rio con ten do o
ba lan ço de vá ri as ope ra ções de fla gra das em São Luís e
ou tras ci da des do in te ri or do Ma ra nhão.

O ob je ti vo das ope ra ções é com ba ter cri mes de vi o- 
lên cia con tra cri an ças e ado les cen tes.

Os tra ba lhos du ra ram 42 di as e

fo ram re a li za dos nos 217

mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

As ações po li ci ais, que se ini ci a ram no dia 4 de ju nho
e fi na li za ram na úl ti ma sex ta-fei ra (16), re sul ta ram em
85 pri sões em fla gran tes, no cum pri men to de 52 man- 
da dos de pri são, che gan do ao to tal de 137 pes so as pre- 
sas por en vol vi men to em cri mes de vi o lên cia con tra
me no res de ida de.

Os tra ba lhos du ra ram 42 di as e fo ram re a li za dos nos
217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses, a Po lí cia Ci vil do Ma ra- 
nhão cum priu 12 man da dos de bus ca do mi ci li ar e so li- 
ci tou 96 me di das pro te ti vas, além da apre en são de 8 ar- 
mas de fo go.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021
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Documentário maranhense aborda a visão das religiões de matriz africana sobre a
pandemia na visão do povo de terreiro. Lançamento acontece até o final do semestre 

AUDIOVISUAL

Religiões de matriz
africana em filme

O
cur ta-me tra gem “Atotô Ba- 
bá” é um do cu men tá rio ma- 
ra nhen se que abor da as vi- 
sões das re li giões de ma triz 

afri ca na so bre a pan de mia do no vo 
co ro na ví rus e o im pac to da do en ça 
nas co mu ni da des de ter rei ro. A ex- 
pres são Atotô Ba bá, sig ni fi ca “Cal ma, 
pai!” É uma sau da ção ao ori xá Oba lu- 
aiê e um ape lo pa ra acal mar o pla ne ta 
Ter ra, pois pa ra os Po vos de Axé a pan- 
de mia é uma das con sequên ci as da 
in ten sa de gra da ção do meio am bi en- 
te, da vi o lên cia, do pre con cei to, dos 
dis cur sos de ódio e do des ca so do ser 
hu ma no com a vi da.

O ro tei ro se ins pi ra na mi to lo gia 
dos ori xás, as re la ções que es sas di- 
vin da des afri ca nas têm com a na tu re- 
za e com os pro ces sos da vi da que en- 
vol vem nas ci men to, do en ças, cu ras e 
mor te. O cur ta tam bém des ta ca o mo- 
do de vi ver des sas co mu ni da des e os 
prin cí pi os que re gem a re li gião. Co le- 
ti vi da de, an ces tra li da de, o res pei to 
com o meio am bi en te e o cui da do 
com o ou tro.A obra é o pri mei ro tra- 
ba lho ci ne ma to grá fi co in de pen den te 
da jor na lis ta Már cia Car va lho.

“Foi uma ex pe ri ên cia in ten sa. Ape- 
sar de al gu mas se me lhan ças a lin gua- 
gem ci ne ma to grá fi ca é com ple ta- 
men te di fe ren te da te le vi si va, que es- 
tou acos tu ma da a tra ba lhar. Em 2020 
fi ze mos vá ri os tra ba lhos so bre a pan- 
de mia. Mas, fa lar des se mo men to a 
par tir da vi são dos po vos de ter rei ro 
foi de sa fi a dor e ma ra vi lho so.  As co- 
mu ni da des de re li gião de ma triz afri- 
ca na se guem prin cí pi os que ser vem 
de exem plo ao mun do. O cur ta faz es- 
sas re fle xões e des ta ca a ur gên cia de 
cui dar mos da nos sa ca sa, a Ter ra, pa ra 
evi tar mos a nos sa ex tin ção” res sal tou, 
a di re to ra e ro tei ris ta.

PERSONAGENS INSPIRADOS NOS ORIXÁS NANÃ E OBALUAÍÊ  ILUSTRAM O FILME

ÃNIO FERREIRAJ

O cur ta-me tra gem Atotô Ba bá foi 
pro du zi do ape nas com o re cur so da 
Lei Al dir Blanc, des ti na do aos pro je tos 
de au di o vi su al apro va dos pe lo Go ver- 
no do Ma ra nhão no pas sa do. Du ran te 
06 me ses, a equi pe for ma da por seis 
pro fis si o nais ini ci ou o tra ba lho de 
pes qui sa, ro tei ro, fi gu ri no, en tre vis- 
tas, mon ta gem e edi ção pa ra que o 
ma te ri al fi cas se pron to, ain da no pri- 
mei ro se mes tre de 2021. Além da 
equi pe, o pro je to con tou com o apoio 
de con sul to res es pe ci a li za dos na re li- 
gião e de ami gos que co la bo ra ram 
com a obra.

“Atotô Ba bá” foi fei to com mui to 
ca ri nho e de di ca ção. O bai xo re cur so 
di fi cul tou al gu mas ques tões, mas 
com em pe nho, cri a ti vi da de e co ra- 
gem con se gui mos um re sul ta do ma-
ra vi lho so. Po de mos di zer com cer te za 
que “Atotô Ba bá” é um fil me ins pi ra do 
e ins pi ra dor. Os ori xás aben ço a ram 
ca da pas so do pro je to se fi ze ram pre- 
sen tes nas lo ca ções, nos man dan do 
chu va e si tu a ções de mui ta be le za. 
Quem as sis tir o do cu men tá rio vai 
sen tir es sa ener gia.”  Ex pli cou Ju an 
Fe li pe, di re tor de ar te e fi gu ri no.

OPORTUNIDADE

Curso online de dança com Dudude Herrmann

So bre a ori en ta do ra

Pe lo se gun do ano con se cu ti vo, a 
bai la ri na e co reó gra fa Du du de Her r- 
mann vol ta rá ao Po lo So ci o cul tu ral 
Sesc Paraty pa ra mais uma tem po ra da 
do cur so ‘De can to de Dan ça’.  As ati vi- 
da des se rão on-li ne e, pa ra es ta edi- 
ção, ha ve rá en con tros men sais com 
mes tres da cul tu ra po pu lar e pes qui- 
sa do res com fo co no pa trimô nio ima- 
te ri al e na di ver si da de da cul tu ra bra- 
si lei ra

Com ex pe ri ên cia de mais de 50 
anos de car rei ra, a pro pos ta de Du du- 
de pa ra o cur so é fa zer uso da lin gua- 
gem da im pro vi sa ção em dan ça com 
o in tui to de fo men tar e ati var o cor po 
pa ra uma in fi ni da de de dan ças que 
es tão na me mó ria ima te ri al de ca da 
um. A ati vi da de é des ti na da a ar tis tas 
de vá ri os ho ri zon tes, es tu dan tes da 
ce na vi va e in te res sa dos em que já 
pos su am al gu ma no ção cor po ral.

As au las se rão re a li za das no pe río- 
do de 12 de agos to a 29 de ou tu bro, 
sem pre às ter ças e quin tas-fei ras, das 
19 às 21h. Uma vez ao mês, a ati vi da de 
ocor re rá em um sá ba do das 10h às 
15h. Pa ra par ti ci par, é ne ces sá rio ter 
18 anos ou mais. As ins cri ções po dem 
ser re a li za das no si te do Sesc Paraty e 
es tão aber tas a in te res sa dos de to do o 
país.

Du du de é re co nhe ci da não so men- 
te pe lo seu tra ba lho na dan ça, mas pe- 
las cri a ções em que faz a in ter se ção 
com di ver sas ou tras lin gua gens ar tís- 
ti cas co mo o te a tro, a per for man ce e a 
mú si ca. Pre mi a da di ver sas ve zes co- 
mo di re to ra, co reó gra fa e in tér pre te, 
pos sui uma sin gu lar as si na tu ra nas 
ar tes ad qui rin do pro je ção na ci o nal ao 
lon go vá ri os anos de car rei ra. Du du de 
fez par te do Gru po Trans for ma, co le ti- 
vo ar tís ti co da dan ça que mar cou épo- 
ca em Be lo Ho ri zon te nos anos 70 e foi

De can to de Dan ça 2021

INSCRIÇÕES DO CURSO COM DUDUDE HERMANNN ESTÃO ABERTAS PARA  TODO O PAÍS

?ESTUDO IMPREVISÍVEL PARA UMA PRIMAVERA IMPREVISÍVEL?

o pro pul sor de vá ri os ar tis tas e ou tros 
gru pos. Es tu dan te e com pa nhei ra de 
tra ba lho de im por tan tes no mes co mo 
Ma ri le ne Mar tins e Klaus Vi an na, há 
cin co dé ca das atua no ce ná rio cul tu- 
ral ten do se tor na do tes te mu nha im- 
por tan te da his tó ria da dan ça, além 
de re fe rên cia pa ra di ver sas ge ra ções 
de ar tis tas.

Uma das pi o nei ras no Bra sil a uti li- 
zar a lin gua gem da im pro vi sa ção em 
dan ça, a ar tis ta de sen vol veu uma ma- 
nei ra sin gu lar de apli car, en si nar e en- 
ten der a dan ça con tem po râ nea. 
Cons truiu uma pe da go gia pró pria, a 
qual tem no cor po or gâ ni co sua ba se 
de en ten di men to, com o su por te da 
edu ca ção so má ti ca di re ci o na da à lin- 
gua gem da im pro vi sa ção em dan ça. 
Apre sen tou-se co mo in tér pre te em 
di ver sas ci da des do país e em paí ses 

co mo Por tu gal, Ale ma nha e Fran ça. 
Atu al men te, es tá de di ca da ao seu ate-
li er de cri a ção lo ca li za do em Ca sa 
Bran ca (MG), on de há uma dé ca da 
pro mo ve ações pa ra a co mu ni da de 
ar tís ti ca e in te res sa dos, com tra ba- 
lhos fo ca dos na ar te con tem po râ nea e 
que en vol vem pro fis si o nais da ce na 
vi va.

Pe río do: 12 de agos to a 29 de ou tu- 
bro

Ho rá ri os: 19h às 21 (ter ças e quin- 
tas-fei ras) | 10h às 15h (um sá ba do por 
mês)

Pla ta for ma de aces so: Te ams
Ins cri ções e in for ma-

ções: http://www.sescparaty.com.br
/ho me/2021/no ti ci as/con teu- 
do/decanto_de_danca_2021

Babalorixás maranhenses 
foram  entrevistados 

 EQUIPE DO CURTA “ATOTÔ BABÁ” COM JÔ BRANDÃO DE NANÃ

JÃNIO FERREIRAJ

A di re ção de fo to gra fia é de Jâ nio Fer rei ra, o som di re- 
to e de sig ner de Ju an Gus mão, a as sis tên cia de ro tei ro é
de Mai nu mi Pi nhei ro e a mon ta gem e fi na li za ção de
Nayra Al bur quer que. Atotô Ba bá tem a par ti ci pa ção es- 
pe ci al das atri zes Scha ma ch Pa che co e Cris Car do so, do
per cus si o nis ta Elié zer Go mes e dos en tre vis ta dos:

Ba ba lawo Ba ba Tun de Ogun ji mi, Ni gé ria,  Iyalorixá Jô
Bran dão de Na nã, Co le ti vo Dan Eji, Eu di van de Ri ba mar
Cos ta Sil va (Pai Bia ), do Ter rei ro de Mi na San ta Ro sa de
Li ma,  Mãe El zi ta Vi ei ra, Mãe Ro xa e Ma ria As sun ção do
Ter rei ro Fé em Deus

Um pou co de “Atotô Ba bá”- Quan do a co vid-19 se es- 
pa lha no mun do, a hu ma ni da de é obri ga da a se adap tar
às me di das sa ni tá ri as que im põem, no pri mei ro mo- 
men to, o dis tan ci a men to pa ra im pe dir que do en ça – de
efei tos até en tão des co nhe ci dos- pro vo que o me nor nú- 
me ro de mor tes pos sí vel.

Na Áfri ca, sem pre que yalorixás e ba ba lo ri xás ve ri fi- 
cam a pre sen ça do ori xá Oba lu aiê, por meio dos seus
sis te mas adi vi nha tó ri os se pre pa ram pa ra con ter, com
aju da de ri tu ais, a pro te ção con tra no vas epi de mi as em
seus paí ses. No Bra sil as re li giões de ma triz afri ca na
tam bém re ce be ram si nais de Oba lu aiê, ain da em 2019.
O que nin guém ima gi na va era que se ria uma tra gé dia
mun di al.

LITERATURA

Personagens pretos em
novos contos de fadas

” O PEQUENO GRANDE ALFAIATE” JÁ ESTÁ DISPONIVEL 

Além das men sa gens de amor, co ra gem e per se ve ran- 
ça dos clás si cos con tos de fa das, os pro ta go nis tas de “O
Pe que no Gran de Al fai a te” e “A Prin ce sa e o Es pe lho” se
apre sen tam ao pú bli co in fan til com um ob je ti vo a mais:
re pre sen tar as cri an ças pre tas que nun ca se en xer ga ram
nas pro du ções do gê ne ro. 

A pro pos ta é da co le ção da es cri to ra pau lis ta Isa bel
Cin tra, que vi ve atu al men te em Es to col mo, ca pi tal da
Sué cia.

Pu bli ca das ini ci al men te em in glês e ilus tra das
por Ze ka Cin tra, ir mão da au to ra, as pro du ções exi bem
rai nhas e prin ce sas com seus po de ro sos blacks e tu do
que eles sim bo li zam. Ape sar de es tar su til men te re pre- 
sen ta do nas nar ra ti vas, o ra cis mo não é a te má ti ca cen- 
tral dos en re dos. “Que ro que as cri an ças pre tas ve jam
que tam bém po dem ser as rai nhas, prin ce sas e pro ta go- 
nis tas de qual quer his tó ria”, ex pli ca a au to ra. 

Em “O Pe que no Gran de Al fai a te”, o pe que no Akim
mos tra ao pai Ja far, e tam bém pa ra to dos os pe que nos
lei to res, que é pre ci so mui ta co ra gem e oti mis mo pa ra
en fren tar os de sa fi os da vi da. 

Já A Prin ce sa e o Es pe lho re ve la que a be le za es tá na
sua for ma mais pu ra, sem qual quer ti po de pa drão: o
sen ti men to amor sem pre re sis ti rá, sen do mai or que to- 
das as vai da des do mun do.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021
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Treinador gaúcho chega ao cruzmaltino com o objetivo de retornar à Série A,
atualmente o clube está fora do G4

SÉRIE B

Lisca é anunciado como
novo técnico do Vasco

Con fi ra a no ta do clu be:

O
Vas co não per deu tem po. 
Me nos de 24 ho ras após 
anun ci ar a de mis são de 
Mar ce lo Ca bo, o clu be 

anun ci ou a con tra ta ção de Lis ca, na 
ma nhã des ta ter ça-fei ra. O con tra to 
do no vo co man dan te vai até de zem- 
bro des te ano.

O no me pre fe ri do no Vas co pa ra 
subs ti tuir Mar ce lo Ca bo era jus ta- 
men te o de Lis ca. O trei na dor de 48 
anos foi al vo da di re to ria cruz-mal ti na 
no iní cio do ano, mas o com pro mis so 
com o Amé ri ca-MG – o seu úl ti mo 
clu be – ain da es ta va vi gen te. Ele tam- 
bém ti nha uma pro pos ta do Bo ta fo go 
em mãos e aguar da va a de fi ni ção de 
uma son da gem do ex te ri or, mas op- 
tou pe la Co li na.

Lis ca as si nou o con tra to com o Vas- 
co em Por to Ale gre, sua ter ral na tal, ao 
la do do di re tor exe cu ti vo do clu be, 
Ale xan dre Pás sa ro. O téc ni co ini cia o 
seu tra ba lho nes ta sex ta-fei ra.

“O Vas co da Ga ma de fi niu, nes ta 
ter ça-fei ra (20/07), seu no vo téc ni co 
pa ra a sequên cia da tem po ra da de 
2021. Mais co nhe ci do co mo Lis ca, 
Luiz Car los Cir ne Li ma de Lo ren zi, de 
48 anos, che ga ao Gi gan te da Co li na 
ao la do do au xi li ar téc ni co Már cio 
Hahn pa ra li de rar o pro je to de re tor no 
à Sé rie A do Cam pe o na to Bra si lei ro. O 
con tra to as si na do é vá li do até o fi nal 
des te ano.

Lis ca ini ci ou sua tra je tó ria co mo 
trei na dor nas ca te go ri as de ba se do 
In ter na ci o nal, em 1990, e pas sou por 
São Pau lo, Grê mio e Flu mi nen se an- 
tes de ini ci ar sua car rei ra no pro fis si o-

LISCA ASSINOU COM O VASCO ATÉ O FIM DE DEZEMBRO DE 2021

nal, em 2007, pe lo Bra sil de Pe lo tas. O 
gaú cho de Por to Ale gre ga nhou no to- 
ri e da de após tra ba lhos de su ces so em 
clu bes do Nor des te, es pe ci al men te no 
Ce a rá. No Sul do país, o no vo téc ni co 
cruz mal ti no se des ta cou em 2013 ao 
con se guir o aces so à Sé rie C com o Ju- 
ven tu de.

Dois anos de pois, em 2015, Lis ca 
as su miu o Ce a rá na zo na de re bai xa- 
men to da Sé rie B e li de rou uma gran- 
de re a ção, sal van do o clu be de uma 
que da à ter cei ra di vi são na ci o nal que 
era da da co mo cer ta. Já em 2018, em 
sua se gun da pas sa gem, Lis ca tam bém 

fez o ti me re ver ter uma sequên cia 
ruim e dei xar a zo na de re bai xa men to 
na Sé rie A, man ten do o clu be na pri- 
mei ra di vi são ao fim da com pe ti ção.

Seu úl ti mo tra ba lho foi no Amé ri ca 
Mi nei ro, en tre as tem po ra das de 2020 
e 2021. Em 16 me ses à fren te do Co e- 
lho, Lis ca al can çou re sul ta dos ex pres- 
si vos. Com ele, o ti me mi nei ro fez sua 
me lhor cam pa nha de sua his tó ria na 
Co pa do Bra sil (foi se mi fi na lis ta na 
edi ção 2020), con quis tou o aces so à 
Sé rie A de 2021 e se sa grou vi ce-cam-
peão do Cam pe o na to Mi nei ro nes te 
ano.”

MARANHENSE DE REGULARIDADE

Maranhão Rally anuncia
Categoria Expedição 

COMPETIÇÃO ACONTECE NESTE SÁBADO (24)

Pa ra quem gos ta de di ri gir por es tra das de ter ra, ter
con ta to com a na tu re za e tem in te res se em co nhe cer de
per to a adre na li na de um rally, po de se pre pa rar pa ra
uma aven tu ra nes te sá ba do. O Ma ra nhão Rally anun ci- 
ou a Ca te go ria Ex pe di ção pa ra in te res sa dos em co nhe- 
cer de per to a ex pe ri ên cia dos pi lo tos e na ve ga do res. A
ca te go ria faz par te da 2ª Eta pa do Ma ra nhen se de Re gu- 
la ri da de, que acon te ce nes te sá ba do (24), com ro tei ro
São Luís – Ita pe cu ru (300 km de pro va).

Na ca te go ria Ex pe di ção, os par ti ci pan tes são ins cri tos
igual men te àque les que vão dis pu tar o tí tu lo da com pe- 
ti ção e os car ros têm a mes ma ade si va gem. Mas não ha- 
ve rá com pe ti ção. Após um lon go pe río do de con fi na- 
men to, es sa é a opor tu ni da de ide al pa ra vi a jar com se- 
gu ran ça e co nhe cer o es por te off-ro ad.

“A ca te go ria ex pe di ção é pa ra vo cê que sem pre so- 
nhou em co nhe cer o mun do off-ro ad. Quem se ins cre- 
ver nes sa ca te go ria vai as sis tir ao even to, e de que bra
ain da vai ter di rei to a um de li ci o so al mo ço, pre pa ra do
pe lo Che fe Thi a go Ogro, da Ca sa do Ogro. A ins cri ção é
va li da pa ra 2 in te gran tes do mes mo veí cu lo, in te gran te
adi ci o nal pa ga va lor adi ci o nal pro por ci o nal”, ex pli ca
Ar tur Car va lho, di re tor de pro vas do Ma ra nhão rally.

A 2ª Eta pa do Ma ra nhen se de Rally de Re gu ra li da de
se rá re a li za da no dia 24/07 com lar ga da e che ga da no
Pos to Ro ma, em São Luís, e vai con tar com 300 km de
per cur so por Ita pe cu ru e ad ja cên ci as.

As ca te go ri as são: Car ros (Gra du a dos, Tu ris mo, Ini ci- 
an tes e Ini ci an tes – Ma zu ki); Mo tos Rally; UTV´s ; Qua- 
dri ci clos e a Ca te go ria Ex pe di ção, que é a no vi da de des- 
ta 2ª Eta pa. As ins cri ções são re a li za das pe lo si te
www.maranhaorally.com.br

As sim co mo na 1ª eta pa, a com pe ti ção per ma ne ce se- 
guin do as ori en ta ções da Con fe de ra ção Bra si lei ra de
Au to mo bi lis mo e vai exi gir tes te ne ga ti vo de Co vid-19
pa ra to dos os par ti ci pan tes, mes mo que va ci na dos. Os
exa mes pre ci sam ser en tre gues na quin ta – fei ra (22/07),
quan do a or ga ni za ção vai di vul gar o bri e fing da eta pa.

NE RES PIN TO

SÉRIE B DO ESTADUAL

Arnaldo vai trazer reforços para o MAC

GILEARD FOI A ÚLTIMA REVELAÇÃO DO QUADRICOLOR

O Ma ra nhão Atlé ti co Clu be se gue na
mon ta gem da equi pe que vai dis pu tar a Sé- 
rie B do Cam pe o na to Ma ra nhen se. De pois
de anun ci ar as con tra ta ções dos go lei ros
João Pau lo e Moi sés, o pre si den te Car los
Edu ar do con fir mou Ar nal do Li ra co mo
trei na dor pa ra co man dar a equi pe a par tir
do dia 2 de agos to. O no vo co man dan te
atle ti ca no já adi an tou que in di ca rá al guns
atle tas do fu te bol ce a ren se, que já co nhe ce
mui to bem, pa ra ves tir a ca mi sa atle ti ca na
na com pe ti ção. Os no mes só se rão re ve la- 
dos na pró xi ma se ma na, por que al guns de- 
les ain da dis pu tam a Sé rie B do Cam pe o- 
na to Ce a ren se.

Em São Luís, a di re to ria ma que a na tam- 
bém es tá man ten do con ta to com ou tros
pro fis si o nais. O za guei ro Mai con,  o vo lan- 
te Amo rim e o ata can te Gi le ard, que es ta va
no fu te bol ama zo nen se,  de vem re tor nar
ao Par que Va lé rio Mon tei ro. Opor tu ni da- 
des se rão da das aos atle tas jo vens que se
des ta ca ram na equi pe sub-19, cam peã ma- 
ra nhen se da ca te go ria e já de vi da men te
ob ser va dos.

Ar nal do Li ra, 61 anos, con fir mou seu de- 
sem bar que três di as an tes de as su mir o
car go. Bi cam peão pe lo MAC nos anos 94 e
95, ele é bas tan te ex pe ri en te e te ve pas sa- 
gens por vá ri os clu bes do Nor des te e até no
in te ri or pau lis ta. Re cen te men te, es te ve no
Guarany de So bral-CE. Em São Luís ele já
co man dou Mo to Club e o Sam paio Cor rêa.
O téc ni co de ve de sem bar car em São Luís

no co me ço de agos to.
O Ma ra nhão tam bém con fir mou os de- 

mais mem bros da co mis são téc ni ca: Ra fa el
Du rans (au xi li ar); Fran cis co Jú ni or ((pre- 
pa ra dor fí si co) e o pre pa ra dor de go lei ros
Jú ni or Fer rei ra. Es te úl ti mo te ve gran de
pas sa gem pe lo clu be, on de foi re ve la do e
quan do pa rou foi tra ba lhar co mo ori en ta- 
dor. Seu úl ti mo clu be foi o Sam paio Cor rêa,
on de con tri buiu pa ra con quis tas im por- 
tan tes. Pa ra co man dar a ge rên cia de fu te- 
bol foi con vi da do Rai mun dão, ex-jo ga dor
pro fis si o nal do clu be, que co nhe ce mui to
bem a me to do lo gia de tra ba lho dos di ri- 
gen tes atle ti ca nos.

An ti gos con se lhei ros do Ma ra nhão Atlé- 
ti co fo ram ou vi dos an tes da con tra ta ção de
Ar nal do Li ra e hou ve um con sen so na apre-
sen ta ção do pro je to pe lo pre si den te Car los
Edu ar do. Li ra de ve tra zer no mí ni mo cin co
jo ga do res em sua com pa nhia. Ele já sa be
quais as con di ções fi nan cei ras do clu be,
que man tém o com pro mis so de pa gar
pou co, mas em dia.

A me ta da di re to ria atle ti ca na é con se- 
guir a vol ta do ti me à Sé rie A do Cam pe o na-
to Ma ra nhen se. Por is so, os tra ba lhos no
Par que Va lé rio Mon tei ro, com o no vo gru- 
po de atle tas, de vem co me çar com um mês
de an te ce dên cia. A Sé rie B só se rá ini ci a da
em se tem bro.

O MAC ini ci a rá a pre pa ra ção no dia 2 de
agos to, pa ra es tre ar no co me ço de se tem- 
bro na fa se prin ci pal do Ma ra nhen se Sé rie
B. Ao lon go dos pró xi mos di as, no vas con- 
tra ta ções de vem ser di vul ga das.

FUTEBOL FEMININO

Brasil estreia hoje contra a China

TREINADORA PROJETA UM ‘JOGO DIFÍCIL’ COM A CHINA NESTA QUARTA-FEIRA

A cau te la fez par te do dis cur so da téc ni- 
ca Pia Sundha ge às vés pe ras da Se le ção
Bra si lei ra fe mi ni na dar seu pri mei ro pas- 
so nos jo gos Olím pi cos de Tó quio. Em en- 
tre vis ta co le ti va nes ta ter ça-fei ra, vés pe ra
do du e lo com a Chi na, a co man dan te afir- 
mou que tu do faz par te de uma “pre pa ra- 
ção” pa ra o su ces so.

O pon ta pé ini ci al da

equi pe ca na ri nha

acon te ce rá na quar ta-fei ra,

às 5h (ho rá rio de Bra sí lia),

pe lo Gru po D.

“Eu gos to da pa la vra mis té rio por que é
so bre o que é o fu te bol. Vo cê pre pa ra pa ra
o su ces so. Sim es pe ro que o mis té rio se ja

uma boa sur pre sa pa ra os bra si lei ros e di- 
fí cil pa ra as jo ga do ras chi ne sas”, afir mou.

A su e ca des ta cou que o Bra sil es tá em
ple nas con di ções pa ra ini ci ar bem sua
tra je tó ria e apon tou on de a equi pe vem
pro gre din do nes tes úl ti mos anos.

“O Bra sil es tá pron to com cer te za. Fi ze- 
mos as pri o ri da des em dois anos. Acre di to
que a de fe sa é mais só li da ho je e o ata que
um pou co mais or ga ni za do. Is so sig ni fi ca
es tar mos na mes ma pá gi na, mas eu nun- 
ca afas ta ria o “sam ba style” o es ti lo bra si- 
lei ro que Mar ta me sur pre en deu. Amo is- 
so. Es se mix vai nos le var pa ra mui tos jo- 
gos nas Olim pía das”, dis se.

A trei na do ra ain da fri sou a di men são
que há em tor no de um jo go de es treia.
Po rém, tra çou bo as pers pec ti vas pa ra o
du e lo com as chi ne sas.

“O pri mei ro jo go nas Olim pía das é
sem pre es pe ci al. Se rá um jo go di fí cil, te- 
nho cer te za so bre is so. Tam bém te nho
cer te za que vo cês ve rão um ti me bra si lei- 
ro que faz seu me lhor. Aju dar no ata que e
de fe sa”, de cla rou.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021
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Vagas no Turismo I

Os seg men tos de trans por te aé reo e ro do- 
viá rio re gis tra ram de sem pe nho po si ti vo, de
acor do com da dos do Ca das tro Ge ral de Em-
pre ga dos e De sem pre ga dos (Ca ged), nos 12
me ses en cer ra dos em maio de 2021. Uma
aná li se da Con fe de ra ção Na ci o nal do Co- 
mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo mos tra
um au men to da ge ra ção de va gas no trans- 
por te aé reo e ro do viá rio, além de re fle tir
uma re cu pe ra ção pa ra o se gun do se mes tre.

Vagas no Turismo II

Des ta que, nes te ca so, pa ra o au men to de
13,5% no nú me ro de va gas pa ra co mis sá ri os
de voo. 

No que diz res pei to ain da ao seg men to de
trans por tes, tam bém hou ve des ta que, se- 
gun do o es tu do da CNC, em ati vi da des co-
mo en ge nhei ros ae ro náu ti cos (au men to de
20,8% em re la ção a maio de 2020), mo ni to- 
res de trans por te es co lar (+18,5%) e co bra- 
do res de co le ti vos (+18,4%).

São Luís ga nha ho je es cul tu ra ins -
ta gra má vel e re for ma do Mi ran te da
Li to râ nea. A so le ni da de, que vai con -
tar com a pre sen ça do vi ce-go ver na -
dor Car los Bran dão, vai acon te cer às
17h. Es sa é mais uma gran de obra da
Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (Se -
tur). O bom re la ci o na men to en tre o
se cre tá rio Ca tu lé Jú ni or e o go ver na -
dor Fla vio Di no (vis tos na fo to) tem
pre sen te a do os ma ra nhen ses e vi si -
tan tes com obras es tru tu ran tes pa ra
o tu ris mo. Des ta que pa ra obras na
Ra po sa, Pe nín su la, Li to râ nea, en tra -
da de Bar rei ri nhas, Bei ra Rio em Ca -
xi as, San to Ama ro e Tu tóia, Es tra da
em Cas só e ou tras de ze nas de ações
que fa rão a di fe ren ça na re to ma da do
se tor. 

O Em pó rio Fri bal es tá
ofe re cen do mais um
cur so pa ra ini ci an tes
no con su mo do vi nho
nes ta quar ta (21) e
quin ta (22) no Ate li er
Gour met, na Pon ta
D’Areia. O cur so se rá
mi nis tra do pe lo som -
me li er da Fri bal, Afrâ -
nio Frei tas, que da rá
di cas pre ci o sas so bre
co mo es co lher, har mo -
ni zar, ser vir, guar dar e
de gus tar um bom vi -
nho. Mais in for ma ções
no Ins ta gram do Em -
pó rio Fri bal.

O vi ce-pre si den te da
Câ ma ra Mu ni ci pal de
São Luís, ve re a dor Dr.
Gu tem berg (PSC), em
en tre vis ta à Rá dio Edu -
ca do ra, anun ci ou que
em bre ve, São Luís vai
ga nhar um Hos pi tal
Pú bli co Ve te ri ná rio. A
uni da de é fru to de reu -
niões e es for ços em
con jun to, do ve re a dor
Dr. Gu tem berg, pre fei -
to Edu ar do Brai de, se -
cre tá rio de saú de, Dr.
Jo el e o de pu ta do fe de -
ral Aluí sio Men des
(PSC).

Turistas na Ilha

No mês de ju nho, foi ob ser va do que 58% dos
tu ris tas que ater ris sa ram na ci da de vi e ram das
re giões Sul e Su des te, em de tri men to dos 25%
pro ve ni en tes da re gião Nor des te – que re gu lar- 
men te en via a mai or quan ti da de de tu ris tas pa- 
ra São Luís. Es sa in for ma ção é ba se a da na sé rie
his tó ri ca de pes qui sas do Ob ser va tó rio de Tu ris- 
mo da Ci da de, vin cu la do ao gru po de pes qui sa
“Tu ris mo, Ci da des e Pa trimô nio”, da Uni ver si-
da de Fe de ral do Ma ra nhão (Uf ma), em par ce ria
com a Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur). 

Mundo pós-pandemia

A Es co la Su pe ri or da Ad vo ca cia Prof. Jo sé Ve- 
ra-Cruz San ta na vai re a li zar em agos to a IX Con- 
fe rên cia Es ta du al da Ad vo ca cia – No vas Ten dên- 
ci as do Di rei to no Mun do Pós-Pan de mia, com a
fi na li da de de pro mo ver di ver sos de ba tes so bre
o as sun to. Se rão três di as de even to, 20 ho ras de
ca pa ci ta ção e 26 pa les tran tes re no ma dos de di- 
ver sas re giões do Bra sil. As dis cus sões ini ci a rão
no dia 11/08, a par tir das 19h, con ti nu a rão no
dia 12/08 (das 14h às 20h) e te rão en cer ra men to
no dia 13/08 (14h às 21h). To da a con fe rên cia se- 
rá trans mi ti da pe la pla ta for ma Zo om.

Recuperação

Ape sar das vi a gens aé re as con ti nu a rem sig ni- 
fi ca ti va men te re du zi das em to do o pla ne ta, al- 
guns paí ses já apre sen tam re sul ta dos po si ti vos,
co mo in di ca o re la tó rio “Recovery In sights:
Ready for Ta ke off?”, re a li za do pe lo Mas ter card
Eco no mics Ins ti tu te. No Bra sil, por exem plo, a
quan ti da de de vo os do més ti cos re ser va dos em
maio já de mons tra uma re cu pe ra ção, com 64%
do to tal re gis tra do no úl ti mo tri mes tre de 2019 –
de acor do com a aná li se, um quin to dos paí ses
re tor nou a pe lo me nos 90% dos ní veis pré-pan- 
dê mi cos em re la ção aos vo os do més ti cos.

Pra curtir

O juiz Fran cis co Jo sé
de Car va lho Ne to, ti -
tu lar da Va ra do Tra -
ba lho de Ti mon, é o
no vo de sem bar ga dor
do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 16ª
Re gião (Ma ra nhão).

O ma gis tra do foi no -
me a do pe lo pre si -
den te da Re pú bli ca,
Jair Bol so na ro, nes ta
se gun da-fei ra, 19.

O Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão re a li za,
nes ta quar ta-fei ra,
21, a ces são de sa la
ao Uni cef Bra sil, no
pré dio do Cen tro Cul -
tu ral do MP MA, lo ca -
li za do na Rua Os val -
do Cruz, no 1396,
Cen tro.

A so le ni da de es tá
mar ca da pa ra as 10h,
com a pre sen ça do
pro cu ra dor-ge ral de
jus ti ça, Edu ar do Jor -
ge Hiluy Ni co lau, e da
co or de na do ra do Es -
cri tó rio do Uni cef no
Ma ra nhão, Ofé lia
Fer rei ra da Sil va.

O Fei rão Se ra sa Lim -
pa No me es tá de ven -
to em po pa em mais
uma edi ção. A ini ci a -
ti va, que ofe re ce des -
con tos pa ra ina dim -
plen tes qui ta rem su -
as dí vi das, acon te ce
du ran te to do o mês
de ju lho.

De acor do com o si te
da ins ti tui ção, al guns
dé bi tos po de rão ser
pa gos por até R$ 100.

24 em pre sas de di -
ver sos se to res, em
par ce ria com a Se ra -
sa, per mi tem que
con su mi do res pa -
guem seus dé bi tos
com des con tos que
che gam a 99%.
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par ce ria com a Se ra -
sa, per mi tem que
con su mi do res pa -
guem seus dé bi tos
com des con tos que
che gam a 99%.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021
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Vagas no Turismo I

Os seg men tos de trans por te aé reo e ro do- 
viá rio re gis tra ram de sem pe nho po si ti vo, de
acor do com da dos do Ca das tro Ge ral de Em-
pre ga dos e De sem pre ga dos (Ca ged), nos 12
me ses en cer ra dos em maio de 2021. Uma
aná li se da Con fe de ra ção Na ci o nal do Co- 
mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo mos tra
um au men to da ge ra ção de va gas no trans- 
por te aé reo e ro do viá rio, além de re fle tir
uma re cu pe ra ção pa ra o se gun do se mes tre.

Vagas no Turismo II

Des ta que, nes te ca so, pa ra o au men to de
13,5% no nú me ro de va gas pa ra co mis sá ri os
de voo. 

No que diz res pei to ain da ao seg men to de
trans por tes, tam bém hou ve des ta que, se- 
gun do o es tu do da CNC, em ati vi da des co-
mo en ge nhei ros ae ro náu ti cos (au men to de
20,8% em re la ção a maio de 2020), mo ni to- 
res de trans por te es co lar (+18,5%) e co bra- 
do res de co le ti vos (+18,4%).

São Luís ga nha ho je es cul tu ra ins -
ta gra má vel e re for ma do Mi ran te da
Li to râ nea. A so le ni da de, que vai con -
tar com a pre sen ça do vi ce-go ver na -
dor Car los Bran dão, vai acon te cer às
17h. Es sa é mais uma gran de obra da
Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (Se -
tur). O bom re la ci o na men to en tre o
se cre tá rio Ca tu lé Jú ni or e o go ver na -
dor Fla vio Di no (vis tos na fo to) tem
pre sen te a do os ma ra nhen ses e vi si -
tan tes com obras es tru tu ran tes pa ra
o tu ris mo. Des ta que pa ra obras na
Ra po sa, Pe nín su la, Li to râ nea, en tra -
da de Bar rei ri nhas, Bei ra Rio em Ca -
xi as, San to Ama ro e Tu tóia, Es tra da
em Cas só e ou tras de ze nas de ações
que fa rão a di fe ren ça na re to ma da do
se tor. 

O Em pó rio Fri bal es tá
ofe re cen do mais um
cur so pa ra ini ci an tes
no con su mo do vi nho
nes ta quar ta (21) e
quin ta (22) no Ate li er
Gour met, na Pon ta
D’Areia. O cur so se rá
mi nis tra do pe lo som -
me li er da Fri bal, Afrâ -
nio Frei tas, que da rá
di cas pre ci o sas so bre
co mo es co lher, har mo -
ni zar, ser vir, guar dar e
de gus tar um bom vi -
nho. Mais in for ma ções
no Ins ta gram do Em -
pó rio Fri bal.

O vi ce-pre si den te da
Câ ma ra Mu ni ci pal de
São Luís, ve re a dor Dr.
Gu tem berg (PSC), em
en tre vis ta à Rá dio Edu -
ca do ra, anun ci ou que
em bre ve, São Luís vai
ga nhar um Hos pi tal
Pú bli co Ve te ri ná rio. A
uni da de é fru to de reu -
niões e es for ços em
con jun to, do ve re a dor
Dr. Gu tem berg, pre fei -
to Edu ar do Brai de, se -
cre tá rio de saú de, Dr.
Jo el e o de pu ta do fe de -
ral Aluí sio Men des
(PSC).

Turistas na Ilha

No mês de ju nho, foi ob ser va do que 58% dos
tu ris tas que ater ris sa ram na ci da de vi e ram das
re giões Sul e Su des te, em de tri men to dos 25%
pro ve ni en tes da re gião Nor des te – que re gu lar- 
men te en via a mai or quan ti da de de tu ris tas pa- 
ra São Luís. Es sa in for ma ção é ba se a da na sé rie
his tó ri ca de pes qui sas do Ob ser va tó rio de Tu ris- 
mo da Ci da de, vin cu la do ao gru po de pes qui sa
“Tu ris mo, Ci da des e Pa trimô nio”, da Uni ver si-
da de Fe de ral do Ma ra nhão (Uf ma), em par ce ria
com a Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur). 

Mundo pós-pandemia

A Es co la Su pe ri or da Ad vo ca cia Prof. Jo sé Ve- 
ra-Cruz San ta na vai re a li zar em agos to a IX Con- 
fe rên cia Es ta du al da Ad vo ca cia – No vas Ten dên- 
ci as do Di rei to no Mun do Pós-Pan de mia, com a
fi na li da de de pro mo ver di ver sos de ba tes so bre
o as sun to. Se rão três di as de even to, 20 ho ras de
ca pa ci ta ção e 26 pa les tran tes re no ma dos de di- 
ver sas re giões do Bra sil. As dis cus sões ini ci a rão
no dia 11/08, a par tir das 19h, con ti nu a rão no
dia 12/08 (das 14h às 20h) e te rão en cer ra men to
no dia 13/08 (14h às 21h). To da a con fe rên cia se- 
rá trans mi ti da pe la pla ta for ma Zo om.

Recuperação

Ape sar das vi a gens aé re as con ti nu a rem sig ni- 
fi ca ti va men te re du zi das em to do o pla ne ta, al- 
guns paí ses já apre sen tam re sul ta dos po si ti vos,
co mo in di ca o re la tó rio “Recovery In sights:
Ready for Ta ke off?”, re a li za do pe lo Mas ter card
Eco no mics Ins ti tu te. No Bra sil, por exem plo, a
quan ti da de de vo os do més ti cos re ser va dos em
maio já de mons tra uma re cu pe ra ção, com 64%
do to tal re gis tra do no úl ti mo tri mes tre de 2019 –
de acor do com a aná li se, um quin to dos paí ses
re tor nou a pe lo me nos 90% dos ní veis pré-pan- 
dê mi cos em re la ção aos vo os do més ti cos.

Pra curtir

O juiz Fran cis co Jo sé
de Car va lho Ne to, ti -
tu lar da Va ra do Tra -
ba lho de Ti mon, é o
no vo de sem bar ga dor
do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 16ª
Re gião (Ma ra nhão).

O ma gis tra do foi no -
me a do pe lo pre si -
den te da Re pú bli ca,
Jair Bol so na ro, nes ta
se gun da-fei ra, 19.

O Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão re a li za,
nes ta quar ta-fei ra,
21, a ces são de sa la
ao Uni cef Bra sil, no
pré dio do Cen tro Cul -
tu ral do MP MA, lo ca -
li za do na Rua Os val -
do Cruz, no 1396,
Cen tro.

A so le ni da de es tá
mar ca da pa ra as 10h,
com a pre sen ça do
pro cu ra dor-ge ral de
jus ti ça, Edu ar do Jor -
ge Hiluy Ni co lau, e da
co or de na do ra do Es -
cri tó rio do Uni cef no
Ma ra nhão, Ofé lia
Fer rei ra da Sil va.

O Fei rão Se ra sa Lim -
pa No me es tá de ven -
to em po pa em mais
uma edi ção. A ini ci a -
ti va, que ofe re ce des -
con tos pa ra ina dim -
plen tes qui ta rem su -
as dí vi das, acon te ce
du ran te to do o mês
de ju lho.

De acor do com o si te
da ins ti tui ção, al guns
dé bi tos po de rão ser
pa gos por até R$ 100.

24 em pre sas de di -
ver sos se to res, em
par ce ria com a Se ra -
sa, per mi tem que
con su mi do res pa -
guem seus dé bi tos
com des con tos que
che gam a 99%.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021


