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EMPREGO Caixa irá contratar 10 mil novos funcionários

PÁGINA 9

Governo lança plataforma
de WhatsApp para votação
no Orçamento Participativo
A novidade foi apresentada durante o lançamento oficial do Orçamento Participativo (OP) 2021. A votação do OP 2021 será realizada até o dia 11/08 e, além do novo meio, o site “Participa.com” também recebe voto. Orçamento Participativo é uma forma de
participação popular no planejamento das ações que serão contempladas pelo orçamento estadual. PÁGINA 3

Seleção do Brasil encara
Alemanha na estreia dos Jogos
Em entrevista coletiva o técnico da Seleção Brasileira André Jardine
lembrou a importância da rivalidade entre Brasil e Alemanha e falou
sobre a honra de escrever um capítulo neste confronto. PÁGINA 11

Marta quebra recorde em
vitória do Brasil
Marta, autora de dois dos cinco gols da goleada da Seleção Brasileira contra a China
por 5 a 0 na estreia dos Jogos Olímpicos, valorizou o espírito solidário do grupo brasileiro após a partida. A craque “permitiu” que a atacante Andressa Alves marcasse de
pênalti o quarto gol da goleada. PÁGINA 11

Brisbane
Nova peste
será sede da
suína tem
difícil controle Olimpíada 2032
PÁGINA 5

Cai em 10,4%
número de
empregados
domésticos
Este trabalho é a fonte de
renda de, aproximadamente, 5 milhões de pessoas, de
acordo com a última Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

PÁGINA 8

PÁGINA 5

Frota de ônibus de São Luís
passa por fiscalização
As operações são feitas diariamente pelos agentes de trânsito nos pontos finais das linhas. Entre os pontos observados
pelas equipes, está o funcionamento das plataformas elevatórias utilizadas por pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, as condições dos veículos e o cumprimento das
medidas sanitárias. PÁGINA 8

Washington Oliveira é eleito presidente do TCE
O conselheiro Joaquim Washington Luiz Oliveira foi eleito, de forma unânime,
presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) para o biênio
2021/2022 na Sessão Plenária realizada na manhã desta quarta-feira (21). Washington Oliveira sucede no cargo o conselheiro Nonato Lago, que abdicou do exercício
da presidência do TCE no último dia 14, em razão de ter atingido a idade limite.
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BOLSONARO

“Se fosse R$ 3 bi, seria
obrigado a sancionar”

Patriota não deve ser
destino de Bolsonaro

Segundo o presidente, montante seria o previsto na legislação. Ele justificou ainda que o
veto não é uma retaliação de sua parte, mas questão de governabilidade.

O

presidente Jair Bolsonaro
aﬁrmou ontem que, caso o
fundão eleitoral tivesse sido
enviado no valor de R$ 3 bilhões, ele seria obrigado a sancionar.
A declaração ocorreu em entrevista à
Joven Pan de Itapetininga
“A LDO com seus anexos pesa aproximadamente 1 kg. É muito número
ali, muita proposta e no bolo ali tinha
aquela indicação de R$ 5,7 bi para o
fundão partidário. Eu tenho um montão de trava do meu lado. O fundão foi
criado em 2017 e já querem colocar na
minha conta, como eu tivesse criado o
Fundão. O que a lei manda fazer, a cada dois anos tem esse fundão novo,
né, que ele seja corrigido na base da
inﬂação dos últimos dois anos. Então,
se tivesse chegado o fundão, que seria
na ordem de quase R$ 3 bilhões eu seria obrigado a sancionar, porque você
vê… Um deputado e um senador, ele
pode votar sim para o que ele bem entender. Ele é inviolável por quaisquer
palavras, opiniões e votos. Eu não
posso vetar ou sancionar o que vem
na minha cabeça aqui”, argumentou.
“Eu tenho um montão de trava do
meu lado. Não posso fazer o que dá na
telha e, se eu der uma piscada um
pouquinho mais longa, você sabe que
o pessoal vem para cima, impeachment, e daí um inferno que vira a vida
da gente”, continuou o chefe do Executivo. Bolsonaro, então, reclamou
que, caso seu veto seja derrubado pelo Congresso, partidos como PT e PSL
receberão cerca de R$ 600 milhões, o
que caracterizou como “injusto”.

“O fundão, da forma como foi apresentado, muito além do que seria, aí
eu passo a ter uma liberdade para
sancionar ou vetar. Agora, pegar R$ 6
bilhões para parlamentares com critério do presidente do partido gastar
em campanha ﬁca complicado. Você
pode ver, caso o veto seja derrubado e
depois seja conﬁrmado no orçamento
lá na frente, o PT vai ter, além do fundo normal, R$ 600 milhões para fazer
campanha. O PSL, meu ex-partido,
também na ordem de R$ 600 mi. Isso
não é justo”, acrescentou.
Obras
Ele relatou ainda que o montante
de R$ 6 bilhões poderia ser melhor
empregado nas mãos de ministros como Rogério Marinho e Tarcísio Freitas. “Esse novo fundão, a gente não
tem alternativa. Imagina essa grana
nas mãos do Rogério Marinho. Ele
completa a transposição do São Francisco, entre outras da região e você
acaba com a seca no Nordeste. Esse
dinheiro nas mãos do Tarcísio, ele dá
uma recapeada em grande parte das
rodovias federais do Brasil e conclui a
BR trans 19, Porto Velho-Manaus. Da
minha parte, vou fazer o que a minha
consciência manda fazer. Fica na mão
do parlamento vetar ou não”, destacou. O presidente justiﬁcou, ainda,
que o veto não é uma retaliação de sua
parte, mas questão de governabilidade. “Eu mando proposta para o parlamento, como mandei ano passado a
regularização fundiária. O Rodrigo
Maia deixou caducar a MP. Paciência.

Quando eles aprovam alguma coisa
para lá e vem para cá, eu não tenho
obrigação de sancionar, eu posso vetar também. Da minha parte, isso não
é retaliação. É questão de governabilidade. Agora, espero que não tenha nenhum problema, acho que não vai vai
ter, até porque, ontem, no programa
Pingos nos Is, teve uma pesquisa se eu
deveria ou não vetar o fundão e deu
99,7% dizendo que deveria, sim, vetar”.

Questionado se vetaria
apenas parte do reajuste
do fundão, o
mandatário relatou que
aguarda relatórios das
assessorias dos
ministérios.
“Eu aguardo o parecer da nossa assessoria. Cada ministério opina. A
Economia vai falar sobre esse assunto.
A gente vai votar os R$ 6 bi ali. Essa é a
ideia. Não é votar acabar com o fundão, porque ele é lei, eu não tenho esse poder, tá certo? Agora, não vai ser
R$ 6 bi. O parlamento tem como resolver isso na própria votação do orçamento no ﬁnal do ano”, concluiu.

ELEIÇÕES 2022

PRESIDENTE AFASTADO DO PARTIDO, ADILSON BARROSO
O presidente afastado do Patriota, Adilson Barroso,
aﬁrmou que o presidente Jair Bolsonaro não mais se ﬁliará ao Patriota por conta da mudança no comando da
sigla. “Com o partido nas mãos de esquerdista ele não
vem mais. Para o Patriota ﬁcou difícil”, disse. Mesmo a
ﬁliação do ﬁlho “01” do presidente, o senador Flávio
Bolsonaro parece estar com os dias contados.
Com isso, o chefe do Executivo continua sua busca.
Uma reunião do presidente com o bloco dos partidos
PSC, PTB e Pros, que ocorreria no último dia 15, foi adiada para o próximo dia 22 e tem como foco discussões sobre a ﬁliação do capitão da reserva para as eleições de
2022. O mandatário ainda tem mantido conversas com
o PP e o PL.
No último dia 9, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
validou a convenção nacional do Patriota que decidiu
pelo afastamento, por 90 dias, de Barroso. O novo dirigente é Ovasco Resende, antes vice-presidente do partido. Agora, o caso deverá ser encaminhado ao conselho
de ética da sigla para análise. O julgamento ﬁnal ﬁcará a
cargo da executiva nacional. Da decisão do tribunal ainda cabe recurso. Parte da legenda alega que Barroso tem
feito negociações individuais com Bolsonaro.
Sobre a possível ﬁliação do presidente Bolsonaro ao
Patriota, Ovasco disse que o grupo nunca foi contra, e
que sempre esteve aberto ao diálogo. “Estamos abertos
a conversar com candidatos à eleição e à reeleição e não
houve nenhum desdobramento. Ninguém nos procurou”, disse. O mandatário mantém interesse nos diretórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, partes
mais sensíveis de serem negociadas.

BOLSA FAMÍLIA

Lula e Bolsonaro desdenham de terceira via Governopretendeatender
22milhõesaté2022

OS DOIS LADOS DA CORRIDA PRESIDENCIAL SE UNEM CONTRA UMA POSSÍVEL AMEAÇA EM 2022
O presidente Jair Bolsonaro e o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
desdenharam, ontem, da possibilidade de surgimento de um candidato de
terceira via para a corrida ao Palácio
do Planalto, em 2022.
“Não existe terceira via, não vai dar
certo, não vai atrair a simpatia da população”, disse Bolsonaro, na manhã
de ontem, em entrevista à Rádio Itatiaia. Segundo o presidente, a disputa
será entre ele e Lula.
Já o petista, em conversa com rádio
Jovem Pan de Sergipe, explicou que “a
terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em
polarização… o que tem de um lado é
democracia e do outro é fascismo.
Quem está sem chance usa de desculpa a tal da terceira via. Seria importante que todos os partidos lançassem
candidato e testassem sua força”, desaﬁou.

As opiniões de Lula e de Bolsonaro
contra a terceira via ﬁzeram com que
os governadores de São Paulo, João
Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite — que são pré-candidatos à
Presidência da República pelo PSDB
—, fossem ao Twitter criticá-los.
“Ninguém chuta cachorro morto.
Se não existe terceira via, não sei porque Lula e Bolsonaro estão se preocupando. Depois do tanto que já nos foi
roubado, querem agora roubar a nossa esperança”, reclamou Leite.
“O sonho do Lula é disputar eleição
apenas com o Bolsonaro. O sonho do
Bolsonaro é disputar eleição apenas
com o Lula. E o sonho dos brasileiros é
que os dois percam a eleição. Não adianta serem contra, a melhor via devolverá a esperança aos brasileiros”, reforçou Doria.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES) também criticou Bolsonaro

e Lula. “Os ataques à terceira via só reforçam a necessidade de construir
uma. Mas ela deve partir não de projetos personalistas, mas sim da identiﬁcação de pautas que não são representadas por nenhum dos dois. O Brasil precisa urgentemente de um projeto de país”, reforçou.
Já o presidente nacional do PSD,
Gilberto Kassab, que busca a ﬁliação
do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para ser o candidato do partido à Presidência, disse que
os partidos que buscam uma terceira
via não devem desanimar com os comentários de Lula e Bolsonaro.
“Independentemente da quantidade de candidaturas, não vamos olhar
para o lado, e sim para a frente. Conversando com o eleitor, levando nossas propostas e mostrando que temos
um time que representa a renovação”,
observou.

O presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou que o valor médio do Bolsa Família deve ser reajustado para R$ 300 a
partir de novembro deste ano, com aumento de 50%.
“Hoje em dia, a média do Bolsa Família é de R$ 192. O
que pretendemos fazer? Fixar o mínimo de R$ 300 a partir de novembro. Então, vai ser um aumento de mais de
50%. É pouco? Sei que é pouco. Mas é o que a nação pode dar”, declarou em entrevista ontem à Rádio Itatiaia.
Segundo Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João
Roma, “está trabalhando uma maneira de enxugar o
Bolsa Família” para aumentar o valor médio do benefício. “O Bolsa Família tem várias coisas que interferem no
valor. Queremos que menos coisas interﬁram e tenhamos no ﬁnal da linha um valor maior. Essa que é a ideia.
Vai passar da média de R$ 192 para a média de R$ 300, e
é muito bem-vindo, no meu entender.”
Bolsonaro também comentou que o Executivo tem a
previsão de atender 22 milhões de pessoas até o ﬁm de
2022. No Orçamento de 2021, a verba para o Bolsa Família é de R$ 34,9 bilhões. Mais cedo, Bolsonaro comparou
os valores pagos com o governo Lula. “Quem sabe qual é
a média do Bolsa Família? R$ 190. Estamos acertando
pelo menos 50% de reajuste para o Bolsa Família para
novembro e dezembro, e tem gente que quer a volta desse cara que arrebentou com o Brasil”, criticou. O valor
médio atual do Bolsa Família é de R$ 193,00 mensais. Se
passar para R$ 300,00 por mês, o aumento será de R$
55%, calcula o economista Gil Castello Branco, secretário-geral da Associação Contas Aberta. Caso o reajuste
se concretize, a despesa com o benefício passará de R$
34 bilhões para cerca de R$ 53 bilhões anuais, incremento de R$ 19 bilhões aproximadamente. “O presidente da
República também tem cogitado a ampliação da base,
ou seja, da quantidade de beneﬁciários do Bolsa Família, o que elevaria ainda mais a despesa. O novo Bolsa
Família será o paraquedas de Bolsonaro para evitar a
queda livre de sua popularidade”, aﬁrmou Castello
Branco. Ele lembrou que, a um ano das eleições, o presidente, com essa estratégia, terá a seu favor o teto de gastos ampliado. Isso acontecerá, assinala o economista,
porque a inﬂação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 12 meses encerrados em junho, ﬁcou em 8,35%. “Isso representa crescimento de R$
124,1 bilhões no teto de gastos de 2022. As despesas, porém, tendem a crescer menos do que o limite do teto, o
que levaria à possibilidade de ampliar em R$ 47,3 bilhões as despesas primárias, segundo a Instituição Fiscal Independente (IFI)”, reforçou Castello Branco.
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Washington é eleito
presidente do TCE-MA
Em seu discurso de posse, Washington Oliveira reafirmou seu compromisso de
defender os princípios republicanos, a democracia e seus valores no campo social

O

conselheiro
Joaquim
Washington Luiz Oliveira foi
eleito, de forma unânime,
presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão (TCEMA) para o biênio 2021/2022 na Sessão Plenária realizada na manhã desta
quarta-feira (21). Washington Oliveira
sucede no cargo o conselheiro Nonato
Lago, que abdicou do exercício da
presidência do TCE no último dia 14,
em razão de ter atingido a idade limite.
Na mesma sessão, o conselheiro Álvaro César de França Ferreira, também por unanimidade, foi eleito vicepresidente da corte de contas maranhense e passa a integrar o corpo diretivo da instituição ao lado dos conselheiros João Jorge Jinkings Pavão e
José de Ribamar Caldas Furtado que
exercem, respectivamente, os cargos
de corregedor e ouvidor.
Após a eleição, diversos conselheiros se manifestaram tanto para felicitar Washington Oliveira por sua condução à presidência do TCE quanto
para reconhecer o trabalho e o legado
deixado pelo conselheiro Nonato Lago após tantos anos de trabalho e dedicação institucional.
O conselheiro Edmar Cutrim enfatizou o espírito de entendimento e
harmonia que possibilitou a eleição
de Washington Oliveira, destacando
que essa é uma das marcas do TCE, o
que permitirá a continuidade das
ações necessárias ao enfrentamento
dos desaﬁos que a instituição precisa
superar para cumprir sua missão
constitucional com efetividade cada
vez maior.
Cutrim ressaltou também a trajetória íntegra e a postura agregadora do
conselheiro Nonato Lago ao longo do

WASHINGTON OLIVEIRA REAFIRMOU DEFENDER OS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS
exercício dos cinco mandatos que
exerceu à frente do TCE maranhense.
O conselheiro Jorge Pavão reaﬁrmou a disposição de todos os membros e servidores da corte de contas
em colaborar e compartilhar suas experiências para que a gestão do conselheiro Washington Oliveira seja plenamente exitosa, de forma a contribuir para um salto de qualidade no
cumprimento de sua missão como órgão de controle.
Jorge Pavão exaltou também as
qualidades gerenciais do conselheiro
Nonato Lago, registrando que o TCE
maranhense alcançou vários conquistas nos ciclos administrativos em
que Nonato Lago foi presidente da
instituição.
Em sua intervenção, o conselheiro
Caldas Furtado desejo sucesso a
Washington Oliveira e aﬁrmou que a
história do conselheiro Nonato Lago
no TCE maranhense é marcada por
avanços que fortaleceram o papel institucional do TCE no cenário do con-

trole externo e contribuíram para o alcance de maior efetividade no cumprimento das atribuições constitucionais da instituição.
LUTA PELA DEMOCRACIA
O conselheiro Washington Oliveira,
em seu discurso de posse, reaﬁrmou
seu compromisso de defender os
princípios republicanos que devem
nortear a conduta de todos os cidadãos e das instituições públicas, ressaltando que sua trajetória pessoal está ligada à ﬁrme defesa da democracia
e seus valores. “Minha trajetória como
homem público está ligada, de forma
indissolúvel, às lutas democráticas e
do campo social. Foi com esse espírito
que assumi a função de membro desta corte e com esse mesmo espírito assumo a Presidência, procurando corresponder tanto à conﬁança dos meus
pares quanto às melhores expectativas da sociedade maranhense”, aﬁrmou Washington Oliveira.

CONSULTA

LançadoOrçamentoParticipativo2021viaWhatsapp

Palavra que assusta
O impeachment parece uma palavra mágica para as crises que
o Brasil tem enfrentado desde a ditadura militar de 1964. Foi com
Fernando Collor, que a palavra impedimento, escrita em inglês, se
tornou tão popular quanto corrupção. É como se fosse a solução
mágica para sanar as crises variadas, nem sempre apuradas com o
rigor que um processo dessa envergadura exige. Collor foi impedido por denuncias do irmão Pedro Collor. Dilma sofreu impeachment, acusada de praticar pedalada ﬁscal, uma prática usada
na administração pública até em nível de município. O impeachment virou mais símbolo do que solução.
O tempo passou e Collor reconquistou os direitos políticos e
hoje é senador conceituado no Congresso. Dilma Rousseff nem
perdeu os direitos políticos no processo em que foi despejada do
Palácio do Planalto em 2016. Não demorou muito para ser inocentada pela Justiça, dos crimes que lhe imputaram. Agora o alvo
de impeachment é o presidente Jair Bolsonaro, com um recorde
de 106 pedidos na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira,
um aliado e favorecido pelo chefe do Planalto para chegar ao posto que ocupa. Até ministros do Supremo Tribunal Federal foram
ameaçados de processo de impeachment.
Como se pode perceber, esse tipo de processo no Brasil virou
panaceia para as crises políticas do Brasil. Aﬁnal, antes do impeachment de Collor em 1992 apenas dois casos por esse mecanismo
havia ocorridos na história brasileira. Os outros dois foram em
1955, contra os presidentes Carlos Luz e Café Filho. Mas Collor renunciou tardiamente, perdendo os direitos políticos por oito
anos. Agora o país vive novamente mergulhado numa crise sanitária que se enredou na política, arrastando uma avalanche de pedidos de impeachment, com apenas uma meia dúzia sendo rejeitada por Arthur Lira.
Esta semana até o cunhado do presidente Bolsonaro, terceirizado da Caixa Econômica, Eduardo Torres, irmão de Michelle Bolsonaro, beneﬁciário do auxílio emergencial, pregou o impeachment dos ministros Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes nas
redes sociais. E ainda os xingou de “canalhas” e “vagabundos”. Enquanto isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro
Luiz Fux, entendeu que não há urgência em uma solicitação do
PDT para obrigar Arthur Lira (PP-AL) a analisar os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Mas o deputado já disse que
não vê consistência jurídica nos calhamaços que pedem o impedimento de Bolsonaro.

Empregão vitalício

Depois que o deputado estadual Marcelo Tavares trocar a Casa
Civil do governo pela vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE),
aberta com a aposentadoria de Nonato Lago, somente em 2023
abrirá outra oportunidade igual, com “expulsatória” de Edimar
Cutrim.
Conversa mansa (1) O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi
foi ao encontro do governador Flávio Dino, acompanhado do senador Weverton Rocha e do deputado Márcio Jerry (PCdoB). Dino
disse que o tema do encontro foi o programa Escola Digna, vitrine
de seu governo.

Conversa mansa (2)

Mas ninguém acredita que as conversas se limitaram a um programa de governo, no momento em que Weverton Rocha trabalha
dia e noite em sua pré-candidatura ao governo do Maranhão em
2022. Portanto é difícil imaginar uma agenda tão restrita.

“Bolsonaro arma acordo para duplicar o
fundão”

Do vice-presidente da Câmara, Deputado Marcelo Ramos, para quem presidente Jair Bolsonaro articula nos bastidores aﬁm de
passar o valor do fundo eleitoral de R$ 1,7 bilhão para R$ 4 bilhões,
dizendo que vai vetar os R$ 5,7 bilhões propostos pela Centrão.

CHICO GONÇALVES PONTUOU O QUE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO É FUNDAMENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponibilizando um novo canal
de votação, o Whatsapp, foi realizado,
nesta quarta-feira (21), por meio de live transmitida no canal “Direitos Humanos Maranhão” no Youtube, o lançamento oﬁcial do Orçamento Participativo (OP) 2021, que desde 2015, é
realizado como uma forma de garantir a participação popular no planejamento das ações que serão contempladas pelo orçamento estadual. A votação do OP 2021 será realizada até o
dia 11/08 e, além do novo meio, o site
“Participa.com” também recebe voto.
O OP é uma iniciativa do Governo
do Estado, coordenado pelas secretarias estaduais dos Direitos Humanos e
Participação Popular (Sedihpop) e de
Planejamento e Orçamento (Seplan).
Ao longo dos anos, já garantiu a construção de equipamentos nas áreas de
Educação, Saúde, Saneamento, Habitação, Renda, dentre outros.
Para falar do OP 2021, a live de
abertura contou com a participação
do secretário de Estado da SEDIHPOP,
Chico Gonçalves; doo secretário adjunto da Seplan, Roberto Matos; da
Secretaria de Assuntos Políticos (SECAP), Honorato Fernandes, e da pre-

sidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
do Estado do Maranhão (FETAEMA),
Angela Silva.
Durante sua fala, o secretário Chico
Gonçalves pontuou o quanto o Orçamento Participativo é fundamental
para a construção de políticas públicas efetivas e adequadas, destacando
que isso faz do OP ainda mais necessário no contexto de pandemia, de
ataques e perda dos direitos. Lembrou
do caráter territorial do OP e destacou
que “cada pessoa vai escolher as prioridades da sua região, escolhendo
aquilo que melhor contribui com a
qualidade de vida e com o desenvolvimento local. Isso exige uma ação de
solidariedade, de pensar aquilo que é
importante para um conjunto de municípios, um conjunto de comunidades, que compartilham a mesma realidade regional”.
Neste processo de ampliação da
participação popular na gestão pública, o secretário adjunto Roberto Matos destacou o aperfeiçoamento do
serviço público de planejamento no
Estado, que passou a ser mais democrático, assíduo, pedagógico e ﬂexível:

assegurando a própria participação;
garantindo o controle social desde a
elaboração das peças orçamentárias;
identiﬁcando e apresentando as potencialidades e diﬁculdades de cada
região com o apoio da Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais e
do Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográﬁcos; e
por ﬁm, se adaptando a todas os desaﬁos, por exemplo, o de comunicação
na pandemia que impulsionou a
abertura de estratégias digitais de participação.
Participação que não é simbólica,
como sublinhou o secretário adjunto
Honorato Fernandes, ressaltando que
o que é decidido no OP se transforma
em Escolas Dignas, estradas, pontes,
enﬁm, obras de quem conhece a realidade do Estado; o povo que a vive.
Neste mesmo sentido, a presidenta
Angela Silva celebrou a continuidade
do OP, destacando que se trata de uma
política que repercute diretamente na
qualidade de vida da população e, por
isso, deve ser um processo permanente, um espaço de escuta para que se
possa entender as prioridades do Maranhão.

Uma incongruência que só existe nas ruas e avenidas de
São Luís esta com os dias contados. O prefeito Eduardo
Braide mandou consertar o desnível das bocas de bueiros que atormentam os motoristas. Coisa simples,
mas extremamente necessária.

1
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3

Será que alguma pessoa iria imaginar que o presidente
Jair Bolsonaro iria nomear para a PGR, o procurador
da República Nicolau Dino, irmão do governador Flávio Dino. Jair mandou ao Senado a recondução do amigão Augusto Aras.
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Lourival Serejo, por meio da Coordenadoria de Precatórios, pagou em este mês, R$ 12,7 milhões em precatórios
que têm como devedor o Estado do Maranhão.

Nada decidido
Em entrevista ao blog Atual7, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), negou que o partido teria fechado apoio ao pré-candidato do PDT ao governo do estado, Weverton Rocha. No PT, todos sabem tudo é decidido de cima para
baixo.

O sem partido
O presidente afastado do Patriota diz que Jair Bolsonaro não
vai se ﬁliar ao partido. “Com Patriota nas mãos de esquerdistas,
Bolsonaro não vem mais”, diz Adilson Barroso, que foi suspenso
da função por decisão do TSE. Jair tem conversas marcadas com
PTB, Pros, PL e PP.
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O médico e o monstro
AURELIANO NETO
Membro da AML e AIL. autineto@hotmail.com

Meio ambiente pede socorro
O Brasil precisa despertar para a
questão do meio ambiente. Alguns de
nossos principais biomas — Amazônia, Mata Atlântica e cerrado — estão
sendo destruídos e não há mobilização aparente no sentido de deter as
agressões. Parece estarmos em estado
catatônico assistindo ao patrimônio
natural do país derreter.

se bioma — o mais pressionado e
ameaçado do país, com pouco mais
de 12% da sua cobertura original –
perdeu nada menos que 13 mil hectares de ﬂorestas. A devastação, embora
9% menor que o registrado no mesmo
período anterior (2018/2019), é 14%
maior que o observado no biênio
2017/2018.

A mais recente estatística de devastação a se lamentar diz respeito à Floresta Amazônica. Segundo levantamento do Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon), a
área devastada na região nos últimos
11 meses chegou a quase mil quilômetros quadrados — cerca de 50% superior ao período compreendido entre agosto de 2019 e junho de 2020.
Em relação à Mata Atlântica, há algumas semanas a Fundação S.O.S
Mata Atlântica divulgou um estudo
mostrando que, entre 2019 e 2020, es-

No cerrado, a história não é diferente. Relatório produzido pelo projeto MapBiomas e divulgado no início
deste mês mostra que em 387 dos
1.668 municípios da Região Sudeste
houve registro de desmatamento em
2020. Nesse ponto, Minas Gerais se
destacou negativamente.
A maior parte da área desmatada
está concentrada no Norte do estado,
onde predomina o cerrado.
Como se não bastassem o machado
e a motosserra, nos próximos meses o

país deve enfrentar um período de
queimadas. Tem sido assim ano após
ano. E em Minas não é diferente. Como mostrou reportagem do Estado de
Minas de ontem, registros de incêndios ﬂorestais já superam a média histórica dos últimos cinco anos. Foram
1.949 focos de queimadas de janeiro a
julho, 73% a mais do que no ano passado.
Não precisa ser ativista ambiental
para saber que a devastação de nossas
ﬂorestas tem consequências terríveis
para todos nós — e muitas já são sentidas, como as estiagens prolongadas,
que secam rios e causam perdas na
agricultura e ameaçam reservatórios
de hidrelétricas, e as tempestades que
deixam áreas urbanas em estado de
calamidade.
Proteger e promover o uso sustentável dos nossos biomas é, antes de
mais nada, preservar vidas.

Herdeiros políticos na internet
ELTHON ARAGÃO
Sociólogo e jornalista

Há algum tempo vemos
um clichê que tomou
conta do mundo da
política para,
supostamente,
diferenciar políticos de
algumas gerações pra
trás daqueles que
entraram nesse universo
há pouco tempo.
Vimos difundir-se fortemente o
conceito de “nova política”, que normalmente é vinculado a pessoas jovens, que começam a ocupar espaços
políticos, bem como, em outros casos,
a políticos que vão na contramão de
práticas políticas já arraigadas no seio
da atividade.
Porém, alguns questionamentos
fazem-se necessário: esses jovens entraram na política recentemente mesmo? O que é “entrar na política”? Será
se não estamos deixando passar que
herdeiros políticos estão expandindo
seus domínios com o uso de ferramentas digitais para manutenção do
poder de suas famílias? É essa última
questão que pretendo dissecar melhor neste artigo (sem abrir mão das
anteriores).
Iniciando pelas duas primeiras
questões, é muito fácil cair no chavão
de que uma pessoa “entrou” na política. No caso dos herdeiros políticos, o
clichê torna-se totalmente sem sentido. Mas antes, rapidamente, tenho
que dizer em breve linhas o que é um
herdeiro político.

Enquanto herdeiro político, falamos de uma pessoa que traz consigo
todo o capital político de sua família,
representado em seu sobrenome. Não
estamos falando “só” do pai, mas também dos avós, mãe, tios, etc. A tradição familiar quando se trata de política não ﬁca restrita a uma pessoa.
Aquele agente que carrega o sobrenome da família na urna tem por trás todo um conjunto de riquezas que não
são apenas o dinheiro em si. Puxe pela
memória os políticos na casa dos 25 a
40 com sobrenomes de famílias tradicionais. Com certeza você vai lembrar
de vários políticos. Busque seus pais e
avôs. Com certeza uma boa parte deles tem uma herança política em suas
costas, que lhes beneﬁcia fortemente
no período eleitoral.
Essa pessoa que você pensou e se
encaixa no perﬁl que descrevi não
“entrou” na política quando se candidatou pela primeira vez a um cargo
público. Desde a infância que esse
agente está naquele universo, seja
participando da campanha de um parente, na política colegial ao concorrer à presidência do grêmio (ênfase na
presidência), quando concorreu numa chapa ao DCE da universidade,
entre outras oportunidades. Esse
mesmo indivíduo adora dizer que, para ele, a política é “uma missão”, que
não foi uma escolha, que a política lhe
escolheu. Nada mais falacioso. Essa
pessoa é extremamente poderosa
desde o nascimento.

século passado e tiveram o auge de
suas atividades políticas no ﬁm do XX
e começo do XXI. Os usos de meios de
comunicação tradicionais como jornais, rádio e televisão eram a tônica.
Claro que isso não era um problema à
época, uma vez que eram os recursos
eram aqueles. O ponto principal aqui
é a adaptação desses políticos às novas tecnologias da informação. Ao
abrir qualquer rede social digital de
um político na casa dos sessenta anos
e de outros da casa dos trinta, percebe-se uma gigantesca diferença. Por
mais que o político mais antigo contrate agências e proﬁssionais qualiﬁcados, a rede é sua, tem suas ideias.
Por mais que os proﬁssionais contratados tentem deixar aquele espaço
mais jovial, digamos assim, ele sempre vai representar alguém com um
pensamento diferente daquele (nascido e) criado no ambiente digital.

O domínio que os jovens políticos
têm de tais ferramentas me parece
mais uma forma de manutenção do
domínio político por parte dos herdeiros. Levando em conta uma gama
de possibilidade, que vai desde o político tradicional que não faz uso de
tecnologias digitais por opção até
aquele que despeja qualquer volume
ﬁnanceiro para vencer eleição, passamos pelo jovem com uma tradição familiar política, criado na era digital,
detentor de volumosos recursos ﬁnanceiros, que fazem de tudo para
criar imagens e narrativas de si nas redes destacando que são uma novidaEla tem recursos que a maioria das de naquele universo, em detrimento
pessoas que participam dos jogos po- de indivíduos que já tiveram suas
líticos não tem. Isso é um grande dife- chances e pouco ﬁzeram.
rencial nesse universo. Claro que
Assim, penso ser importante man“apenas” não garante sucesso nos
pleitos, mas isso lhes coloca com ter atenção no uso da internet por
grande diferencial em se comparando parte desses jovens políticos. Como
com os outros. Assim, entramos no úl- disse, me parece ser mais um recurso,
timo questionamento feito dois pará- dentre vários, para manter o status
quo de suas famílias, adaptando-se a
grafos acima.
uma nova realidade imposta pela tecAs redes sociais digitais viraram nologia, que é muito cara e dura a
uma grande arena de disputas de nar- agentes de outras gerações, mas que,
rativas. Nelas, os jovens políticos têm para esses jovens personagens do jouma grande vantagem com relação go político, é algo muito natural e simàqueles que nasceram em meados do ples.

É célebre mundialmente a obra literária de Robert Louis Balfour Stsvenson, ﬁlho de uma família aristocrática, de pais presbiterianos, cuja cultura confessional, de extremado radicalismo,
criou freqüentes conﬂitos entre Stevenson e a família, o que fez
com que optasse por uma vida boêmia, aderindo mais a liberdade, sem os entraves de quaisquer crenças, e dedicando-se à escrita. Da sua criação literária, nasceu O médico e o monstro, com a
construção de dois personagens – Dr. Jekyll e Mr. Hyde: o médico e
o monstro, encarnados numa mesma pessoa, justiﬁcados pelo
narrador Jekyll: “Antigamente, um homem contratava bandidos
para executarem seus crimes, protegendo, desse modo, sua própria pessoa e reputação. Fui o primeiro a fazê-lo por puro prazer.
Fui o primeiro a poder passear diante dos olhos do público com a
carga de uma sociável respeitabilidade e, no momento seguinte,
como se fosse um menino, um estudante, despojar-me desse peso
emprestado e lançar-me de cabeça no mar da liberdade. Mas para
mim, em meu impenetrável manto, a segurança era completa.
Imagine… eu nem mesmo existia!”
O mundo está cada vez mais povoado de Drs. Jekyll’s e Mrs.
Hyde’s. Muitos vivem esse dublê insano, doentio. Ora são bondosos e dedicados médicos; ora se transﬁguram no demônio, a cometer os mais hediondos crimes. Duas antitéticas personalidades
convivendo numa só pessoa.
Doutor Mengele, médico nazista, fez esse papel, ora de médico, ora de monstro. Na obra memorialista, A noite, do escritor judeu Elie Wiesel, que lembra a tragédia humanitária do holocausto, em que os judeus eram escravizados e assassinados nos campos de concentração, consta esta passagem, quando esse médico,
oﬁcial S.S., chegava para fazer a seleção daqueles que deviam
morrer: “O vento de revolta se acalmou. Continuamos a andar até
uma praça. No centro estava o doutro Mengele, o famoso doutor
Mengele (oﬁcial S.S. típico, rosto cruel, não desprovido de inteligência, monóculo), com uma batuta de maestro na mão, cercado
de outros oﬁciais. A batuta se movia sem trégua, ora à direita, ora à
esquerda. Logo eu estava diante dele: – Sua idade? – perguntou
num tom que poderia parecer paternal. – Dezoito anos. Minha
voz tremia. – Boa saúde? – Sim. – Proﬁssão? Dizer que era estudante? – Agricultor – ouvi minha voz pronunciar.” Batuta para esquerda era vida; batuta para direita, morte, no crematório. Mengele e
outros médicos nazistas faziam esse doloroso papel de Dr. Jekyll e
Mr. Hyde. O dia da seleção era o veredicto ﬁnal para os doentes e
fragilizados, que já não poderiam produzir no trabalho escravo,
ou o prosseguimento do sofrimento para outros, alimentados a
pão e água, também denominada eufemicamente de sopa (grossa
ou rala). E a morte ﬁcava na espreita aguardando o seu momento
de entrar em ação, sob a batuta de um médico que estivesse na
função de maestro.
Na ditadura militar de 1964, que se estendeu por 21 anos, havia
também essas ﬁguras que supervisionavam as vítimas das cruéis
torturas. Ora fazendo o papel de Dr. Jekyll, ora do monstro Mr.
Hyde. O torturado ou a torturada desmaiavam e logo se fazia presente o Dr. Jekyll para auscultar se a vítima suportaria mais algumas sessões de espancamento ou choque elétrico ou ainda a extração de algumas unhas. Se agüentasse, o processo medieval de
interrogatório prosseguiria; se não, ﬁcaria para outro momento
mais adequado.
A coisa era tão tétrica, que Vladimir Herzog, jornalista, no dia
25 de outubro de 1975, foi torturado até a morte, e, ainda assim,
apareceu algum monstro, travestido de médico, que atestou o seu
falecimento por suicídio. Vivíamos no tempo em que a regra investigatória era a tortura. Hoje, diferentemente do que ocorria naqueles dias, mata-se. Um método deﬁnitivo, pois o Estado não investiga mesmo. E ﬁco o dito pelo não dito.
Mas, com muita luta, a família do jornalista Herzog conseguiu,
por uma ação judicial, que ﬁcasse constatado o seu assassinato
por tortura no DOI/CODI/VII Exército. E tudo isso – e mais outras
tenebrosas coisas – ocorreu no governo do general Geisel. Os livrinhos de história, que não têm compromisso com o ufanismo da
pátria amada e muito menos com a tortura e assassinatos, devem
contar essas historinhas típicas de ﬁlmes de terror.
Às vezes ﬁco pensando como é que um ser humano veste a
roupa da incivilidade para defender a tortura e assassinatos, como meios de solução dos nossos problemas sociais e políticos, e
isso em pleno século XXI, depois de passarmos pelas mais cruéis e
devastadoras experiências Defendem a disseminação da crueldade, defendendo os assassinatos, tratamento precoce contra Covid, o desprezo pelos carentes de dignidade, de direitos e justiça,
e, em outro momento, assumem o papel do Dr. Jekyll, ajoelhamse, rezam ou oram, ocupam cargas privilegiados, aceitam favores
desses privilégios, como Judas recebem as moedas de prata, e, no
dia seguinte, se travestem de Mr. Hyde. Com todas essas contradições, impossível se chegar a uma sociedade justa.

BRASIL E MUNDO
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ARÁBIA SAUDITA

CLIMA

“Maior tempestade
em mil anos” na China

Tecnologias marcam
peregrinação à Meca

Da noite de sábado até o final da terça-feira, 617,1 milímetros (mm) de chuva
encharcaram a cidade de Zhengzhou - quase a média anual, de 640,8 mm

G

rande parte da província de
Henan, na China, ﬁcou submersa nesta quarta-feira
(21), sendo a capital
Zhengzhou a mais atingida pelo que
meteorologistas disseram ter sido a
chuva mais forte em mil anos. Em
Zhengzhou, uma cidade de mais de 12
milhões de habitantes às margens do
Rio Amarelo, 25 pessoas morreram até
agora em meio às enchentes e cerca
de 100 mil pessoas foram evacuadas
para zonas seguras, informou a agência oﬁcial Xinhua, citando o governo
local.
As vidas de milhões de pessoas em
Henan foram afetadas desde o ﬁm de
semana em uma estação chuvosa excepcionalmente ativa que levou à rápida ascensão de vários rios na vasta
bacia do Rio Amarelo. Muitos serviços
de trem em Henan, um importante
centro de logística no centro da China, foram suspensos. Muitas rodovias
também foram fechadas e voos atrasados ou cancelados.
Estradas em uma dúzia de cidades
populosas foram inundadas. Vídeos
nas redes sociais mostraram residentes, com os braços entrelaçados, pelas
ruas em águas velozes. Um vídeo
mostrou um adulto e uma criança
sendo arrastados em uma artéria
principal sufocada por veículos meio
submersos. Da noite de sábado até o
ﬁnal da terça-feira, 617,1 milímetros
(mm)
de
chuva
encharcaram
Zhengzhou – quase o mesmo que a
média anual da cidade, de 640,8 mm.
O nível de chuvas em Zhengzhou testemunhado ao longo dos três dias foi
visto apenas “uma vez em mil anos”,

CARTÕES REÚNEM OS DADOS BÁSICOS DE CADA PEREGRINO

VIDAS DE MILHÕES DE PESSOAS EM HENAN FORAM AFETADAS DESDE O FIM DE SEMANA
disseram meteorologistas.
Um vídeo compartilhado nas mídias sociais mostra passageiros com
água até o peito em um trem de metrô
sem luz e uma estação subterrânea,
que se transformou em uma grande
piscina agitada. “A água do lado de fora da cabana estava subindo e vazando pela porta”, escreveu um sobrevivente. “A água atingiu meu peito. Eu
estava realmente assustado, mas o
mais assustador não era a água, mas o
suprimento de ar cada vez menor na
cabine”, disse. Dezenas de reservatórios e represas também violaram os
níveis de alerta.
Durante a noite, as autoridades locais disseram que a chuva causou
uma ruptura de 20 metros na barragem de Yihetan, na cidade de
Luoyang, a oeste de Zhengzhou, e que
a barragem “pode ruir a qualquer momento”.
Em Zhengzhou, a sede local de
controle de enchentes disse que o reservatório de Guojiazui foi rompido.

Mais chuva nos próximos dias
“Os esforços de prevenção de enchentes se tornaram muito difíceis”,
disse o presidente Xi Jinping na quarta-feira, abordando a situação em um
comunicado transmitido pela televisão estatal. Na quarta-feira, o sistema
de transporte de Zhengzhou permaneceu paralisado, com escolas e hospitais interrompidos por severos alagamentos, de acordo com a mídia estatal.
Algumas crianças estão presas nas
escolas desde terça-feira. O Primeiro
Hospital Aﬁliado de Zhengzhou – um
grande centro de tratamento com
mais de 7.000 leitos – perdeu energia e
até mesmo os suprimentos de reserva
caíram, informou o Diário do Povo na
quarta-feira. O hospital buscava
transporte para realocar cerca de 600
pacientes gravemente enfermos, de
acordo com o relatório. Prevê-se que a
chuva forte persista até quarta-feira,
embora a precipitação continue em
toda a província nos próximos três dias.

Ibrahim Siam passou sete horas procurando seus ﬁlhos na multidão durante sua grande peregrinação a
Meca, há 30 anos. Agora, em 2021, este egípcio diz que
está mais tranquilo, graças à tecnologia implementada
pelas autoridades sauditas para o hajj. “Perdi meus ﬁlhos de vista no hajj de 1993 e levei sete horas para encontrá-los. Hoje, não me preocupo se minha esposa, ou
as pessoas que me acompanham, se perderam”, confessa este executivo de 64 anos. A grande peregrinação
anual dos muçulmanos “acompanha as evoluções e expectativas da era digital”, com o uso das novas tecnologias, acrescenta Siam, com um cartão eletrônico amarelo nas mãos. Pelo segundo ano consecutivo, o hajj foi organizado sob a ameaça da pandemia da covid-19, levando as autoridades sauditas a desenvolverem “cartões
eletrônicos do hajj”. Com eles, foi possível permitir, este
ano, o acesso sem contato a locais sagrados, a meios de
transporte e às acomodações. Verde, vermelho, amarelo,
ou azul: a cor do cartão corresponde aos sinais no chão,
que orientam os peregrinos nas diferentes etapas do
hajj. Os cartões eletrônicos reúnem os dados básicos de
cada peregrino, bem como seu número de inscrição, localização exata de sua acomodação, sobrenome, número de telefone e número de identiﬁcação do guia que o
acompanha.
“É a chegada da era digital, em que tudo será administrado com novas tecnologias e sem contato”, declarou o subsecretário do Ministério do hajj, Amro al Maddah, quando apresentou o cartão eletrônico.
No início deste mês, o vice-ministro saudita do hajj,
Abdelfattah bin Suleiman Machat, disse que a Arábia
Saudita estava procurando “usar a tecnologia a serviço
dos peregrinos”. Este ano, no lugar das tradicionais fontes e dos distribuidores de água sagrada, são os robôs
que entregam as garrafas de água aos ﬁéis. “A água do
zamzam (poço sagrado para os muçulmanos) em garrafa é muito melhor. Há menos pessoas, e não precisa fazer ﬁla”, disse uma peregrina paquistanesa de 37 anos.

CHINA

AUSTRÁLIA

Peste suína tem difícil controle

BrisbaneserásededaOlimpíada2032

COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL ANUNCIOU A ESCOLHA DA CIDADE AUSTRALIANA ONTEM

NOVOS SURTOS FORAM DETECTADOS NO NORTE E NORDESTE DA CHINA NESTE ANO
O Ministério da Agricultura da China informou que tem feito esforços para controlar a peste suína africana em seu rebanho,
mas os riscos persistem. Desde o início
deste ano, um total de 11 surtos de peste
suína africana (ASF) foi oﬁcialmente reportado no país, envolvendo 8 províncias, com
2.216 animais sacriﬁcados. “A situação da
epidemia é estável, mas os riscos persistem”, aﬁrmou a autoridade do departamento de pecuária do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, Xin Guochang.
Segundo ele, a prevenção é “complicada”.
“Recentemente surgiram novas cepas com
virulência enfraquecida. Os sintomas apresentados são leves, mas o período de incubação é longo e a detecção em curto prazo
é difícil”, disse Xin.

Em 2018, a febre suína africana (ASF) dizimou o rebanho suíno no país asiático,
que, desde então, está sendo recomposto.
No segundo trimestre deste ano, os chineses produziram o maior volume de carne
suína dos últimos sete anos, segundo o
banco alemão Commerzbank. A produção
foi 40% maior em relação ao ano anterior,
alcançando, no semestre, 27 milhões de toneladas, avanço de 36% em comparação
com o mesmo período de 2020. Segundo
dados do Ministério da Agricultura, frigoríﬁcos abateram 22 milhões de cabeças em
junho, um aumento de 66% com relação ao
ano anterior. Com a recuperação da produção de suínos, aumentou o consumo de
milho, importante ingrediente de ração
animal, e elevou os preços do grão.

A cidade de Brisbane, na Austrália, sediará os Jogos Olímpicos de 2032 depois
que o Comitê Olímpico Internacional
(COI) aprovou nesta quarta-feira (21) a recomendação de seu conselho-executivo.
Brisbane, onde uma multidão se reuniu
para assistir ao anúncio em telões, se torna a terceira cidade australiana a receber
a Olimpíada, depois de Melbourne em
1956 e Sydney em 2000.
A escolha da cidade signiﬁca que a Austrália se torna apenas o segundo país do
mundo, depois dos Estados Unidos, a sediar os Jogos Olímpicos de verão em três
cidades diferentes.
A capital do estado de Queensland foi
escolhida a cidade-anﬁtriã preferida em
fevereiro e recebeu a aprovação do conselho-executivo do COI no mês passado.
Várias cidades e países expressaram
publicamente interesse em sediar os Jogos de 2032, incluindo Indonésia, Budapeste, capital da Hungria, China, Doha,
no Catar, e região do vale do Ruhr, na Alemanha.
Mas em um novo processo adotado pelo COI – que não coloca cidades umas
contra as outras abertamente – Brisbane
já havia ultrapassado qualquer rival em
fevereiro, tendo sido selecionada como
“anﬁtriã preferida”.
A candidatura da cidade recebeu repetidos elogios do COI por sua alta porcentagem de instalações existentes, apoio de
todos os níveis de governo e do setor privado, experiência na organização de grandes eventos e seu clima favorável, entre

outras coisas.
Um compromisso em abril do governo
australiano de dividir os custos de infraestrutura em 50-50 com o governo local permitiu que a premiê de Queensland, Annastacia Palaszczuk, encaminhasse as garantias ﬁnanceiras necessárias ao COI.
O estado de Queensland sediou os Jogos da Commonwealth de 2018.
A escolha de levar os Jogos para a Austrália também foi uma homenagem ao
membro sênior do COI, John Coates, atual
vice-presidente do COI e um dos aliados
mais próximos do presidente do COI,
Thomas Bach.
Coates, que atingirá o limite de idade
do COI de 74 anos em 2024 e será forçado
a deixar a organização, tentou sem sucesso levar os Jogos de 1992, que acabaram
sendo atribuídos ao Barcelona, para Brisbane.
O COI reformulou suas regras de escolha em 2019 para reduzir custos e tornar o
processo mais fácil para as cidades. Dessa
forma, cidades candidatas não fazem
campanha antes da votação, como acontecia no passado.
Em vez disso, o COI escolhe um anﬁtrião preferencial após conversar com todas as cidades interessadas e, em seguida,
coloca essa cidade em votação em sessão
de seu comitê.
Tóquio realiza os Jogos Olímpicos de
2020, cuja abertura oﬁcial será na sextafeira (23) e Paris sediará os Jogos de 2024.
Já Los Angeles foi anunciada como sede
dos Jogos Olímpicos de verão de 2028.

GERAL

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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São Luis, quinta-feira, 22 de julho de 2021
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2021– CAEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.420/2021 – EMSERH
A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, realizará por meio do seu Pregoeiro às
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Esse Edital
e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
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São Luís (MA), 19 de julho de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº153/2021

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº154/2021

A equipe de condução do TOMADA DE PREÇO nº 007/2021– cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA do
PRESTAÇÃO
DE EXECUÇÃO
DE RECUPERAÇÃO
A
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AO POV. UNHA DE GATO, POV.CENTRO NOVO AO POV. COCO DO ALEXANDRE, POV. ENCRUZILHADA
DO ZÉ DO MAR A MA-245, POV. GAVIÃO AO POV. JOÃO GROSSO, MA-245 AO POV. CAITITU, POV.PIAUS
AO POV. CALUMBI, POV. SANTA TEREZA AO POV. CENTRO DO MEIO, SEDE DO MUNICIPIO AO POV.
CABAÇA, MA-245 AO POV. CENTRO NOVO, CENTRO DOS BAIXINHOS AO POV. CENTRO NOVO, DO
MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA– comunica alteração no instrumento convocatório:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 016/2021 PMODC O município de
Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA,
CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado
pelo portaria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados
que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela
lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço
por item, Pregão Eletrônico SRP nº 016/2021, tendo como objeto a aquisição de material permanente
em geral para atender as necessidades das secretarias municipais de Olho D’água das Cunhas MA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização
do certame está prevista para o dia 06/08/2021 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.
gov.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial: EVANDRO SOUSA BARBOSA. Olho
d’Água das Cunhas /MA, 19 de julho de 2021. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº154/2021
Lago da Pedra (MA), 19 de julho de 2021.
Sabrina Santos de Araújo
Presidente da CPL

A equipe de condução do TOMADA DE PREÇO nº 008/2021– cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA – comunica alteração no instrumento convocatório:

Lago da Pedra (MA), 19 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1278/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
Nº 002/021, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS
INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A
CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO
E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS
VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO
DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS,
INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, tipo “Melhor
Técnica”, nos termos da Lei 12.232/2010 e subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
A sessão pública ocorrerá no dia 09/09/2021, às 09:00 horas, na sala da Comissão Permanente
de Licitação, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal, situada à Av. Luiz Muniz, 1005
– Centro – Santa Inês/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala
da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma
física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através
de DAM (documento de arrecadação municipal) ou pelo portal da transparência do município:
http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//. Esclarecimentos e Impugnações poderão
ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou enviadas pelo
e-mail licitacoessantaines@gmail.com.
Santa Inês – MA, 20 de julho de 2021.
Vinícius Barros de Matos - Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 003/2021 (SRP). O Município de
Santo Amaro do Maranhão/MA, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Juventude, torna público para conhecimento dos interessados que na data,
horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, objetivando a Seleção da proposta mais
vantajosa para o registro de preços objetivando a aquisição de material tipo kit bebê, de interesse da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Juventude, em conformidade com o Termo
de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e
subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10h00min horas do
dia 04 de agosto de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala
da Comissão Permanente de Licitação, na Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N – Centro – Cep:
65.195-000 Santo Amaro do Maranhão – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, através
do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. ou na página portal.santoamaro.ma.gov.br. Município de
Santo Amaro do Maranhão (MA), 19 de julho de 2021. Maria Aparecida Silva da Conceição Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Juventude Portaria 10/2021

Sabrina Santos de Araújo
Presidente da CPL

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preços.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, ao
Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993.
AVISA aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, com abertura prevista para o dia 30 de
julho de 2021 às 08:20 horas, FICA ADIADO PARA O DIA 06 DE AGOSTO de 2021 às 08h20mim, motivado pela falha na divulgação do jornal de grande circulação.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão
Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00
às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.
ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br.
Lagoa Grande do Maranhão (MA), 20 de julho de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.º 01.612.345/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2021 (REPUBLICAÇÃO)
O Município de Bernardo do Mearim - MA, através da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim, por meio do
Secretário Municipal de Educação, torna público a Chamada Pública n° 01/2021 que tem por objeto o credenciamento de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, interessados em apresentar proposta para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à elaboração de merenda para alunos da Rede
de Educação Básica Pública, com verba FNDE/PNAE (conforme Lei Federal n° 11.947/09 e Resolução n° 038/09/
FNDE) e à elaboração de merenda para as crianças assistidas pelos programas sociais, de interesse desta Administração Pública. Para tanto, os interessados em fornecer os gêneros alimentícios deverão apresentar a documentação
para habilitação e o projeto de venda, impreterivelmente, durante os dias 23 de julho de 2021 a 06 de agosto de
2021 (excetuando-se, sábado e domingo), no horário das 08:00hs (oito horas) às 13:00hs (treze horas). A sessão da
chamada pública será realizada às 09:00hs (nove horas) do dia 09 de agosto de 2021, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim, situada na Av. Manuel Matias, s/n°, Centro, Cep 65.723-000, Bernardo do
Mearim - MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no
horário das 08:00hs (oito horas) às 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER
AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 – SEDEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51923/2021
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.834/0001-10

EDITAL DE CITAÇÃO DE SERVIDOR
Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021, instaurado pela Portaria nº 180 de 14 de junho de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de Governador Nunes
Freire –MA, Edição nº 111, de 14 junho de 2021, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 162 da Lei nº 002/1997 (Regime Jurídico dos Servidores do Município de Governador
Nunes Freire), CITA, pelo presente edital, FELIPHE SILVA DE SOUSA, guarda municipal, matricula nº 3098-1, lotado na Secretaria de Governo, por se encontrar em local incerto e não sabido, para
apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data publicação do último Edital,
na sede da Secretaria Municipal de Administração de Governador Nunes Freire – MA, com endereço
na Rua do Varejão, nº 125, Centro, Governador Nunes Freire – MA, sob pena de Revelia. Werllayne
Amorim Pinheiro. Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 11/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio
da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação: menor preço, que será regida pela Lei
nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E
DA MÉDIA COMPLEXIDADE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. Data e horário
do início da disputa: 06 de agosto de 2021, às 08h30min, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de
Lago da Pedra - MA, situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para
a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser
obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00
às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados
e obtidos o Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado
através do e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. LAGO DA PEDRA - MA, 19 de julho de 2021. Sabrina Santos de Araújo - Presidente da CPL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal 10.520
de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna
público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, cujo objeto trata da
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA PARA OPERAR OS SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de
Credenciamento, Proposta e Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:00h, do dia 06 de agosto
de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/
MA. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município: http://www.
sambaiba.ma.gov.br/ e no site da do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba
- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: sambaibacpl@
gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55
99 98464-4897. Sambaíba (MA), 21 de julho de 2021. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

A SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE LAZER – SEDEL, torna público o aviso do Chamamento
Público nº 001/2021-SEDEL, Processo nº 51923/2021, que tem por objeto a seleção de Organização da
Sociedade Civil - OSC para celebração de parceria por meio da formalização de Termo de Colaboração,
para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco para a execução de Atividades
Contínuas de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer no Estado do Maranhão, de interesse da Secretaria
de Estado do Esporte e Lazer – SEDEL. Período para a entrega das propostas: 19/07/2021 a
19/08/2021, 08h às 12h e das 14h às 19h (horário local). Data da Abertura dos Envelopes: 20/08/2021,
às 15h, (horário local). Local: no Auditório da SEDEL – Ed. João Goulart - 7º andar, Av. Dom Pedro II, n°
220, Centro - São Luís – MA, CEP: 65010-070. Maiores Informações através do e-mail:
comissaoselecaosedel@gmail.com. Telefone: (98) 2016-4242.
São Luís, 16 de julho de 2021
Rogério Rodrigues Lima
Secretário de Estado do Esporte e Lazer

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de
Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e alterações Decreto nº 10.024/2019
e subsidiariamente à Lei n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa visando o
registro de preços para aquisição de equipamentos de informática para a implantação do programa Informatiza
APS (componente Implantação). ABERTURA: 09 de agosto de 2021 às 09:20 horas. INFORMAÇÕES: O
Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
no endereço Av. Dep. Carlos Melo, 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00 às 12:00 horas. No endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br no portal da transparência www.trizideladovale.ma.gov.br e por e-mail: cplpmtv@outlook.com Trizidela do Vale (MA), 21 de julho
de 2021. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº152/2021
A equipe de condução do TOMADA DE PREÇO nº 006/2021– cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS, NOS DEVIDOS TRECHOS: POV. CAJAZEIRA, LAGOA SECA, ENCRUZILHADA E FLORESTA, DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA– comunica alteração no instrumento
convocatório:

Lago da Pedra (MA), 19 de julho de 2021.
Sabrina Santos de Araújo
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração,
Comercio e Industria, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar
n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às
09:00h do dia 09 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n° ¬¬015/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica
(s) para prestação dos serviços de locação de veículos leves de interesse do Município de Governador Nunes
Freire/MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se
disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs
(oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.
ma.gov.br onde poderão ser consultados ou obti-dos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 21 julho de 2021. JOSÉ
FÁBIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração, Comercio e Industria.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº019/2021 - REPETIÇÃO
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário
Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 003/2021, torna público que a Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo maior lance global, tendo por objeto a Contratação de Instituição Financeira para
prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados, inativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Instituto Municipal de
Aposentadoria e Pensões – IMAP e Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, concessão de crédito consignado em folha de pagamento, de interesse do Município de Anajatuba/MA, foi considerada Deserta, tendo
em vista não haver nenhuma empresa no certame. Publique-se e arquiva-se. Anajatuba - MA, em 16 de junho
de 2021. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 003/2021.
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COVID-19

Tudo sobre as
variantes e as vacinas

A

pós mais de um ano e quatro meses do início da
pandemia de COVID-19, diversas variantes do
Sars-CoV-2 surgiram em decorrência das mutações do vírus no código genético. Conforme as
variantes são detectadas em um país ou região, as atenções se voltam para tentar decifrá-las, entendendo como se comportam no corpo humano, quais são os principais sintomas e reações às vacinas já existentes.
Atualmente, existem quatro variantes distintas em
circulação, algumas concentradas em determinada região. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
a variante Alfa foi identiﬁcada no Reino Unido, a Beta na
África do Sul, a Gama no Brasil e a variante Delta na Índia.

tomaram. O uso da máscara precisa continuar sendo
um hábito imprescindível, assim como a higiene das
mãos e o distanciamento entre as pessoas, em lugares
abertos e fechados. Somente dessa forma, a imunidade
ao vírus será alcançada”, completa.

A CoronaVac precisa de duas doses, aplicadas em um
intervalo de duas a quatro semanas, conforme consta na
bula, que foi aprovada com autorização de uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

Vacinas: todas são eﬁcazes e protegem
contra casos graves

AstraZeneca
A primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca foi
aplicada no Brasil também em janeiro. As primeiras doses vieram do Instituto Serum, na Índia, mas, a partir de
março, elas começaram a ser produzidas no Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo
Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz).
Foi uma das primeiras vacinas de vetor viral a serem
usadas em campanhas de vacinação no mundo, junto
com a Janssen e a Sputnik V. O nome vetor viral signiﬁca
que outro vírus é usado para transportar as informações
genéticas do SARS-CoV-2, que farão as defesas do organismo reagirem.
No caso desse imunizante, o vetor usado é um adenovírus de chimpanzé que não é capaz de se replicar e foi
modiﬁcado em laboratório.
A vacina foi testada em voluntários brasileiros no ano
passado e recebeu registro deﬁnitivo da Anvisa neste
ano. O esquema vacinal prevê duas doses, aplicadas
com intervalos de quatro a 12 semanas.
Entre janeiro e junho, ela foi aplicada com 12 semanas de intervalo, mas, a partir de julho, alguns estados e
municípios decidiram encurtar esse período para oito
semanas, em razão da chegada da variante Delta ao país.

Após seis meses desde que a primeira dose de vacina
contra COVID-19 foi aplicada no país, em 17 de janeiro,
a vacinação começa a mostrar seus efeitos positivos no
combate à pandemia.
Pela primeira vez desde dezembro de 2020, nenhum
estado brasileiro está com mais de 90% dos leitos de unidade de terapia intensiva ocupados, em hospitais do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Variantes e proteção das vacinas
Atualmente, existem quatro vacinas contra o coronaEduardo Finger, clínico geral e imunologista parceiro
da operadora de saúde Care Plus, explica um pouco vírus sendo aplicadas no Brasil: CoronaVac, AstraZenemais sobre as quatro variantes, em circulação no mun- ca, Pﬁzer e Janssen.
A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações
do, e a importância das vacinas para a prevenção do
(SBIm), Mônica Levi, explica que as quatro foram subcontágio.
metidas a rigorosos protocolos de testagem e tiveram os
Variante Alfa: segundo estudos, ela tem transmissibi- resultados checados por agências reguladoras de credilidade até 50% maior que a outras linhagens, mas isso bilidade reconhecida, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
não quer dizer que seja a mais perigosa.
Segundo a médica, recusar uma vacina especíﬁca ou
Segundo o imunologista, estudos sobre maior risco
de hospitalização e mortalidade não estão conﬁrmados, atrasar a aplicação para esperar outro imunizante são
mas acendem um alerta para a importância da vacina- decisões que não fazem sentido e ameaçam a saúde inção, diante da efetividade das vacinas oferecidas atual- dividual e coletiva.
“Qualquer um de nós pode ter uma forma grave e
mente contra essa variante.
morrer. Não dá para negar uma vacina que vai te proteVariante Beta: descoberta na África do Sul, é uma vari- ger principalmente desses desfechos. Todas as vacinas
ante que preocupa pela resposta imune, podendo ocor- utilizadas no país estão mostrando efetividade para forrer casos de reinfecções, além de taxa alta de transmissi- mas graves e para mortes, o que, nesse momento, é o
que a gente mais se preocupa. Esse é o objetivo princibilidade.
“Estudos apontam que as vacinas da Pﬁzer e Janssen pal, e todas estão cumprindo o seu papel”, aﬁrma.
“A escolha de recusar e adoecer não é só sua. Você vai
são eﬁcazes contra a Beta. Entretanto, esse não deve ser
um impeditivo para tomar alguma outra vacina disponí- fazer outros adoecerem também.”
Além de proteger contra casos graves, outra semevel, já que essas análises estão em andamento e estudos
lhança é que os quatro imunizantes têm como alvo a
de eﬁcácia são constantes”, alerta o imunologista.
proteína S, que forma os espinhos usados pelo coronaVariante Gama: também com altos índices de trans- vírus para se ligar às células humanas.
As vacinas da Pﬁzer, Janssen e Oxford/AstraZeneca
missibilidade, é a variante que assustou os brasileiros
nos últimos meses, levando ao pico das internações em usam mecanismos diferentes, mas ambas estimulam as
células a conhecerem essa proteína e se prepararem pamarço e abril.
Finger explica que ela tem uma boa resposta às vaci- ra neutralizá-la. Já a CoronaVac apresenta ao organismo
nas disponíveis no Brasil. Por isso, de acordo com ele, é humano todo o vírus, só que inativado por reações quíimprescindível que as pessoas busquem a vacina no micas, fazendo com que nossas defesas reconheçam a
posto de saúde mais próximo e ﬁquem atentas à data da proteína S e outras estruturas.
segunda dose.
CoronaVac
A primeira vacina contra a COVID-19 aplicada no
Variante Delta: os estudos estão voltados para o comportamento dessa variante no organismo, por ser a des- Brasil fora dos testes clínicos. Ela foi desenvolvida pelo
coberta mais recente. No entanto, já se sabe que ela é al- laboratório chinês Sinovac, parceiro do Instituto Butantamente contagiosa. As vacinas da Pﬁzer e AstraZeneca tan nos testes e na produção do imunizante.
Foi a responsável pela imunização dos grupos de
têm eﬁcácia comprovada contra a mutação, e outros
testes estão em andamento em relação às outras vaci- maior risco no segundo pico da pandemia, quando a
média móvel superou 3 mil mortes por dia.
nas.
O imunizante é o único dos utilizados até o momento
“Sendo a variante Alfa, Beta, Gama ou Delta, o vírus
continua circulando, e é mais que necessário manter os no país que se baseia na tecnologia de vírus inativado. A
procedimentos sanitários e de segurança, independen- vacina contém o microorganismo “morto” que, ao entemente se o indivíduo já tomou a vacina e, principal- trar no organismo, faz com que as defesas dele consimente, quando outros membros da família ainda não gam conhecê-lo e se preparar para uma infecção.

Pﬁzer/BioNTech
Terceira vacina contra COVID-19 aplicada no Brasil,
começou a ser usada em maio, mas também foi testada
em brasileiros no ano passado.
As doses do imunizante contêm apenas partículas de
RNA mensageiro do coronavírus produzidas sinteticamente. Esse ácido nucleico sintético leva informações
que permitem que as células repliquem a proteína S e a
reconheçam para preparar as defesas do organismo.
Essa vacina também é aplicada em duas doses, com
intervalo de 21 dias, sugerido pelo fabricante. Apesar
disso, países como o Brasil, o Reino Unido e o Canadá
decidiram estender esse prazo, com base em pesquisas
que apontam que ela já produz imunidade na primeira
dose.
Mesmo assim, a segunda dose continua sendo necessária para que a vacina atinja a proteção ideal. No Brasil,
o prazo é de 12 semanas após a aplicação da primeira.
Janssen
Assim como a vacina da AstraZeneca, ela foi testada
no Brasil e em outros países e apresenta a tecnologia de
vetor viral, baseada em um adenovírus de humanos.
A principal diferença desse imunizante para os outros
é o seu esquema vacinal, que prevê a aplicação de uma
dose única, em vez de duas doses. Além disso, ela não é
produzida no Brasil e já chega ao país pronta para ser
aplicada. O imunizante começou a ser usado no PNI em
junho, após autorização de uso emergencial concedida
pela Anvisa.
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DIA DO TRABALHADOR DOMÉSTICO

Caiem10,4%númerode
empregadosdomésticos

Arraial da Vacinação
em Afonso Cunha

FOTO: RUY BARROS

Este trabalho é a fonte de renda de, aproximadamente, 5 milhões de pessoas, de acordo
com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
damente, 5 milhões de pessoas, de
acordo com a última Pesquisa Naciode conhecimento de todos nal por Amostra de Domicílios
que o impacto inicial da pan- (PNAD) Contínua divulgada, pelo IBdemia de covid-19 foi abran- GE em abril deste ano. Frente ao mesgente e ocorreu em todos os mo trimestre do ano anterior, 2020,
setores, afetando trabalhadores for- esse grupo de trabalhadores reduziu
mais, informais e empresas. No Brasil, 10,4%, menos 572 mil pessoas.
A presidente do Sindicato das(os)
de acordo com a Federação Nacional
das Trabalhadoras Domésticas (FE- Trabalhadoras(es) Domésticas(os) do
NATRAD) e sindicatos ﬁliados, 1 em Estado do Maranhão, Valdelice de Jecada 3 mulheres perderam seus em- sus Almeida disse que a situação está
pregos, desde o início da pandemia da muito difícil, porque além do desemCovid-19. As trabalhadoras domésti- prego e das demissões que continuam
cas são a segunda maior classe de tra- no estado, o Brasil agora se depara
balhadoras do país com aproximada- com mais casos de trabalho análogo à
mente 7,2 milhões de pessoas, sendo escravidão. “Não temos nada o que
99% mulheres, de acordo com dados comemorar nesse dia. É dia de luta
da PNAD (Pesquisa Nacional por para garantirmos nossos direitos, paAmostra de Domicílios (PNAD) de ra que tenhamos nossos empregos e
2016. Em 2019, o Brasil tinha 6,4 mi- que sejamos pagamos dignamente
lhões de trabalhadoras(es) domésti- por ele. Temos, junto com a Fenatrad,
acompanhado esses casos de trabacas(os), segundo dados do IBGE.
Neste dia internacional do traba- lho escravo e sendo vigilantes, acomlhador doméstico, lembramos uma panhando os casos. E essa é a luta. Vacampanha feita pela Federação e sin- mos dar um suporte para nossas comdicatos locais “Cuida de quem te cui- panheiras e lutar para evitar o desda”, que consiste em diversas ações monte dos direitos da nossa categopara a proteção da categoria no com- ria”, disse Valdelice.
bate à pandemia da Covid-19. Surgido
há mais de 95 anos nos Estados Uni- Campanhas minimizam os impactos
Desde o ano passado, a Fenatrad
dos, o Dia Internacional do Trabalhador Doméstico, comemorado no dia está realizando a campanha, “Cuida
22 de julho, representa a luta, existen- de quem te cuida”. Em 2020 o foco era
te até hoje, para que trabalhadores conscientizar os patrões a não demitidomésticos alcancem condições e di- rem as trabalhadoras em função da
reitos iguais. No Brasil, a data é ainda pandemia, também com a arrecadamais simbólica, uma vez que este tra- ção de cestas básicas. Neste ano, o
balho é a fonte de renda de, aproxima- propósito continua: é arrecadar e distribuir cestas básicas para trabalhaPATRÍCIA CUNHA

É

doras que estão desempregadas e em
situação de vulnerabilidade. O valor
arrecadado será inteiramente revertido em cestas básicas. A FENATRAD
informa que se for alcançado o valor
desejado, aproximadamente 1.600 famílias serão beneﬁciadas. “Neste momento de pandemia temos muitas
companheiras nossas desempregadas. Muitas estão passando por um
momento muito difícil. É uma categoria que está passando muita diﬁculdade”, disse Valdelice.
Embora o Sindicato não tenha um
número de empregados domésticos
na capital, nem saiba precisar quantos estão desempregados, pela quantidade de cestas básicas que estão
sendo distribuídas dá para ter uma
ideia da situação. Segundo Valdelice,
foram entregues 52 cestas básicas para mulheres de São Luís, em parceria
com a Colisão Negra (que reúne várias
entidades negras). Ela conta que, a
partir de campanhas de solidariedade, realizadas pela CUT-MA (Central
Única dos Trabalhadores), em parceria com sindicatos, estão conseguindo dar assistência às trabalhadoras
com tickets refeição, cestas básicas e
produtos. Mais recentemente foram
recebidas e distribuídas 45 cestas doadas pela Colisão, 30 cestas doadas
pela CUT, e 52 pelos produtos Veja.
“A gente faz o mapeamento daquelas que estão mais vulneráveis, e também daquelas que nos procuram pedindo ajuda. Só no ano passado nós
entregamos uma média de 250 cestas
pra trabalhadoras desempregadas”.

MOBILIDADE

MAIS DE 100 MIL PESSOAS JÁ FORAM VACINADAS NOS ARRAIAIS
O Governo do Estado e a Prefeitura de Afonso Cunha
realizaram, nesta quarta-feira (21), o Arraial da Vacinação contra a Covid-19. Durante a mobilização, foram
beneﬁciadas pessoas maiores de 18 anos residentes na
cidade. A ação aconteceu na Escola Municipal Raimunda Lima.
“Com o Arraial da Vacinação em Afonso Cunha, avançamos bastante na imunização da população, nos aproximando de ﬁnalizar a aplicação da primeira dose em
todas as pessoas com idade acima de 18 anos. Nosso esforço agora é para aplicar a segunda dose, mostrando
que o trabalho conjunto entre governo e prefeitura, em
favor da população, é sempre a melhor estratégia”, disse
o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que acompanhou a ação nesta quarta-feira.
Segundo o prefeito de Afonso Cunha, Arquimedes
Bacelar, a vacinação evidenciou que vencer a pandemia
é a prioridade. “O trabalho realizado, buscando tomar
conta não apenas da cidade de Afonso Cunha, mas também de todo o estado, mostra o compromisso com o povo. No lugar de disputas partidárias, temos visto preocupação com as pessoas. Esse trabalho em Afonso Cunha
nos permite comemorar quase 100% da população vacinada com a primeira dose”, disse. Acompanhada do ﬁlho, Maria Francisca de Araújo, de 23 anos, comemorou
a chegada da vacina. “A vacina veio para trazer um alívio
e mais segurança”, comemorou.
Por meio dos arraiais, mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas em mais de 30 municípios, entre eles Timon, Morros, Alcântara, Santa Inês, Açailândia, Balsas,
Pinheiro, Imperatriz, Caxias, Barreirinhas, São João dos
Patos, Tutóia, Rosário, Riachão, Barra do Corda, Matões,
Penalva, Dom Pedro, Parnarama, Arari, Colinas, Cururupu, Buriticupu, Bacabal, Coroatá, Jenipapo dos Vieiras, Montes Altos, Cachoeira Grande e Presidente Dutra.
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Frota de ônibus de São Luís passa por fiscalização Maranhão recebe mais
97 mil vacinas

MAIS DOSES DEVERÃO SER ENVIADAS AO ESTADO NA QUINTA

A NOVA MODALIDADE DE FISCALIZAÇÃO SE MOSTROU EFICIENTE COM UM NÚMERO MAIOR DE VEÍCULOS ALCANÇADOS
A Prefeitura de São Luís, por meio
da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (SMTT) vem intensiﬁcando os trabalhos de ﬁscalização da
frota de ônibus do sistema de transporte coletivo da capital. As operações, que foram ampliadas desde o
início de junho, são feitas diariamente
pelos agentes de trânsito nos pontos
ﬁnais das linhas. Entre os pontos observados pelas equipes, está o funcionamento das plataformas elevatórias
utilizadas por pessoas com deﬁciência ou mobilidade reduzida, as condições dos veículos e o cumprimento
das medidas sanitárias.
Segundo balanço do órgão, a nova
modalidade de ﬁscalização se mostrou eﬁciente com um número maior
de veículos alcançados. Na fase inicial, em menos de um mês foram ﬁscalizados 162 ônibus de todas as linhas,
com um percentual de 19% de veículos com problemas relativos a elevadores. A nova sistemática abrangeu,
deste modo, todas as frotas de todos
os consórcios que operam os cinco
terminais e, consequentemente, várias áreas e bairros distintos, gerando

maior equilíbrio nas ﬁscalizações das
linhas e dos bairros que atendem. A
meta é ﬁscalizar todas as linhas e frotas de ônibus de todos os consórcios
de empresas que servem a capital.
Em paralelo à ação atual de ﬁscalização, a SMTT vem realizando outras
ações de melhorias do serviço de
transporte coletivo da capital. Como
exemplo, entre as medidas estão as
vistorias realizadas nos ﬁnais de linha
nos bairros, nos terminais de integração à noite, visando o cumprimento
de viagens das linhas, bem como o
cumprimento de horários do serviço
de ônibus prestado à população dos
bairros mais afastados dos grandes
corredores e aos trabalhadores e estudantes que precisam se deslocar tarde
da noite.
Entre as regiões já ﬁscalizações, estão o São Raimundo, Cohatrac, Ribeira, Coqueiro, Divineia, Santa Clara, Janaína, Sá Viana, Vila Palmeira, Bequimão, Socorrão 2, Residencial Paraíso,
Vinhais, Vicente Fialho, Cema-Detran
e Circular Radional.
Capacitação de rodoviários
Paralelo ao trabalho de campo, a

SMTT também ampliou a capacitação dos proﬁssionais que operam no
transporte urbano de São Luís e lidam, diariamente, com os mais de 300
mil passageiros.
A ação começou em junho, ocasião
em que foram capacitados mais de
200 motoristas e cobradores da empresa Primor.
No início de julho, foram mais 180
proﬁssionais da Viação Estrela que,
durante três dias, receberam orientações de técnicos e especialistas em
trânsito e transportes, que estão reﬂetindo na melhor prestação de serviço
aos ludovicenses.
“Esse trabalho in loco é importante
para que possamos mensurar não só
os pontos que necessitam de maior
atenção no transporte em São Luís,
como também para manter um bom
diálogo e valorizar motoristas, cobradores, trabalhadores do setor e também com a população. A Prefeitura vai
continuar desenvolvendo essas atividades, buscando aprimorar também
a operacionalização do trânsito em
nossa cidade”, concluiu o secretário.

Chegaram ao Maranhão, na terça-feira (20), novas
doses de vacinas contra a Covid-19. São 97 mil, sendo
36.400 de AstraZeneca e 60.600 de CoronaVac, que irão
reforçar a campanha de vacinação contra a doença no
estado. Assim que chegaram em solo maranhense, os
imunizantes foram encaminhados para a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi-MA), onde serão separados para a distribuição aos
municípios. As vacinas chegam para dar continuidade à
imunização das pessoas de 50 a 54 anos, ou das faixas
etárias deﬁnidas pelos municípios, conforme avanço da
vacinação. A distribuição de vacinas aos municípios para a continuidade da campanha será realizada ao longo
desta semana, com início nesta quarta-feira (21). A distribuição continua contando com a parceria da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), que realiza o
transporte das vacinas com auxílio de um helicóptero
do Centro Tático Aéreo (CTA), e garante a segurança do
trajeto. Para o transporte, também são utilizados um
avião e vans refrigeradas. Com a nova remessa, o Maranhão já recebeu 4.500.630 doses de vacinas, sendo
1.385.540 doses da CoronaVac, 2.569.750 doses da AstraZeneca, 435.240 doses da Pﬁzer e 110.100 doses da Janssen. Há ainda, para esta quarta-feira (21), a previsão de
chegada de 144.500 novas doses de vacinas AstraZeneca
e 36.270 doses de Pﬁzer.
Brasil recebe mais 1 milhão de doses
Um novo lote com 1.036.800 vacinas contra covid-19
vindas pelo consórcio Covax Facility chegou ao Brasil
nesta quarta-feira (21). Segundo a Organização PanAmericana da Saúde (Opas), os imunizantes serão da fabricante AstraZeneca/Oxford. Até quinta-feira (22), serão enviadas aos estados e ao Distrito Federal mais de
8,7 milhões de doses de vacinas covid-19. Desde o início
da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 154 milhões de doses. A população-alvo
no Brasil é de 160 milhões de brasileiros com mais de 18
anos.

VIDA
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EMPREGO

Caixairácontratar10mil
funcionários em2021

TRE-MA abre inscrições
para vagas de estágio

A informação foi anunciada nesta segunda-feira (19/7) pelo presidente do banco, Pedro
Guimarães. Das vagas, 3 mil serão para candidatos excedentes no certame de 2014

N

ovos 10 mil servidores serão
nomeados
pela
Caixa
Econômica Federal ainda
em 2021. A informação
foi anunciada nesta segunda-feira
(19/7) pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Das vagas, 3 mil serão
para candidatos excedentes no certame de 2014, a depender de autorização; mil serão preenchidas em um novo edital para pessoas com deﬁciência; e o restante será para recepcionistas, vigilantes e aprendizes.
Ainda segundo Guimarães, a publicação de um novo edital de abertura é
prevista para setembro: “Vamos contratar mais 10 mil pessoas. Destas, 4
mil serão novos empregados, 3 mil
dependem de autorização da Sest (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais) e mil serão
pessoas com deﬁciência em um novo
concurso, em setembro deste ano.”
A distribuição exata do quantitativo total foi informada pelo banco:
• 1.000 servidores efetivos PcDs
• 3.000 candidatos aprovados no concurso de 2014, a depender de autorização do Sest
• 5.200 estagiários e aprendizes
• 800 vigilantes e recepcionistas
O novo concurso, previsto para setembro, trará a oferta de 1.000 vagas
no cargo de técnico bancário, de nível
médio. Os ganhos iniciais da carreira
são de R$ 3.000, chegando a até R$
4.486,03 com os benefícios. Os proﬁssionais selecionados irão atuar em
jornada semanal de 30 horas. Caberá
aos servidores prestar atendimento e

DIVULGAÇÃO

AS INSCRIÇÕES PODEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 28/07

NOVO CONCURSO, PREVISTO PARA SETEMBRO, TRARÁ A OFERTA DE 1.000 VAGAS
fornecer as informações solicitadas
pelos clientes e público, efetuar todas
as atividades administrativas necessárias ao bom andamento do trabalho
na Unidade, operar microcomputador e outros equipamentos existentes, entre outros. “Muito mais que números, as novas contratações representam geração de novos empregos e
melhoria constante no atendimento”,
celebrou a empresa em publicação nas redes.

ofertando vagas exclusivamente para
formação de cadastro reserva. Ao todo, 1.176.614 pessoas se candidataram às vagas. O cargo foi para técnico
bancário novo, com remuneração de
R$ 2.025. Para assumir é necessário
possuir ensino médio completo. A seleção foi realizada por provas objetivas, discursivas e exames médicos admissionais. O concurso teve validade
de um ano e foi prorrogado por igual
período.

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TREMA), abriu nessa terça-feira (20), inscrições para estágio
que vai selecionar estudantes do nível superior e técnico. Para participar, o candidato deverá estar matriculados e com frequência efetiva nos cursos. Os candidatos
aprovados comporão cadastro reserva e serão convocados para preencher as vagas conforme necessidade e
disponibilidade do TRE-MA durante a vigência deste
processo seletivo. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classiﬁcação ﬁnal, observada a proporção
assegurada aos estagiários portadores de deﬁciência.
Dependendo da exigência do setor solicitante, podem ser realizados testes ou entrevistas, como critério
adicional de seleção do candidato, com o objetivo de
aferir os seus conhecimentos em determinada área especíﬁca de estágio. Caso o estagiário não seja selecionado no teste ou entrevista para ocupar a vaga em questão,
o mesmo retornará à lista de classiﬁcados e aguardará
nova convocação. As convocações para admissão, de
acordo com a necessidade do preenchimento das vagas,
serão realizadas por e-mail e/ou telefone, sendo responsabilidade do candidato manter seu cadastro atualizado
no portal da Super Estágios.
Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 20/07, a
partir das 15h, até as 18h do dia 28/07 no portal www.superestagios.com.br, que estará disponível durante o período citado, ininterruptamente.
Prova objetiva on-line
A prova on-line está marcada para o dia 2 de agosto,
das 9h às 18h, disponível no portal Super Estágios.

Último concurso
O último concurso da Caixa Econômica Federal foi realizado em 2014

NA PANDEMIA

MAIS SERVIÇOS

Maisde2,5milhõesdeteleconsultasforamrealizadas VIVA/Procon tem nova
sede em Barreirinhas

AGORA A UNIDADE OFERECE NOVOS ATENDIMENTOS

AO TODO, 90% DOS PACIENTES CONSEGUIRAM RESOLVER OS PROBLEMAS DE SAÚDE DENTRO DE CASA, EVITANDO SE EXPOR À COVID
Desde quando as consultas médicas a distância foram autorizadas pelo
Ministério da Saúde, por causa da
pandemia de Covid-19, muitas pessoas passaram a optar pela teleconsulta,
seja pelo medo de contaminação do
vírus ou pela praticidade que o serviço oferece. Para se ter ideia, de abril de
2020 a março de 2021 mais de 2,5 milhões de teleconsultas foram realizadas no país, segundo uma pesquisa da
Associação Brasileira de Planos de
Saúde (Abramge).
Ao todo, 90% dos pacientes conseguiram resolver os problemas de saúde dentro de casa, evitando uma possível contaminação pelo coronavírus.
Na avaliação do diretor corporativo
de Telemedicina do Sistema Hapvida,
José Luciano Monteiro Cunha, a telemedicina permite que os pacientes
recebam orientação e monitoramento de casa, deixando as clínicas e os
hospitais livres para quem realmente
precisa de um cuidado presencial, especialmente em um cenário de pandemia.

“Por meio do uso de tecnologias digitais altamente eﬁcazes, a telemedicina permite ao médico, através de algumas técnicas especíﬁcas de exame,
avaliar o paciente e tomar condutas,
seja na prescrição de medicamentos
ou na solicitação de exames complementares”, explica. Um exemplo de
sucesso que proporciona mais comodidade e segurança aos pacientes, é o
portal de teleconsulta do Hapvida.
Por meio da plataforma, é possível
realizar consultas imediatas para síndromes gripais e Covid-19, além de
consultas eletivas, que são com hora
marcada, com diversas especialidades.
“Nossos médicos estão totalmente
treinados para esse tipo de atendimento. Desde o início da pandemia, o
Hapvida já superou a marca de mais
de 800 mil teleconsultas realizadas em
todo o Brasil”, aﬁrma.

Telemedicina no combate à
covid-19

Mais que uma praticidade para o

paciente, o atendimento a distância
evita que os pacientes precisem sair
do isolamento para procurar os serviços de saúde.
Dessa forma, as pessoas se preservam das chances de contaminação
seja no transporte público, na rua ou
mesmos nos próprios locais de atendimento.
Além disso, pacientes infectados
ou com suspeita de covid-19 podem
permanecer em quarentena e diminuir a circulação do vírus. Ainda segundo José Luciano é indispensável
que a população tenha consciência
do papel fundamental da telemedicina.
“Neste cenário de pandemia, usem
cada vez mais a telemedicina como
sua forma principal de apoio à saúde.
Evite se expor ou expor outras pessoas
a ir ao hospital, sem que de fato seja
necessário. Vamos vencer essa pandemia com a ajuda da tecnologia e também dos proﬁssionais que estão por
trás dela”, aconselha.

Mais ampla, acessível, confortável e com mais serviços. Assim é a nova sede do VIVA/Procon em Barreirinhas, entregue oﬁcialmente nessa terça-feira (20). As
novas instalações do órgão ﬁcam no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada no centro
da cidade. Além dos serviços já oferecidos na antiga unidade, como emissão de RG, CPF, certidões online, atendimento ao consumidor, entre outros, agora a unidade
oferece atendimento da Junta Militar, conciliação do
Procon e emissão da Carteira de Trabalho Digital.
A presidente do VIVA/Procon, Karen Barros, ressaltou
que o novo espaço é fruto de parceria com a Prefeitura
de Barreirinhas e oferece ainda mais comodidade à população. “É uma nova unidade, dentro da Casa da Cidadania, com toda a estrutura que os cidadãos merecem.
Agradecemos à Prefeitura, por colaborar conosco nessa
missão de garantir ainda mais direitos e cidadania aos
barreirinhenses”, declarou Karen.
O vice-prefeito do município, Antonio Diretor, representando o prefeito Dr. Amílcar Rocha, disse que o VIVA/Procon resolveu uma importante demanda da cidade. “Hoje as pessoas não precisam mais sair da cidade
para emitir documentos ou resolver problemas no Procon. E isso nos deixa bastante satisfeitos e gratos”, comentou. Para a agente comunitária de Saúde, Albertina
Reis, a agilidade no atendimento no órgão é motivo de
satisfação. “A gente ﬁca muito satisfeita em ter essa unidade aqui, porque resolvemos questões que, antes, era
maior diﬁculdade. Trouxe o meu sobrinho para tirar o
RG, já fez e recebeu o documento”, comemorou Albertina. Presente na solenidade de entrega, o deputado estadual Duarte Júnior ressaltou a expansão do VIVA/Procon na gestão do governador Flávio Dino e destacou os
benefícios da nova sede à população. “Um espaço mais
amplo, com acessibilidade, bem localizado, que facilita
o acesso da população da região do Lençóis a seus direitos, com conforto e praticidade”, aﬁrmou Duarte.
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MURAL DA MEMÓRIA

CINEMA

Cinesystem reabre
com grandes sucessos

Mestre “Calça Curta”
recebe homenagem

Após cinco meses de portas fechadas por conta das restrições de funcionamento, o
Cinesystem recebe o público seguindo todos os critérios de segurança e distanciamento

“V

iúva Negra” e “Velozes e
Furiosos 9” foram os ﬁlmes escolhidos para a
reabertura
do
Cinesystem no Rio Anil Shopping,
após cinco meses de portas fechadas
por conta das restrições de funcionamento. A programação imperdível
conta ainda com outros sucessos do
cinema, além do rígido protocolo de
segurança e o cumprimento das determinações dos órgãos competentes.
A reabertura das salas signiﬁca a
volta de uma das atrações do shopping mais aguardadas pelo público.
“Esse era um dos serviços mais esperados por nosso público, sobretudo
neste período de férias. Assim como
em todas as áreas do shopping, o
Cinesystem reabre respeitando todas
as regras de distanciamento para garantir, além diversão, segurança”, aﬁrma Glaydson Trovão, superintendente do Rio Anil Shopping.
Com cuidados que englobam toda
a jornada do cliente dentro do multiplex, desde a compra de ingressos até
a saída, o Cinesystem reforçou o treinamento da equipe, detalhando os
protocolos e orientando sobre os processos internos e externos. “Os nossos
protocolos, que estão instalados em
todos os multiplex da Cinesystem
desde o ano passado, são alguns dos
mais rígidos do mercado e garantiram
que tivéssemos um período de funcionamento em 2020 e 2021 sem qualquer tipo de risco ou mesmo ocorrência por parte de clientes e colaboradores em diversas cidades do Brasil”,

PAINEL ESTÁ SENDO FEITO NA SEDE DO BOI DA MAIOBA

O CINEMA EXIBIRÁ SUCESSOS COMO “VIÚVA NEGRA” E “VELOZES E FURIOSOS 9”
conta Sherlon Adley, diretor Comercial e de Marketing da Cinesystem.
Além das medidas de limpeza e desinfecção, o cinema segue trabalhando com público reduzido. Livre de
qualquer falha de cálculo humano, a
distância entre as poltronas e o número de pessoas por sessão é deﬁnida
automaticamente no ato da compra
do ingresso. Cada cliente chega a
“bloquear” em média seis outros lugares ao redor de onde estará sentado,
assim que seleciona sua poltrona.

Conﬁra o protocolo de segurança adotado:
Antes da abertura do multiplex, diariamente, uma equipe fará um processo
rigoroso de higienização e sanitização, que engloba salas, poltronas, ba-

nheiros e pontos de contato. A recomendação é que a compra de ingressos seja realizada pelo site ou terminais de autoatendimento nos cinemas.
Os ATMs, como são chamados, estão
posicionados respeitando a distância
mínima obrigatória. Esse distanciamento vale também para os banheiros, que contam com boxes e pias intercalados, e demais pontos de atendimento. Os guichês contam com barreiras de acrílico para proteção e os
locais na ﬁla são sinalizados no chão.
A entrega de produtos de bomboniere
segue o alto padrão de higienização já
utilizado em todos os cinemas da Rede
desde a inauguração.
O uso de máscara é obrigatório em todos os ambientes.

LANÇAMENTO

Começou ontem (21), a construção de mais um grande ‘Mural da Memória’ em homenagem ao Bumba meu
Boi do Maranhão. O mestre ‘Calça Curta’, um dos fundadores da manifestação cultural do Boi da Maioba, é o
homenageado da vez. O projeto “Amo, Poeta e Cantador” já ﬁnalizou quatro dos 10 grandes murais que vai
erguer em sete cidades do Maranhão, incluindo a capital, São Luís. As matracas e pandeirões do Bumba meu
Boi da Maioba, do tradicional Sotaque da Ilha, arrastam
multidões durante os Festejos Juninos realizados em
São Luís e outras cidades do interior do Maranhão. Com
instrumentos e indumentárias únicas, o Bumba Boi da
Maioba completou, no último dia 23 de junho, 124 anos.
José Raimundo Ferreira, o saudoso Calça Curta, falecido
em 1992, é um dos fundadores da manifestação cultural
do Boi da Maioba, ao lado de ‘João de Chica’ e ‘Pedro Boca-aberta’. Até então, o Boi era uma brincadeira entre os
moradores de vilarejos do bairro da Maioba para homenagear os santos padroeiros do período junino. Eles
confeccionavam os seus próprios instrumentos de forma artesanal – e isso tudo começou em 1897.
Somente no início da década de 1960, com Calça Curta e
demais coordenadores da brincadeira, o hoje reconhecido batalhão do Boi da Maioba teve sua sede estabelecida em um barracão e ganhou, ainda, uma capela, onde
os principais rituais do Boi, como ‘batismo’ e ‘morte’,
passaram a ser realizados. O local atualmente é conhecido como Associação do Boi da Maioba.
Há 60 anos, aproximadamente, o Boi da Maioba é coordenado pela família ‘Ferreira’, do mestre Calça Curta.
Hoje, o presidente da brincadeira é José Inaldo Ferreira
(Zé Inaldo), ﬁlho de Calça Curta; e a vice-presidente, que
também é diretora de Comunicação, é Cecilene Ferreira
– neta dessa grande personalidade do Bumba meu Boi
do Maranhão, que vai ter sua imagem graﬁttada no barracão sede do Boi da Maioba, a partir das 15h de hoje (21
de julho).

LITERATURA

FrankGrilloenfrentaMelGibsonem“MateouMorra” Núcleo lança coletânea
“Educação Quilombola”

MISTURANDO ELEMENTOS DE AÇÃO, COMÉDIA E FICÇÃO CIENTÍFICA, O LONGA CHEGA AOS CINEMAS NACIONAIS EM OUTUBRO DE 2021
Conhecido por seus trabalhos em
grandes sucessos de bilheteria, como
‘Vingadores: Ultimato’, ‘Capitão América’ e a franquia ‘Uma Noite de Crime’, Frank Grillo agora dará vida ao
ex-agente das forças especiais Roy
Pulver em Mate ou Morra. Com estreia prevista para outubro de 2021, o
longa acaba de ter seu trailer dublado
oﬁcial divulgado pela Imagem Filmes,
distribuidora responsável pelo lançamento no Brasil. Buscando referências em grandes clássicos do cinema,
como ‘Duro de Matar’ e ‘Feitiço do
Tempo’, o ﬁlme tem seu roteiro assinado por Chris Borey, Eddie Borey e
Joe Carnahan (‘Bad Boys Para Sempre’) e conta ainda com outros grandes nomes, como Naomi Watts (‘Birdman’) e Michelle Yeoh (‘Star Trek:
Discovery’), no elenco.
A respeito da preparação para o ﬁlme,
o ator Frank Grillo revelou que seu

personagem exigiu bastante dele em
todos os sentidos. No entanto, a boa
relação com o diretor Joe Carnahan e
a oportunidade de contracenar com
Rio Grillo, seu próprio ﬁlho, em Mate
ou Morra lhe deram a conﬁança necessária para encarar este desaﬁo.
Frank aproveitou também para compartilhar uma situação inusitada que
viveu ao contracenar com Mel Gibson, que interpreta o vilão Ventor no
ﬁlme. “Na primeira tomada [de uma
das cenas de luta], ele me deu uma cotovelada e a minha mandíbula deslocou. Eu não queria chatear o Mel e eu
também não conseguia falar […] Foi a
experiência mais dolorosa da minha
vida como ator.”
Na trama, Roy Pulver (Frank Grillo), é
um ex-agente das forças especiais que
se vê forçado a reviver o dia de sua
morte inúmeras vezes. Ele acorda, é
perseguido por assassinos e, não im-

porta o que tente fazer, sempre acaba
morrendo no ﬁnal. Enquanto desenvolve uma teoria do que pode estar
acontecendo, Roy percebe que sua família também corre perigo e luta para
descobrir uma forma de quebrar esse
ciclo mortal e chegar ao ﬁm do dia
com vida.
Sinopse
Roy Pulver (Frank Grillo) é um exagente das forças especiais que se vê
forçado a reviver o dia de sua morte
inúmeras vezes. Ele acorda sendo perseguido por assassinos e, de uma forma ou de outra, acaba sempre morrendo no ﬁnal. Enquanto luta para
chegar ao ﬁm do dia com vida, Roy
descobre uma mensagem de sua exesposa (Naomi Watts) revelando o envolvimento do cientista Ventor (Mel
Gibson) nesse ciclo mortal e percebe
que a sua família também corre perigo.

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro (NEAB) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), lançou nesta
quarta-feira (21), a coletânea “Educação Quilombola”. O
lançamento é uma parceria do Núcleo com a Ong Ação
Educativa, com o objetivo de colaborar para implementação da Lei nº 10.639/03 que trata do ensino de história
e cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica.
A coleção visa ampliar o repertório a respeito da garantia do direito à educação pública nas comunidades
quilombolas, compartilhando textos acadêmicos como
teses, dissertações e artigos cientíﬁcos, bem como materiais audiovisuais e legislações que proporcionam um
panorama sobre a Educação Quilombola em três diferentes dimensões.
Essas três dimensões refere-se a luta histórica do movimento negro/quilombola pelo direito à educação pública; a importância das legislações em vigor para garantir e orientar os sistemas de ensino e a escola sobre a
Educação Quilombola; e experiências de práticas pedagógicas (de gestão e docentes) no ensino fundamental e
médio.
O conteúdo da Coleção está disponível no portal do
Observatório de Educação, Ensino Fundamental e Médio. Uma plataforma do Instituto Unibanco com mais
de 16 mil documentos, entre análises e curadoria de artigos, teses, dados estatísticos e eventos, além de produção audiovisual sobre Ensino Médio e Gestão em Educação Pública.
Para melhor proveito do conteúdo, o NEAB orienta
seguir um roteiro com seis destaques da Coletânea, encontradas na página do Observatório:
1.“Ser quilombola é muito incrível”: Identidades
quilombolas das crianças Kalunga;
2. Da escola no Quilombo à escola do Quilombo: as
propostas pedagógicas como possibilidade de diversiﬁcar o currículo das escolas quilombolas de Ensino Fundamental no município de Bequimão (MA).
3. Gestão escolar e Educação Para as Relações Étnico-Raciais na comunidade quilombola de Castainho.
4.Jongo e Educação Escolar Quilombola: diálogos no
campo do currículo;
5. Memórias, Identidades e Educação Quilombola:
Santa Rosa dos Pretos (MA) como contexto e texto;
6. Minha comunidade, minha história.
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MILWAUKEE

TÓQUIO

BrasilencaraAlemanha
naestreiadosJogos

Bucks conquista título
da NBA após 50 anos

Em entrevista coletiva, André Jardine destacou tamanho da rivalidade e da história que
envolve o confronto da estreia nos Jogos Olímpicos

O

técnico André Jardine faz os
preparativos ﬁnais para a
estreia da Seleção Brasileira
nos Jogos Olímpicos. Na
véspera do jogo contra a Alemanha, o
treinador exaltou o confronto, que repete o duelo da ﬁnal da Olimpíada do
Rio 2016.
Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (22), Jardine lembrou a importância da rivalidade entre Brasil e
Alemanha e falou sobre a honra de escrever um capítulo neste confronto.
“É um grande clássico mundial,
uma partida que tem uma história
maravilhosa e é uma honra para todos
nós poder fazer parte dessa história. O
principal é poder coroar uma abertura de Jogos Olímpicos para a gente
com um jogo dessa magnitude. A gente ﬁca realmente muito honrado. Vai
ser um dia além de desfrutar de um jogo, da gente realmente escrever mais
uma pagina na história desse confronto e uma página que seja brasileira”, aﬁrmou Jardine.
Perguntado sobre o time que levará
a campo diante da Alemanha, Jardine
fez mistério, mas ressaltou a importância de trabalhar o grupo todo coletivamente. O treinador da Seleção disse que achará a formação ideal a cada
partida, de acordo com seus adversários.
“Podemos, durante a competição,
surpreender, encontrar alternativas
diferentes, melhores estratégias. Vamos realmente pensar jogo a jogo. Para esse jogo, a gente optou pra uma
formação que vai nos dar bastante

GIANNIS FOI ESCOLHIDO COMO MELHOR JOGADOR DAS FINAIS

ANDRÉ JARDINE FALOU SOBRE A PARTIDA DE ESTREIA ENTRE BRASIL E ALEMANHA
força na frente, que vai nos dar também um poder muito grande de marcação e entendemos que é a formação
ideal para esse jogo contra a Alemanha” , ponderou.
O técnico também comentou o trabalho realizado nos últimos dias, com
os treinos em território japonês, e citou o desaﬁo de encontrar a equipe
ideal com o pouco tempo com o grupo completo à sua disposição.
“A gente teve que aproveitar os
poucos treinamentos com o grupo
completo. Então, a estratégia foi realmente tentar entrosar o máximo essa
equipe que a gente entende ser a
equipe ideal para o inicio do jogo. É
muito comum e muito frequente, nessas competições, as equipes que começam não terminarem a competi-

ção. Em especial uma seleção como a
nossa, com o grupo qualiﬁcado que
tem”, comentou Jardine.
A Seleção Brasileira estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta
quinta-feira (22), às 8h30 (horário de
Brasília), com transmissão da Rede
Globo, do Sportv e da BandSports.

O Milwaukee Bucks garantiu o título da edição 2021
da NBA ao derrotar o Phoenix Suns por 105 a 98 na madrugada de ontem (21), na Fiserv Arena, em Milwaukee.
Com esse triunfo, a equipe de Wisconsin fechou a série
por 4 a 2 e garantiu o bicampeonato 50 anos depois da
primeira conquista em 1971.
Cerca de 18 mil torcedores puderam celebrar o momento dentro do ginásio, enquanto mais de 65 mil pessoas festejaram do lado de fora. O grande destaque da
jornada foi o ala-pivô Giannis Antetokounmpo, que foi
escolhido como MVP das Finais ao marcar 50 pontos,
pegar 14 rebotes e ainda distribuir cinco tocos. O grego
se emocionou com seu primeiro título.
“Isso deve fazer cada criança acreditar em seus sonhos. Não deixe ninguém dizer que você não consegue
fazer algo. As pessoas disseram que eu não conseguia
acertar os lances livres. E eu acertei meus lances livres
hoje”, discursou Giannis, na entrevista após a partida.
“Eu estou só brincando. Na verdade, eu não estou. Eu
sou o campeão.” No jogo derradeiro, Antetokounmpo
acertou 17 dos 19 lances livres que chutou.
O astro grego tornou-se terceiro estrangeiro da história da NBA a ser eleito o MVP de uma série das ﬁnais. Os
outros foram o francês Tony Parker, campeão pelo San
Antonio Spurs em 2007, e o alemão Dirk Nowitzki, em
2011, pelo Dallas Mavericks.
O segundo título foi extremamente comemorado em
Milwaukee. Antes, a equipe só havia faturado o título da
NBA em ‘971, quando tinha como maior estrela o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que, à época, ainda usava o
nome de Ferdinand Lewis Alcindor Jr.

SÉRIE B

FUTEBOL FEMININO

Sampaio focado no duelo contra o CRB

Marta quebra recorde
em vitória do Brasil
Marta, autora de dois dos cinco gols da goleada da Seleção Brasileira contra a China por 5 a 0 na estreia dos Jogos Olímpicos, valorizou o espírito solidário do grupo
brasileiro após a partida. A craque “permitiu” que a atacante Andressa Alves marcasse de pênalti o quarto gol
da goleada. “Aqui não tem vaidade, tem uma equipe que
vai trabalhar do início ao ﬁm juntas e ﬁquei feliz que ela
fez o gol”, disse a jogadora em entrevista à TV Globo. A
camisa 10 se tornou a primeira jogadora de futebol da
História a marcar em cinco edições seguidas dos Jogos
Olímpicos. Marta também explicou que sua comemoração no segundo gol, na qual fez um símbolo de “T”, foi
para sua namorada Tony. “Graças a deus eu ainda consegui cumprir a promessa e fazer essa homenagem para
ela”, aﬁrmou.

O SAMPAIO CORRÊA TEM 18 PONTOS SOMADOS EM 13 JOGOS DISPUTADOS NA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
no CT José Carlos Macieira. A programação de jogos deixa a possibilidade
Sem vencer há quatro jogos na Sé- de realização de pelo menos três treirie B do Campeonato Brasileiro, o namentos com bola, proporcionanSampaio Corrêa vai tentar interrom- do, também, um descanso que não viper esta série negativa no próximo do- nha sendo habitual.
Nenhum jogador recebeu o terceimingo à noite, quando enfrentará o
CRB, em jogo marcado para o Estádio ro cartão amarelo, mas a tendência é
Castelão. O Tricolor, no entanto, vai que o técnico Felipe Surian faça novas
continuar com os desfalques de Joé- mudanças diante do CRB. A lateralcio (zagueiro) e Eloir que atua na late- esquerda e o meio de campo voltaram
ral-esquerda e no setor de meio-cam- a apresentar as mesmas falhas de jopo. A dupla segue entregue ao Depar- gos anteriores. Diﬁcilmente os jogatamento Médico, mas apesar de ter dores Felipinho e Nádson permaneapresentado melhoras, ainda não está cerão como titulares.
Com as dispensas do atacante Joem condições de atuar. Enquanto isso, há expectativa de um retorno do anderson e do apoiador Guilherme
atacante Pimentinha, que não enfren- Teixeira, a expectativa da torcida é patou o Guarani no empate por 0 0 na ra a deﬁnição sobre a contratação do
noite da última segunda-feira. Ele se volante Márcio Araújo, cujas negociarecupera de um desgaste muscular ções foram iniciadas desde a última
sofrido após o jogo contra o Coritiba, sexta-feira. Clube e atleta já teriam
no Castelão, no último ﬁm de semana. acertado as bases salariais, mas a paA delegação do Sampaio Corrêa re- lavra ﬁnal será do técnico. Hoje, o Tritornou ontem à tarde a São Luís. Hoje, color tem um grupo com média de
os atletas retornam aos treinamentos idade acima de 30 anos e a comissão
NERES PINTO

técnica alerta para o período de longa
duração da Segundona e, com isso, os
maiores riscos de lesões nessa faixa
etária.
Com o empate em Campinas, o
Sampaio caiu para a sexta colocação,
mas pode ter amanhecido hoje mais
abaixo na tabela, devido ao complemento da rodada, ontem à noite.
Quando o Vasco enfrentou o CSA em
Maceió e o Náutico recebeu o Brasil
de Pelotas, em Recife. Hoje, o Coritiba
joga com o CRB, em casa, e o Avaí-SC,
recebe o Operário-PR, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis,
após o fechamento desta edição.
A campanha do Sampaio Corrêa:
13 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 13 gols
marcados, 8 gols sofridos, saldo positivo de 5, aproveitamento de 51.3%. A
classiﬁcação dos seis primeiros colocados apontava antes dos jogos de
ontem o Náutico na liderança com 26
pontos; Coritiba 24; Guarani 23; Goiás
23; CRB 20; Sampaio 20.

Vitória
O Brasil começou em um ritmo arrasador. Logo aos
oito minutos de jogo, a rainha Marta bateu de primeira,
inaugurando o marcador. Na sequência, aos 21, foi a vez
da atacante Debinha aproveitar o rebote da goleira Peng
Shimeng, no chute de Bia Zaneratto, e empurrar para o
fundo da rede, fazendo o segundo do duelo.
As chinesas melhoraram o desempenho no ﬁnal da
primeira etapa. Aos 39, Miao Siwen assustou em um
chute na entrada da grande área, obrigando a intervenção da goleira Bárbara.
Após o intervalo, a China continuou em busca de diminuir a desvantagem. Aos 6, Wang Shanshan recebeu
passe pela direita e acetou a trave da equipe brasileira.
Sete minutos depois, aos 13, foi a vez de Debinha ﬁnalizar no travessão.
Apesar da seleção asiática ter conseguido equilibrar o
confronto, quem marcou mais uma vez foi a Seleção
Brasileira. Aos 28, a camisa 10 Marta bateu colocado, no
canto esquerdo, e fez o terceiro das brasileiras. Na quinta edição da rainha em Jogos Olímpicos, este foi 12º gol
marcado pela jogadora.
Em seguida, o Brasil foi soberano na partida. A meiocampista Andressa Alves foi derrubada por Wang Xiaoxue na área e sofreu o pênalti aos 36. Ela mesma cobrou
e fez o quarto do jogo. Ainda deu tempo para o quinto.
Debinha deu assistência para a atacante Bia Zaneratto,
que empurrou para o fundo da rede, fechando o placar.
China 0, Brasil 5.
As brasileiras voltam a campo no sábado (24) para enfrentar a Holanda. A partida será realizada no estádio
Miyagi, às 8h (horário de Brasília).

Nedilson Machado
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Hipertensos e diabéticos

Moradia no Centro

Lançado de forma virtual nesta terça-feira, 20, o Projeto Viver Mais tem o objetivo de
fortalecer as ações voltadas para pacientes
hipertensos e diabéticos no Maranhão. Executado pela Secretaria de Estado da Saúde
(SES), o projeto conta com ﬁnanciamento da
Fundação Mundial de Diabetes e com a parceria da Sociedade Brasileira de Diabetes, da
Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas e da Escola de Saúde Pública (MA).

O Programa de Revitalização do Centro
Histórico, da Prefeitura de São Luís, já tem
mais de 400 inscritos que vão concorrer às 22
moradias divididas entre imóveis das ruas
do Giz e da Palma, no Centro da capital. O
casarão localizado na Rua da Palma, com 14
apartamentos, está na fase ﬁnal. A previsão e
que até a primeira quinzena de agosto, o
prédio esteja concluído e possa ser aos novos moradores no mês de setembro.

Pra curtir
O Butikin Recanto da
Música está de volta
com sua reinauguração, nesta sexta-feira,
a partir das 18h, na
Rua da Estrela, no
Centro Histórico.

No registro, o empresários Claudir
e Danyelle Brap com os arquitetos
Fernanda Arouche e o marido
Weslley Maciel, Tatyana Medeiros e
Luís Matucke. Na ocasião, a Saccaro
São Luís celebrava a parceria com
proﬁssionais durante um jantar oferecido pelos empresários Claudir e
Danyelle Barp. As arquitetas Fernanda Arouche e Tatyana Medeiros foram as grandes premiadas do Programa Relazione. Localizada em Caxias do Sul, a Saccaro está presente
nas cinco regiões do Brasil e exporta
seus produtos para todos os continentes, oferecendo novas experiências em mobiliário de alto padrão para quem reconhece o valor do toque
artesanal.

Para “rebatizar” a casa, um time de bambas vai pintar por lá
com participação
anunciada e celebrada de Serrinha, Mariana Rosa, Nivaldo
Santos, Inácio Pinheiro e Quirino.
Neste sábado, 24, a
partir das 19h, a cantora Roberta Miranda
realiza o show “Linha
do Tempo” no circuito
Música #EmCasaComSesc.
27 de julho, “Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de cabeça e pescoço”, traz um alerta do
médico Marcelo Ericeira. “Os fatores que podem desencadear a doença são o tabagismo e
o consumo de bebida
alcoólica em excesso.
Além disso, foi visto
em estudos e pesquisas recentes, que o vírus HPV (papilomavírus humano) é um importante causador do
câncer de orofaringe”.

A nadadora Carol Hertel é a campeã brasileira absoluta de Maratonas Aquáticas.
Vencedora das duas
distâncias, 7.5 km e 5
km, ela conquistou o
título na etapa do
Campeonato Brasileiro
e da Copa Brasil de
Maratonas Aquáticas,
eventos realizados no
último ﬁm de semana
no Espigão da Ponta
Dareia, que contaram
com mais de 260 participantes vindos de várias partes do país.

Cabeça e pescoço

Olhar fotográﬁco

Remarcação de viagens

No próximo dia 27 é celebrado o “Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de
cabeça e pescoço”, mês que recebe o nome de
Julho Verde para chamar a atenção da população em relação a esse tipo de tumor. Mesmo
considerado raro, este tipo de câncer conta com
cerca de 41 mil novos casos por ano, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer. Diversos sintomas podem ser apresentados, como
rouquidão há mais de três semanas, nódulos na
área do pescoço, lesões brancas e vermelhas na
área da boca, entre outros sintomas.

O Turismo Social do Sesc em parceria com o
Movimento Mobiliza SLZ convida a caminhar
pelo Centro Histórico e registrar toda beleza e
poesia das nossas ruas e praças. O passeio acontecerá no dia 4 de setembro. A primeira etapa do
roteiro acontece das 13h30 às 15h30, quando os
participantes vão aperfeiçoar o seu olhar fotográﬁco na oﬁcina ministrada no Auditório do
Sesc Deodoro. Em seguida, vão partir para a prática acompanhados por um especialista em fotograﬁa e guia de turismo visitando pontos turísticos e históricos da Ilha.

Sancionada a lei que amplia o prazo para remarcações e reembolsos de atividades nos setores de turismo e cultura canceladas em 2020 e
2021 em razão da pandemia. Com isso, consumidores, prestadores de serviços, artistas e proﬁssionais contratados para a realização de eventos terão até 31 de dezembro de 2022 para realizarem a remarcação, a concessão de crédito ou a
devolução de valores dos serviços adquiridos. A
ação tem o objetivo de garantir o direito dos
consumidores e a sobrevivência dos dois setores, fortemente afetados pela pandemia.

A apresentação
acontecerá diretamente do SESC Pinheiros, em São Paulo (SP) e terá transmissão pelas redes
sociais no Instagram
@SescAoVivo e no
youtube.com/sescsp.
A Intenção de Consumo das Famílias
(ICF), apurada pela
Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu
2% em julho, alcançando a segunda alta
consecutiva.
O indicador chegou a
68,4 pontos e atingiu
o maior nível desde
abril último.
O resultado ﬁcou
3,5% acima do registrado no mesmo período de 2020 – a primeira taxa anual positiva desde março do
ano passado.

