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Cai em 10,4% 
número de 

empregados 
domésticos

PÁGINA 8

Este trabalho é a fonte de 
renda de, aproximadamen-
te, 5 milhões de pessoas, de 

acordo com a última Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-

micílios (PNAD).

Washington Oliveira é eleito presidente do TCE Frota de ônibus de São Luís 
passa por fiscalização

As operações  são feitas diariamente pelos agentes de trân-
sito nos pontos finais das linhas. Entre os pontos observados 
pelas equipes, está o funcionamento das plataformas eleva-
tórias utilizadas por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, as condições dos veículos e o cumprimento das 
medidas sanitárias. PÁGINA 8

PÁGINA  5

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). Washing-
ton 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.

Nova peste 
suína tem 

difícil controle

Brisbane 
será sede da 

Olimpíada 2032

PÁGINA  5

EMPREGO  Caixa irá contratar 10 mil novos funcionários 
PÁGINA  9

Seleção do Brasil encara 
Alemanha na estreia dos Jogos

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 brasi-
leiro após a partida. A craque “permitiu” que a atacante Andressa Alves marcasse de 

pênalti o quarto gol da goleada.  PÁGINA 11

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

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 rea-
lizada 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



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

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.

Obras

BOLSONARO

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

O
pre si den te Jair Bol so na ro
afir mou on tem que, ca so o
fun dão elei to ral ti ves se si do
en vi a do no va lor de R$ 3 bi- 

lhões, ele se ria obri ga do a san ci o nar.
A de cla ra ção ocor reu em en tre vis ta à
Jo ven Pan de Ita pe ti nin ga

“A LDO com seus ane xos pe sa apro- 
xi ma da men te 1 kg. É mui to nú me ro
ali, mui ta pro pos ta e no bo lo ali ti nha
aque la in di ca ção de R$ 5,7 bi pa ra o
fun dão par ti dá rio. Eu te nho um mon- 
tão de tra va do meu la do. O fun dão foi
cri a do em 2017 e já que rem co lo car na
mi nha con ta, co mo eu ti ves se cri a do o
Fun dão. O que a lei man da fa zer, a ca- 
da dois anos tem es se fun dão no vo,
né, que ele se ja cor ri gi do na ba se da
in fla ção dos úl ti mos dois anos. En tão,
se ti ves se che ga do o fun dão, que se ria
na or dem de qua se R$ 3 bi lhões eu se- 
ria obri ga do a san ci o nar, por que vo cê
vê… Um de pu ta do e um se na dor, ele
po de vo tar sim pa ra o que ele bem en- 
ten der. Ele é in vi o lá vel por quais quer
pa la vras, opi niões e vo tos. Eu não
pos so ve tar ou san ci o nar o que vem
na mi nha ca be ça aqui”, ar gu men tou.

“Eu te nho um mon tão de tra va do
meu la do. Não pos so fa zer o que dá na
te lha e, se eu der uma pis ca da um
pou qui nho mais lon ga, vo cê sa be que
o pes so al vem pa ra ci ma, im pe a ch- 
ment, e daí um in fer no que vi ra a vi da
da gen te”, con ti nu ou o che fe do Exe- 
cu ti vo. Bol so na ro, en tão, re cla mou
que, ca so seu ve to se ja der ru ba do pe- 
lo Con gres so, par ti dos co mo PT e PSL
re ce be rão cer ca de R$ 600 mi lhões, o
que ca rac te ri zou co mo “in jus to”.

“O fun dão, da for ma co mo foi apre- 
sen ta do, mui to além do que se ria, aí
eu pas so a ter uma li ber da de pa ra
san ci o nar ou ve tar. Ago ra, pe gar R$ 6
bi lhões pa ra par la men ta res com cri- 
té rio do pre si den te do par ti do gas tar
em cam pa nha fi ca com pli ca do. Vo cê
po de ver, ca so o ve to se ja der ru ba do e
de pois se ja con fir ma do no or ça men to
lá na fren te, o PT vai ter, além do fun- 
do nor mal, R$ 600 mi lhões pa ra fa zer
cam pa nha. O PSL, meu ex-par ti do,
tam bém na or dem de R$ 600 mi. Is so
não é jus to”, acres cen tou.

Ele re la tou ain da que o mon tan te
de R$ 6 bi lhões po de ria ser me lhor
em pre ga do nas mãos de mi nis tros co- 
mo Ro gé rio Ma ri nho e Tar cí sio Frei- 
tas. “Es se no vo fun dão, a gen te não
tem al ter na ti va. Ima gi na es sa gra na
nas mãos do Ro gé rio Ma ri nho. Ele
com ple ta a trans po si ção do São Fran- 
cis co, en tre ou tras da re gião e vo cê
aca ba com a se ca no Nor des te. Es se
di nhei ro nas mãos do Tar cí sio, ele dá
uma re ca pe a da em gran de par te das
ro do vi as fe de rais do Bra sil e con clui a
BR trans 19, Por to Ve lho-Ma naus. Da
mi nha par te, vou fa zer o que a mi nha
cons ci ên cia man da fa zer. Fi ca na mão
do par la men to ve tar ou não”, des ta- 
cou. O pre si den te jus ti fi cou, ain da,
que o ve to não é uma re ta li a ção de sua
par te, mas ques tão de go ver na bi li da- 
de. “Eu man do pro pos ta pa ra o par la- 
men to, co mo man dei ano pas sa do a
re gu la ri za ção fun diá ria. O Ro dri go
Maia dei xou ca du car a MP. Pa ci ên cia.

Quan do eles apro vam al gu ma coi sa
pa ra lá e vem pa ra cá, eu não te nho
obri ga ção de san ci o nar, eu pos so ve- 
tar tam bém. Da mi nha par te, is so não
é re ta li a ção. É ques tão de go ver na bi li- 
da de. Ago ra, es pe ro que não te nha ne-
nhum pro ble ma, acho que não vai vai
ter, até por que, on tem, no pro gra ma
Pin gos nos Is, te ve uma pes qui sa se eu
de ve ria ou não ve tar o fun dão e deu
99,7% di zen do que de ve ria, sim, ve- 
tar”.

Ques ti o na do se ve ta ria

ape nas par te do re a jus te

do fun dão, o

man da tá rio re la tou que

aguar da re la tó ri os das

as ses so ri as dos

mi nis té ri os.

“Eu aguar do o pa re cer da nos sa as- 
ses so ria. Ca da mi nis té rio opi na. A
Eco no mia vai fa lar so bre es se as sun to.
A gen te vai vo tar os R$ 6 bi ali. Es sa é a
ideia. Não é vo tar aca bar com o fun- 
dão, por que ele é lei, eu não te nho es- 
se po der, tá cer to? Ago ra, não vai ser
R$ 6 bi. O par la men to tem co mo re- 
sol ver is so na pró pria vo ta ção do or-
ça men to no fi nal do ano”, con cluiu.

ELEIÇÕES 2022

Lula e Bolsonaro desdenham de terceira via

OS DOIS LADOS DA CORRIDA PRESIDENCIAL SE UNEM CONTRA UMA POSSÍVEL AMEAÇA EM 2022

O pre si den te Jair Bol so na ro e o ex-
pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va
des de nha ram, on tem, da pos si bi li da- 
de de sur gi men to de um can di da to de
ter cei ra via pa ra a cor ri da ao Pa lá cio
do Pla nal to, em 2022.

“Não exis te ter cei ra via, não vai dar
cer to, não vai atrair a sim pa tia da po- 
pu la ção”, dis se Bol so na ro, na ma nhã
de on tem, em en tre vis ta à Rá dio Ita ti- 
aia. Se gun do o pre si den te, a dis pu ta
se rá en tre ele e Lu la.

Já o pe tis ta, em con ver sa com rá dio
Jo vem Pan de Ser gi pe, ex pli cou que “a
ter cei ra via é uma in ven ção dos par ti- 
dos que não têm can di da to. Fa lam em
po la ri za ção… o que tem de um la do é
de mo cra cia e do ou tro é fas cis mo.
Quem es tá sem chan ce usa de des cul- 
pa a tal da ter cei ra via. Se ria im por- 
tan te que to dos os par ti dos lan ças sem
can di da to e tes tas sem sua for ça”, de- 
sa fi ou.

As opi niões de Lu la e de Bol so na ro
con tra a ter cei ra via fi ze ram com que
os go ver na do res de São Pau lo, João
Do ria, e do Rio Gran de do Sul, Edu ar- 
do Lei te — que são pré-can di da tos à
Pre si dên cia da Re pú bli ca pe lo PSDB
—, fos sem ao Twit ter cri ti cá-los.

 “Nin guém chu ta ca chor ro mor to.
Se não exis te ter cei ra via, não sei por- 
que Lu la e Bol so na ro es tão se pre o cu- 
pan do. De pois do tan to que já nos foi
rou ba do, que rem ago ra rou bar a nos- 
sa es pe ran ça”, re cla mou Lei te.

“O so nho do Lu la é dis pu tar elei ção
ape nas com o Bol so na ro. O so nho do
Bol so na ro é dis pu tar elei ção ape nas
com o Lu la. E o so nho dos bra si lei ros é
que os dois per cam a elei ção. Não adi- 
an ta se rem con tra, a me lhor via de vol- 
ve rá a es pe ran ça aos bra si lei ros”, re- 
for çou Do ria.

O se na dor Ales san dro Vi ei ra (Ci da- 
da nia-ES) tam bém cri ti cou Bol so na ro

e Lu la. “Os ata ques à ter cei ra via só re- 
for çam a ne ces si da de de cons truir
uma. Mas ela de ve par tir não de pro je- 
tos per so na lis tas, mas sim da iden ti fi- 
ca ção de pau tas que não são re pre- 
sen ta das por ne nhum dos dois. O Bra-
sil pre ci sa ur gen te men te de um pro je-
to de país”, re for çou.

Já o pre si den te na ci o nal do PSD,
Gil ber to Kas sab, que bus ca a fi li a ção
do pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa- 
che co (DEM-MG), pa ra ser o can di da- 
to do par ti do à Pre si dên cia, dis se que
os par ti dos que bus cam uma ter cei ra
via não de vem de sa ni mar com os co- 
men tá ri os de Lu la e Bol so na ro. 

“In de pen den te men te da quan ti da- 
de de can di da tu ras, não va mos olhar
pa ra o la do, e sim pa ra a fren te. Con-
ver san do com o elei tor, le van do nos- 
sas pro pos tas e mos tran do que te mos
um ti me que re pre sen ta a re no va ção”,
ob ser vou.

ELEIÇÕES 2022

Patriota não deve ser
destino de Bolsonaro

PRESIDENTE AFASTADO DO PARTIDO, ADILSON BARROSO

O pre si den te afas ta do do Pa tri o ta, Adil son Bar ro so,
afir mou que o pre si den te Jair Bol so na ro não mais se fi li- 
a rá ao Pa tri o ta por con ta da mu dan ça no co man do da
si gla. “Com o par ti do nas mãos de es quer dis ta ele não
vem mais. Pa ra o Pa tri o ta fi cou di fí cil”, dis se. Mes mo a
fi li a ção do fi lho “01” do pre si den te, o se na dor Flá vio
Bol so na ro pa re ce es tar com os di as con ta dos.

Com is so, o che fe do Exe cu ti vo con ti nua sua bus ca.
Uma reu nião do pre si den te com o blo co dos par ti dos
PSC, PTB e Pros, que ocor re ria no úl ti mo dia 15, foi adi a- 
da pa ra o pró xi mo dia 22 e tem co mo fo co dis cus sões so- 
bre a fi li a ção do ca pi tão da re ser va pa ra as elei ções de
2022. O man da tá rio ain da tem man ti do con ver sas com
o PP e o PL.

No úl ti mo dia 9, o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE)
va li dou a con ven ção na ci o nal do Pa tri o ta que de ci diu
pe lo afas ta men to, por 90 di as, de Bar ro so. O no vo di ri- 
gen te é Ovas co Re sen de, an tes vi ce-pre si den te do par ti- 
do. Ago ra, o ca so de ve rá ser en ca mi nha do ao con se lho
de éti ca da si gla pa ra aná li se. O jul ga men to fi nal fi ca rá a
car go da exe cu ti va na ci o nal. Da de ci são do tri bu nal ain- 
da ca be re cur so. Par te da le gen da ale ga que Bar ro so tem
fei to ne go ci a ções in di vi du ais com Bol so na ro.

So bre a pos sí vel fi li a ção do pre si den te Bol so na ro ao
Pa tri o ta, Ovas co dis se que o gru po nun ca foi con tra, e
que sem pre es te ve aber to ao diá lo go. “Es ta mos aber tos
a con ver sar com can di da tos à elei ção e à re e lei ção e não
hou ve ne nhum des do bra men to. Nin guém nos pro cu- 
rou”, dis se. O man da tá rio man tém in te res se nos di re tó- 
ri os de São Pau lo, Rio de Ja nei ro e Mi nas Ge rais, par tes
mais sen sí veis de se rem ne go ci a das.

BOLSA FAMÍLIA

Governo pretende atender
22 milhões até 2022

O pre si den te Jair Bol so na ro afir mou que o va lor mé- 
dio do Bol sa Fa mí lia de ve ser re a jus ta do pa ra R$ 300 a
par tir de no vem bro des te ano, com au men to de 50%.
“Ho je em dia, a mé dia do Bol sa Fa mí lia é de R$ 192. O
que pre ten de mos fa zer? Fi xar o mí ni mo de R$ 300 a par- 
tir de no vem bro. En tão, vai ser um au men to de mais de
50%. É pou co? Sei que é pou co. Mas é o que a na ção po- 
de dar”, de cla rou em en tre vis ta on tem à Rá dio Ita ti aia.

Se gun do Bol so na ro, o mi nis tro da Ci da da nia, João
Ro ma, “es tá tra ba lhan do uma ma nei ra de en xu gar o
Bol sa Fa mí lia” pa ra au men tar o va lor mé dio do be ne fí- 
cio. “O Bol sa Fa mí lia tem vá ri as coi sas que in ter fe rem no
va lor. Que re mos que me nos coi sas in ter fi ram e te nha- 
mos no fi nal da li nha um va lor mai or. Es sa que é a ideia.
Vai pas sar da mé dia de R$ 192 pa ra a mé dia de R$ 300, e
é mui to bem-vin do, no meu en ten der.”

Bol so na ro tam bém co men tou que o Exe cu ti vo tem a
pre vi são de aten der 22 mi lhões de pes so as até o fim de
2022. No Or ça men to de 2021, a ver ba pa ra o Bol sa Fa mí- 
lia é de R$ 34,9 bi lhões. Mais ce do, Bol so na ro com pa rou
os va lo res pa gos com o go ver no Lu la. “Quem sa be qual é
a mé dia do Bol sa Fa mí lia? R$ 190. Es ta mos acer tan do
pe lo me nos 50% de re a jus te pa ra o Bol sa Fa mí lia pa ra
no vem bro e de zem bro, e tem gen te que quer a vol ta des- 
se ca ra que ar re ben tou com o Bra sil”, cri ti cou. O va lor
mé dio atu al do Bol sa Fa mí lia é de R$ 193,00 men sais. Se
pas sar pa ra R$ 300,00 por mês, o au men to se rá de R$
55%, cal cu la o eco no mis ta Gil Cas tel lo Bran co, se cre tá- 
rio-ge ral da As so ci a ção Con tas Aber ta. Ca so o re a jus te
se con cre ti ze, a des pe sa com o be ne fí cio pas sa rá de R$
34 bi lhões pa ra cer ca de R$ 53 bi lhões anu ais, in cre men- 
to de R$ 19 bi lhões apro xi ma da men te. “O pre si den te da
Re pú bli ca tam bém tem co gi ta do a am pli a ção da ba se,
ou se ja, da quan ti da de de be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa mí- 
lia, o que ele va ria ain da mais a des pe sa. O no vo Bol sa
Fa mí lia se rá o pa ra que das de Bol so na ro pa ra evi tar a
que da li vre de sua po pu la ri da de”, afir mou Cas tel lo
Bran co. Ele lem brou que, a um ano das elei ções, o pre si- 
den te, com es sa es tra té gia, te rá a seu fa vor o te to de gas- 
tos am pli a do. Is so acon te ce rá, as si na la o eco no mis ta,
por que a in fla ção me di da pe lo Ín di ce de Pre ços ao Con- 
su mi dor Am plo (IP CA), em 12 me ses en cer ra dos em ju- 
nho, fi cou em 8,35%. “Is so re pre sen ta cres ci men to de R$
124,1 bi lhões no te to de gas tos de 2022. As des pe sas, po- 
rém, ten dem a cres cer me nos do que o li mi te do te to, o
que le va ria à pos si bi li da de de am pli ar em R$ 47,3 bi- 
lhões as des pe sas pri má ri as, se gun do a Ins ti tui ção Fis- 
cal In de pen den te (IFI)”, re for çou Cas tel lo Bran co.

São Luís, quinta-feira, 22 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em seu discurso de posse, Washington Oliveira reafirmou seu compromisso de
defender os princípios republicanos, a democracia e seus valores no campo social

Washington é eleito
presidente  do TCE-MA

O
con se lhei ro Jo a quim 
Washing ton Luiz Oli vei ra foi 
elei to, de for ma unâ ni me, 
pre si den te do Tri bu nal de 

Con tas do Es ta do do Ma ra nhão (TCE-
MA) pa ra o bi ê nio 2021/2022 na Ses- 
são Ple ná ria re a li za da na ma nhã des ta 
quar ta-fei ra (21). Washing ton Oli vei ra 
su ce de no car go o con se lhei ro No na to 
La go, que ab di cou do exer cí cio da 
pre si dên cia do TCE no úl ti mo dia 14, 
em ra zão de ter atin gi do a ida de li mi- 
te.

Na mes ma ses são, o con se lhei ro Ál- 
va ro Cé sar de Fran ça Fer rei ra, tam- 
bém por una ni mi da de, foi elei to vi ce-
pre si den te da cor te de con tas ma ra- 
nhen se e pas sa a in te grar o cor po di- 
re ti vo da ins ti tui ção ao la do dos con- 
se lhei ros João Jor ge Jin kings Pa vão e 
Jo sé de Ri ba mar Cal das Fur ta do que 
exer cem, res pec ti va men te, os car gos 
de cor re ge dor e ou vi dor.

Após a elei ção, di ver sos con se lhei- 
ros se ma ni fes ta ram tan to pa ra fe li ci- 
tar Washing ton Oli vei ra por sua con- 
du ção à pre si dên cia do TCE quan to 
pa ra re co nhe cer o tra ba lho e o le ga do 
dei xa do pe lo con se lhei ro No na to La- 
go após tan tos anos de tra ba lho e de- 
di ca ção ins ti tu ci o nal.

O con se lhei ro Ed mar Cu trim en fa- 
ti zou o es pí ri to de en ten di men to e 
har mo nia que pos si bi li tou a elei ção 
de Washing ton Oli vei ra, des ta can do 
que es sa é uma das mar cas do TCE, o 
que per mi ti rá a con ti nui da de das 
ações ne ces sá ri as ao en fren ta men to 
dos de sa fi os que a ins ti tui ção pre ci sa 
su pe rar pa ra cum prir sua mis são 
cons ti tu ci o nal com efe ti vi da de ca da 
vez mai or.

Cu trim res sal tou tam bém a tra je tó- 
ria ín te gra e a pos tu ra agre ga do ra do 
con se lhei ro No na to La go ao lon go do

WASHINGTON OLIVEIRA REAFIRMOU  DEFENDER OS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS

exer cí cio dos cin co man da tos que 
exer ceu à fren te do TCE ma ra nhen se.

O con se lhei ro Jor ge Pa vão re a fir- 
mou a dis po si ção de to dos os mem- 
bros e ser vi do res da cor te de con tas 
em co la bo rar e com par ti lhar su as ex- 
pe ri ên ci as pa ra que a ges tão do con- 
se lhei ro Washing ton Oli vei ra  se ja ple- 
na men te exi to sa, de for ma a con tri- 
buir pa ra um sal to de qua li da de no 
cum pri men to de sua mis são co mo ór- 
gão de con tro le.

Jor ge Pa vão exal tou tam bém as 
qua li da des ge ren ci ais do con se lhei ro 
No na to La go, re gis tran do que o TCE 
ma ra nhen se al can çou vá ri os con- 
quis tas nos ci clos ad mi nis tra ti vos em 
que No na to La go foi pre si den te da 
ins ti tui ção.

Em sua in ter ven ção, o con se lhei ro 
Cal das Fur ta do de se jo su ces so a 
Washing ton Oli vei ra e afir mou que a 
his tó ria do con se lhei ro No na to La go 
no TCE ma ra nhen se é mar ca da por 
avan ços que for ta le ce ram o pa pel ins- 
ti tu ci o nal do TCE no ce ná rio do con- 

tro le ex ter no e con tri buí ram pa ra o al- 
can ce de mai or efe ti vi da de no cum- 
pri men to das atri bui ções cons ti tu ci o-
nais da ins ti tui ção.

LU TA PE LA DE MO CRA CIA
O con se lhei ro Washing ton Oli vei ra, 

em seu dis cur so de pos se, re a fir mou 
seu com pro mis so de de fen der os 
prin cí pi os re pu bli ca nos que de vem 
nor te ar a con du ta de to dos os ci da-
dãos e das ins ti tui ções pú bli cas, res- 
sal tan do que sua tra je tó ria pes so al es-
tá li ga da à fir me de fe sa da de mo cra cia 
e seus va lo res. “Mi nha tra je tó ria co mo 
ho mem pú bli co es tá li ga da, de for ma 
in dis so lú vel, às lu tas de mo crá ti cas e 
do cam po so ci al. Foi com es se es pí ri to 
que as su mi a fun ção de mem bro des- 
ta cor te e com es se mes mo es pí ri to as- 
su mo a Pre si dên cia, pro cu ran do cor-
res pon der tan to à con fi an ça dos meus 
pa res quan to às me lho res ex pec ta ti- 
vas da so ci e da de ma ra nhen se”, afir-
mou Washing ton Oli vei ra.

CONSULTA

Lançado Orçamento Participativo 2021 via Whatsapp

CHICO GONÇALVES PONTUOU O QUE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO É FUNDAMENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Dis po ni bi li zan do um no vo ca nal
de vo ta ção, o What sapp, foi re a li za do,
nes ta quar ta-fei ra (21), por meio de li- 
ve trans mi ti da no ca nal “Di rei tos Hu- 
ma nos Ma ra nhão” no Youtube, o lan- 
ça men to ofi ci al do Or ça men to Par ti- 
ci pa ti vo (OP) 2021, que des de 2015, é
re a li za do co mo uma for ma de ga ran- 
tir a par ti ci pa ção po pu lar no pla ne ja- 
men to das ações que se rão con tem- 
pla das pe lo or ça men to es ta du al. A vo- 
ta ção do OP 2021 se rá re a li za da até o
dia 11/08 e, além do no vo meio, o si te
“Par ti ci pa.com” tam bém re ce be vo to.

O OP é uma ini ci a ti va do Go ver no
do Es ta do, co or de na do pe las se cre ta- 
ri as es ta du ais dos Di rei tos Hu ma nos e
Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih pop) e de
Pla ne ja men to e Or ça men to (Se plan).
Ao lon go dos anos, já ga ran tiu a cons- 
tru ção de equi pa men tos nas áre as de
Edu ca ção, Saú de, Sa ne a men to, Ha bi- 
ta ção, Ren da, den tre ou tros. 

Pa ra fa lar do OP 2021, a li ve de
aber tu ra con tou com a par ti ci pa ção
do se cre tá rio de Es ta do da SE DIH POP,
Chi co Gon çal ves; doo se cre tá rio ad- 
jun to da Se plan, Ro ber to Ma tos; da
Se cre ta ria de As sun tos Po lí ti cos (SE- 
CAP), Ho no ra to Fer nan des, e da pre- 

si den ta da Fe de ra ção dos Tra ba lha do- 
res Ru rais Agri cul to res e Agri cul to ras
do Es ta do do Ma ra nhão (FE TA E MA),
An ge la Sil va.

Du ran te sua fa la, o se cre tá rio Chi co
Gon çal ves pon tu ou o quan to o Or ça- 
men to Par ti ci pa ti vo é fun da men tal
pa ra a cons tru ção de po lí ti cas pú bli- 
cas efe ti vas e ade qua das, des ta can do
que is so faz do OP ain da mais ne ces- 
sá rio no con tex to de pan de mia, de
ata ques e per da dos di rei tos. Lem brou
do ca rá ter ter ri to ri al do OP e des ta cou
que “ca da pes soa vai es co lher as pri o- 
ri da des da sua re gião, es co lhen do
aqui lo que me lhor con tri bui com a
qua li da de de vi da e com o de sen vol vi- 
men to lo cal. Is so exi ge uma ação de
so li da ri e da de, de pen sar aqui lo que é
im por tan te pa ra um con jun to de mu- 
ni cí pi os, um con jun to de co mu ni da- 
des, que com par ti lham a mes ma re a- 
li da de re gi o nal”.

Nes te pro ces so de am pli a ção da
par ti ci pa ção po pu lar na ges tão pú bli- 
ca, o se cre tá rio ad jun to Ro ber to Ma- 
tos des ta cou o aper fei ço a men to do
ser vi ço pú bli co de pla ne ja men to no
Es ta do, que pas sou a ser mais de mo- 
crá ti co, as sí duo, pe da gó gi co e fle xí vel:

as se gu ran do a pró pria par ti ci pa ção;
ga ran tin do o con tro le so ci al des de a
ela bo ra ção das pe ças or ça men tá ri as;
iden ti fi can do e apre sen tan do as po- 
ten ci a li da des e di fi cul da des de ca da
re gião com o apoio da Se cre ta ria Ex-
tra or di ná ria de Pro je tos Es pe ci ais e
do Ins ti tu to Ma ra nhen se de Es tu dos
So ci o e conô mi cos e Car to grá fi cos; e
por fim, se adap tan do a to das os de sa- 
fi os, por exem plo, o de co mu ni ca ção
na pan de mia que im pul si o nou a
aber tu ra de es tra té gi as di gi tais de par-
ti ci pa ção.

Par ti ci pa ção que não é sim bó li ca,
co mo su bli nhou o se cre tá rio ad jun to
Ho no ra to Fer nan des, res sal tan do que
o que é de ci di do no OP se trans for ma
em Es co las Dig nas, es tra das, pon tes,
en fim, obras de quem co nhe ce a re a li-
da de do Es ta do; o po vo que a vi ve.
Nes te mes mo sen ti do, a pre si den ta
An ge la Sil va ce le brou a con ti nui da de
do OP, des ta can do que se tra ta de uma
po lí ti ca que re per cu te di re ta men te na
qua li da de de vi da da po pu la ção e, por
is so, de ve ser um pro ces so per ma nen- 
te, um es pa ço de es cu ta pa ra que se
pos sa en ten der as pri o ri da des do Ma- 
ra nhão.
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Em pre gão vi ta lí cio

Con ver sa man sa (2)

“Bol so na ro ar ma acor do pa ra du pli car o
fun dão”

Na da de ci di do

O sem par ti do

Pa la vra que as sus ta
O im pe a ch ment pa re ce uma pa la vra má gi ca pa ra as cri ses que

o Bra sil tem en fren ta do des de a di ta du ra mi li tar de 1964. Foi com
Fer nan do Col lor, que a pa la vra im pe di men to, es cri ta em in glês, se
tor nou tão po pu lar quan to cor rup ção. É co mo se fos se a so lu ção
má gi ca pa ra sa nar as cri ses va ri a das, nem sem pre apu ra das com o
ri gor que um pro ces so des sa en ver ga du ra exi ge. Col lor foi im pe- 
di do por de nun ci as do ir mão Pe dro Col lor. Dil ma so freu im pe a- 
ch ment, acu sa da de pra ti car pe da la da fis cal, uma prá ti ca usa da
na ad mi nis tra ção pú bli ca até em ní vel de mu ni cí pio. O im pe a ch- 
ment vi rou mais sím bo lo do que so lu ção.

O tem po pas sou e Col lor re con quis tou os di rei tos po lí ti cos e
ho je é se na dor con cei tu a do no Con gres so. Dil ma Rous seff nem
per deu os di rei tos po lí ti cos no pro ces so em que foi des pe ja da do
Pa lá cio do Pla nal to em 2016. Não de mo rou mui to pa ra ser ino- 
cen ta da pe la Jus ti ça, dos cri mes que lhe im pu ta ram. Ago ra o al vo
de im pe a ch ment é o pre si den te Jair Bol so na ro, com um re cor de
de 106 pe di dos na ga ve ta do pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra,
um ali a do e fa vo re ci do pe lo che fe do Pla nal to pa ra che gar ao pos- 
to que ocu pa. Até mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral fo ram
ame a ça dos de pro ces so de im pe a ch ment.

Co mo se po de per ce ber, es se ti po de pro ces so no Bra sil vi rou
pa na ceia pa ra as cri ses po lí ti cas do Bra sil. Afi nal, an tes do im pe a- 
ch ment de Col lor em 1992 ape nas dois ca sos por es se me ca nis mo
ha via ocor ri dos na his tó ria bra si lei ra. Os ou tros dois fo ram em
1955, con tra os pre si den tes Car los Luz e Ca fé Fi lho. Mas Col lor re- 
nun ci ou tar di a men te, per den do os di rei tos po lí ti cos por oi to
anos. Ago ra o país vi ve no va men te mer gu lha do nu ma cri se sa ni- 
tá ria que se en re dou na po lí ti ca, ar ras tan do uma ava lan che de pe- 
di dos de im pe a ch ment, com ape nas uma meia dú zia sen do re jei- 
ta da por Arthur Li ra.

Es ta se ma na até o cu nha do do pre si den te Bol so na ro, ter cei ri- 
za do da Cai xa Econô mi ca, Edu ar do Tor res, ir mão de Mi chel le Bol- 
so na ro, be ne fi ciá rio do au xí lio emer gen ci al, pre gou o im pe a ch- 
ment dos mi nis tros Gil mar Men des e de Ale xan dre de Mo ra es nas
re des so ci ais. E ain da os xin gou de “ca na lhas” e “va ga bun dos”. En- 
quan to is so, o pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, mi nis tro
Luiz Fux, en ten deu que não há ur gên cia em uma so li ci ta ção do
PDT pa ra obri gar Arthur Li ra (PP-AL) a ana li sar os pe di dos de im- 
pe a ch ment con tra Jair Bol so na ro. Mas o de pu ta do já dis se que
não vê con sis tên cia ju rí di ca nos ca lha ma ços que pe dem o im pe- 
di men to de Bol so na ro.

De pois que o de pu ta do es ta du al Mar ce lo Ta va res tro car a Ca sa
Ci vil do go ver no pe la va ga no Tri bu nal de Con tas do Es ta do (TCE),
aber ta com a apo sen ta do ria de No na to La go, so men te em 2023
abri rá ou tra opor tu ni da de igual, com “ex pul sa tó ria” de Edi mar
Cu trim.

Con ver sa man sa (1) O pre si den te na ci o nal do PDT, Car los Lu pi
foi ao en con tro do go ver na dor Flá vio Di no, acom pa nha do do se- 
na dor We ver ton Ro cha e do de pu ta do Már cio Jerry (PC doB). Di no
dis se que o te ma do en con tro foi o pro gra ma Es co la Dig na, vi tri ne
de seu go ver no.

Mas nin guém acre di ta que as con ver sas se li mi ta ram a um pro- 
gra ma de go ver no, no mo men to em que We ver ton Ro cha tra ba lha
dia e noi te em sua pré-can di da tu ra ao go ver no do Ma ra nhão em
2022. Por tan to é di fí cil ima gi nar uma agen da tão res tri ta.

 

Do vi ce-pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do Mar ce lo Ra mos, pa- 
ra quem pre si den te Jair Bol so na ro ar ti cu la nos bas ti do res afim de
pas sar o va lor do fun do elei to ral de R$ 1,7 bi lhão pa ra R$ 4 bi lhões,
di zen do que vai ve tar os R$ 5,7 bi lhões pro pos tos pe la Cen trão.

 
Uma in con gruên cia que só exis te nas ru as e ave ni das de

São Luís es ta com os di as con ta dos. O pre fei to Edu ar do
Brai de man dou con ser tar o des ní vel das bo cas de bu- 

ei ros que ator men tam os mo to ris tas. Coi sa sim ples,
mas ex tre ma men te ne ces sá ria.

 
Se rá que al gu ma pes soa iria ima gi nar que o pre si den te

Jair Bol so na ro iria no me ar pa ra a PGR, o pro cu ra dor
da Re pú bli ca Ni co lau Di no, ir mão do go ver na dor Flá- 

vio Di no. Jair man dou ao Se na do a re con du ção do ami- 
gão Au gus to Aras.

 
O pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, Lou- 

ri val Se re jo, por meio da Co or de na do ria de Pre ca tó ri- 
os, pa gou em es te mês, R$ 12,7 mi lhões em pre ca tó ri os

que têm co mo de ve dor o Es ta do do Ma ra nhão.

Em en tre vis ta ao blog Atual7, a pre si den te na ci o nal do PT, de- 
pu ta da fe de ral Glei si Hoff mann (PR), ne gou que o par ti do te ria fe- 
cha do apoio ao pré-can di da to do PDT ao go ver no do es ta do, We- 
ver ton Ro cha. No PT, to dos sa bem tu do é de ci di do de ci ma pa ra
bai xo.

O pre si den te afas ta do do Pa tri o ta diz que Jair Bol so na ro não
vai se fi li ar ao par ti do. “Com Pa tri o ta nas mãos de es quer dis tas,
Bol so na ro não vem mais”, diz Adil son Bar ro so, que foi sus pen so
da fun ção por de ci são do TSE. Jair tem con ver sas mar ca das com
PTB, Pros, PL e PP.

São Luís, quinta-feira, 22 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ELTHON ARA GÃO
So ció lo go e jor na lis ta

Meio ambiente pede socorro
O Bra sil pre ci sa des per tar pa ra a

ques tão do meio am bi en te. Al guns de
nos sos prin ci pais bi o mas — Amazô- 
nia, Ma ta Atlân ti ca e cer ra do — es tão
sen do des truí dos e não há mo bi li za- 
ção apa ren te no sen ti do de de ter as
agres sões. Pa re ce es tar mos em es ta do
ca tatô ni co as sis tin do ao pa trimô nio
na tu ral do país der re ter.

A mais re cen te es ta tís ti ca de de vas- 
ta ção a se la men tar diz res pei to à Flo- 
res ta Amazô ni ca. Se gun do le van ta- 
men to do Ins ti tu to do Ho mem e Meio
Am bi en te da Amazô nia (Ima zon), a
área de vas ta da na re gião nos úl ti mos
11 me ses che gou a qua se mil quilô- 
me tros qua dra dos — cer ca de 50% su- 
pe ri or ao pe río do com pre en di do en- 
tre agos to de 2019 e ju nho de 2020.

Em re la ção à Ma ta Atlân ti ca, há al- 
gu mas se ma nas a Fun da ção S.O.S
Ma ta Atlân ti ca di vul gou um es tu do
mos tran do que, en tre 2019 e 2020, es- 

se bi o ma — o mais pres si o na do e
ame a ça do do país, com pou co mais
de 12% da sua co ber tu ra ori gi nal –
per deu na da me nos que 13 mil hec ta- 
res de flo res tas. A de vas ta ção, em bo ra
9% me nor que o re gis tra do no mes mo
pe río do an te ri or (2018/2019), é 14%
mai or que o ob ser va do no bi ê nio
2017/2018.

No cer ra do, a his tó ria não é di fe- 
ren te. Re la tó rio pro du zi do pe lo pro je- 
to Map Bi o mas e di vul ga do no iní cio
des te mês mos tra que em 387 dos
1.668 mu ni cí pi os da Re gião Su des te
hou ve re gis tro de des ma ta men to em
2020. Nes se pon to, Mi nas Ge rais se
des ta cou ne ga ti va men te. 

A mai or par te da área des ma ta da
es tá con cen tra da no Nor te do es ta do,
on de pre do mi na o cer ra do.

Co mo se não bas tas sem o ma cha do
e a mo tos ser ra, nos pró xi mos me ses o

país de ve en fren tar um pe río do de
quei ma das. Tem si do as sim ano após
ano. E em Mi nas não é di fe ren te. Co- 
mo mos trou re por ta gem do Es ta do de
Mi nas de on tem, re gis tros de in cên di- 
os flo res tais já su pe ram a mé dia his tó- 
ri ca dos úl ti mos cin co anos. Fo ram
1.949 fo cos de quei ma das de ja nei ro a
ju lho, 73% a mais do que no ano pas-
sa do.

Não pre ci sa ser ati vis ta am bi en tal
pa ra sa ber que a de vas ta ção de nos sas
flo res tas tem con sequên ci as ter rí veis
pa ra to dos nós — e mui tas já são sen- 
ti das, co mo as es ti a gens pro lon ga das,
que se cam ri os e cau sam per das na
agri cul tu ra e ame a çam re ser va tó ri os
de hi dre lé tri cas, e as tem pes ta des que
dei xam áre as ur ba nas em es ta do de
ca la mi da de.

Pro te ger e pro mo ver o uso sus ten- 
tá vel dos nos sos bi o mas é, an tes de
mais na da, pre ser var vi das.

Herdeiros políticos na internet

Há al gum tem po ve mos

um cli chê que to mou

con ta do mun do da

po lí ti ca pa ra,

su pos ta men te,

di fe ren ci ar po lí ti cos de

al gu mas ge ra ções pra

trás da que les que

en tra ram nes se uni ver so

há pou co tem po. 

Vi mos di fun dir-se for te men te o
con cei to de “no va po lí ti ca”, que nor- 
mal men te é vin cu la do a pes so as jo- 
vens, que co me çam a ocu par es pa ços
po lí ti cos, bem co mo, em ou tros ca sos,
a po lí ti cos que vão na con tra mão de
prá ti cas po lí ti cas já ar rai ga das no seio
da ati vi da de.

 Po rém, al guns ques ti o na men tos
fa zem-se ne ces sá rio: es ses jo vens en- 
tra ram na po lí ti ca re cen te men te mes- 
mo? O que é “en trar na po lí ti ca”? Se rá
se não es ta mos dei xan do pas sar que
her dei ros po lí ti cos es tão ex pan din do
seus do mí ni os com o uso de fer ra- 
men tas di gi tais pa ra ma nu ten ção do
po der de su as fa mí li as? É es sa úl ti ma
ques tão que pre ten do dis se car me- 
lhor nes te ar ti go (sem abrir mão das
an te ri o res).

Ini ci an do pe las du as pri mei ras
ques tões, é mui to fá cil cair no cha vão
de que uma pes soa “en trou” na po lí ti- 
ca. No ca so dos her dei ros po lí ti cos, o
cli chê tor na-se to tal men te sem sen ti- 
do. Mas an tes, ra pi da men te, te nho
que di zer em bre ve li nhas o que é um
her dei ro po lí ti co. 

En quan to her dei ro po lí ti co, fa la- 
mos de uma pes soa que traz con si go
to do o ca pi tal po lí ti co de sua fa mí lia,
re pre sen ta do em seu so bre no me. Não
es ta mos fa lan do “só” do pai, mas tam- 
bém dos avós, mãe, ti os, etc. A tra di- 
ção fa mi li ar quan do se tra ta de po lí ti- 
ca não fi ca res tri ta a uma pes soa.
Aque le agen te que car re ga o so bre no- 
me da fa mí lia na ur na tem por trás to- 
do um con jun to de ri que zas que não
são ape nas o di nhei ro em si. Pu xe pe la
me mó ria os po lí ti cos na ca sa dos 25 a
40 com so bre no mes de fa mí li as tra di- 
ci o nais. Com cer te za vo cê vai lem brar
de vá ri os po lí ti cos. Bus que seus pais e
avôs. Com cer te za uma boa par te de- 
les tem uma he ran ça po lí ti ca em su as
cos tas, que lhes be ne fi cia for te men te
no pe río do elei to ral.

Es sa pes soa que vo cê pen sou e se
en cai xa no per fil que des cre vi não
“en trou” na po lí ti ca quan do se can di- 
da tou pe la pri mei ra vez a um car go
pú bli co. Des de a in fân cia que es se
agen te es tá na que le uni ver so, se ja
par ti ci pan do da cam pa nha de um pa- 
ren te, na po lí ti ca co le gi al ao con cor- 
rer à pre si dên cia do grê mio (ên fa se na
pre si dên cia), quan do con cor reu nu- 
ma cha pa ao DCE da uni ver si da de,
en tre ou tras opor tu ni da des. Es se
mes mo in di ví duo ado ra di zer que, pa- 
ra ele, a po lí ti ca é “uma mis são”, que
não foi uma es co lha, que a po lí ti ca lhe
es co lheu. Na da mais fa la ci o so. Es sa
pes soa é ex tre ma men te po de ro sa
des de o nas ci men to. 

Ela tem re cur sos que a mai o ria das
pes so as que par ti ci pam dos jo gos po- 
lí ti cos não tem. Is so é um gran de di fe- 
ren ci al nes se uni ver so. Cla ro que
“ape nas” não ga ran te su ces so nos
plei tos, mas is so lhes co lo ca com
gran de di fe ren ci al em se com pa ran do
com os ou tros. As sim, en tra mos no úl- 
ti mo ques ti o na men to fei to dois pa rá- 
gra fos aci ma.

As re des so ci ais di gi tais vi ra ram
uma gran de are na de dis pu tas de nar- 
ra ti vas. Ne las, os jo vens po lí ti cos têm
uma gran de van ta gem com re la ção
àque les que nas ce ram em me a dos do

sé cu lo pas sa do e ti ve ram o au ge de
su as ati vi da des po lí ti cas no fim do XX
e co me ço do XXI. Os usos de mei os de
co mu ni ca ção tra di ci o nais co mo jor- 
nais, rá dio e te le vi são eram a tô ni ca.
Cla ro que is so não era um pro ble ma à
épo ca, uma vez que eram os re cur sos
eram aque les. O pon to prin ci pal aqui
é a adap ta ção des ses po lí ti cos às no- 
vas tec no lo gi as da in for ma ção. Ao
abrir qual quer re de so ci al di gi tal de
um po lí ti co na ca sa dos ses sen ta anos
e de ou tros da ca sa dos trin ta, per ce- 
be-se uma gi gan tes ca di fe ren ça. Por
mais que o po lí ti co mais an ti go con- 
tra te agên ci as e pro fis si o nais qua li fi- 
ca dos, a re de é sua, tem su as idei as.
Por mais que os pro fis si o nais con tra-
ta dos ten tem dei xar aque le es pa ço
mais jo vi al, di ga mos as sim, ele sem- 
pre vai re pre sen tar al guém com um
pen sa men to di fe ren te da que le (nas- 
ci do e) cri a do no am bi en te di gi tal.

O do mí nio que os jo vens po lí ti cos
têm de tais fer ra men tas me pa re ce
mais uma for ma de ma nu ten ção do
do mí nio po lí ti co por par te dos her- 
dei ros. Le van do em con ta uma ga ma
de pos si bi li da de, que vai des de o po lí- 
ti co tra di ci o nal que não faz uso de
tec no lo gi as di gi tais por op ção até
aque le que des pe ja qual quer vo lu me
fi nan cei ro pa ra ven cer elei ção, pas sa- 
mos pe lo jo vem com uma tra di ção fa-
mi li ar po lí ti ca, cri a do na era di gi tal,
de ten tor de vo lu mo sos re cur sos fi- 
nan cei ros, que fa zem de tu do pa ra
cri ar ima gens e nar ra ti vas de si nas re- 
des des ta can do que são uma no vi da-
de na que le uni ver so, em de tri men to
de in di ví du os que já ti ve ram su as
chan ces e pou co fi ze ram.

As sim, pen so ser im por tan te man- 
ter aten ção no uso da in ter net por
par te des ses jo vens po lí ti cos. Co mo
dis se, me pa re ce ser mais um re cur so,
den tre vá ri os, pa ra man ter o sta tus
quo de su as fa mí li as, adap tan do-se a
uma no va re a li da de im pos ta pe la tec- 
no lo gia, que é mui to ca ra e du ra a
agen tes de ou tras ge ra ções, mas que,
pa ra es ses jo vens per so na gens do jo- 
go po lí ti co, é al go mui to na tu ral e sim- 
ples.

AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL. au ti ne to@hot mail.com    

O mé di co e o mons tro

É cé le bre mun di al men te a obra li te rá ria de Ro bert Louis Bal- 
four Sts ven son, fi lho de uma fa mí lia aris to crá ti ca, de pais pres bi- 
te ri a nos, cu ja cul tu ra con fes si o nal, de ex tre ma do ra di ca lis mo,
cri ou freqüen tes con fli tos en tre Ste ven son e a fa mí lia, o que fez
com que op tas se por uma vi da boê mia, ade rin do mais a li ber da- 
de, sem os en tra ves de quais quer cren ças, e de di can do-se à es cri- 
ta. Da sua cri a ção li te rá ria, nas ceu O mé di co e o mons tro, com a
cons tru ção de dois per so na gens – Dr. Jekyll e Mr. Hyde: o mé di co e
o mons tro, en car na dos nu ma mes ma pes soa, jus ti fi ca dos pe lo
nar ra dor Jekyll: “An ti ga men te, um ho mem con tra ta va ban di dos
pa ra exe cu ta rem seus cri mes, pro te gen do, des se mo do, sua pró- 
pria pes soa e re pu ta ção. Fui o pri mei ro a fa zê-lo por pu ro pra zer.
Fui o pri mei ro a po der pas se ar di an te dos olhos do pú bli co com a
car ga de uma so ciá vel res pei ta bi li da de e, no mo men to se guin te,
co mo se fos se um me ni no, um es tu dan te, des po jar-me des se pe so
em pres ta do e lan çar-me de ca be ça no mar da li ber da de. Mas pa ra
mim, em meu im pe ne trá vel man to, a se gu ran ça era com ple ta.
Ima gi ne… eu nem mes mo exis tia!”

O mun do es tá ca da vez mais po vo a do de Drs. Jekyll’s e Mrs.
Hyde’s. Mui tos vi vem es se du blê in sa no, do en tio. Ora são bon do- 
sos e de di ca dos mé di cos; ora se trans fi gu ram no demô nio, a co- 
me ter os mais he di on dos cri mes. Du as an ti té ti cas per so na li da des
con vi ven do nu ma só pes soa.

Dou tor Men ge le, mé di co na zis ta, fez es se pa pel, ora de mé di- 
co, ora de mons tro. Na obra me mo ri a lis ta, A noi te, do es cri tor ju- 
deu Elie Wi e sel, que lem bra a tra gé dia hu ma ni tá ria do ho lo caus- 
to, em que os ju deus eram es cra vi za dos e as sas si na dos nos cam- 
pos de con cen tra ção, cons ta es ta pas sa gem, quan do es se mé di co,
ofi ci al S.S., che ga va pa ra fa zer a se le ção da que les que de vi am
mor rer: “O ven to de re vol ta se acal mou. Con ti nu a mos a an dar até
uma pra ça. No cen tro es ta va o dou tro Men ge le, o fa mo so dou tor
Men ge le (ofi ci al S.S. tí pi co, ros to cru el, não des pro vi do de in te li- 
gên cia, mo nó cu lo), com uma ba tu ta de ma es tro na mão, cer ca do
de ou tros ofi ci ais. A ba tu ta se mo via sem tré gua, ora à di rei ta, ora à
es quer da. Lo go eu es ta va di an te de le: – Sua ida de? – per gun tou
num tom que po de ria pa re cer pa ter nal. – De zoi to anos. Mi nha
voz tre mia. – Boa saú de? – Sim. – Pro fis são? Di zer que era es tu dan- 
te? – Agri cul tor – ou vi mi nha voz pro nun ci ar.” Ba tu ta pa ra es quer- 
da era vi da; ba tu ta pa ra di rei ta, mor te, no cre ma tó rio.  Men ge le e
ou tros mé di cos na zis tas fa zi am es se do lo ro so pa pel de Dr. Jekyll e
Mr. Hyde. O dia da se le ção era o ve re dic to fi nal pa ra os do en tes e
fra gi li za dos, que já não po de ri am pro du zir no tra ba lho es cra vo,
ou o pros se gui men to do so fri men to pa ra ou tros, ali men ta dos a
pão e água, tam bém de no mi na da eu fe mi ca men te de so pa (gros sa
ou ra la). E a mor te fi ca va na es prei ta aguar dan do o seu mo men to
de en trar em ação, sob a ba tu ta de um mé di co que es ti ves se na
fun ção de ma es tro.

Na di ta du ra mi li tar de 1964, que se es ten deu por 21 anos, ha via
tam bém es sas fi gu ras que su per vi si o na vam as ví ti mas das cruéis
tor tu ras. Ora fa zen do o pa pel de Dr. Jekyll, ora do mons tro Mr.
Hyde. O tor tu ra do ou a tor tu ra da des mai a vam e lo go se fa zia pre- 
sen te o Dr. Jekyll pa ra aus cul tar se a ví ti ma su por ta ria mais al gu- 
mas ses sões de es pan ca men to ou cho que elé tri co ou ain da a ex- 
tra ção de al gu mas unhas. Se agüen tas se, o pro ces so me di e val de
in ter ro ga tó rio pros se gui ria; se não, fi ca ria pa ra ou tro mo men to
mais ade qua do.

A coi sa era tão té tri ca, que Vla di mir Her zog, jor na lis ta, no dia
25 de ou tu bro de 1975, foi tor tu ra do até a mor te, e, ain da as sim,
apa re ceu al gum mons tro, tra ves ti do de mé di co, que ates tou o seu
fa le ci men to por sui cí dio. Vi vía mos no tem po em que a re gra in- 
ves ti ga tó ria era a tor tu ra. Ho je, di fe ren te men te do que ocor ria na- 
que les di as, ma ta-se. Um mé to do de fi ni ti vo, pois o Es ta do não in- 
ves ti ga mes mo. E fi co o di to pe lo não di to. 

Mas, com mui ta lu ta, a fa mí lia do jor na lis ta Her zog con se guiu,
por uma ação ju di ci al, que fi cas se cons ta ta do o seu as sas si na to
por tor tu ra no DOI/CO DI/VII Exér ci to. E tu do is so – e mais ou tras
te ne bro sas coi sas – ocor reu no go ver no do ge ne ral Gei sel. Os li vri- 
nhos de his tó ria, que não têm com pro mis so com o ufa nis mo da
pá tria ama da e mui to me nos com a tor tu ra e as sas si na tos, de vem
con tar es sas his to ri nhas tí pi cas de fil mes de ter ror.

Às ve zes fi co pen san do co mo é que um ser hu ma no ves te a
rou pa da in ci vi li da de pa ra de fen der a tor tu ra e as sas si na tos, co- 
mo mei os de so lu ção dos nos sos pro ble mas so ci ais e po lí ti cos, e
is so em ple no sé cu lo XXI, de pois de pas sar mos pe las mais cruéis e
de vas ta do ras ex pe ri ên ci as De fen dem a dis se mi na ção da cru el da- 
de, de fen den do os as sas si na tos, tra ta men to pre co ce con tra Co- 
vid, o des pre zo pe los ca ren tes de dig ni da de, de di rei tos e jus ti ça,
e, em ou tro mo men to, as su mem o pa pel do Dr. Jekyll, ajo e lham-
se, re zam ou oram, ocu pam car gas pri vi le gi a dos, acei tam fa vo res
des ses pri vi lé gi os, co mo Ju das re ce bem as mo e das de pra ta, e, no
dia se guin te, se tra ves tem de Mr. Hyde. Com to das es sas con tra di- 
ções, im pos sí vel se che gar a uma so ci e da de jus ta.

São Luís, quinta-feira, 22 de julho de 2021
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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

CLIMA

“Maior tempestade
em mil anos” na China

G
ran de par te da pro vín cia de 
He nan, na Chi na, fi cou sub- 
mer sa nes ta quar ta-fei ra 
(21), sen do a ca pi tal 

Zhengzhou a mais atin gi da pe lo que 
me te o ro lo gis tas dis se ram ter si do a 
chu va mais for te em mil anos. Em 
Zhengzhou, uma ci da de de mais de 12 
mi lhões de ha bi tan tes às mar gens do 
Rio Ama re lo, 25 pes so as mor re ram até 
ago ra em meio às en chen tes e cer ca 
de 100 mil pes so as fo ram eva cu a das 
pa ra zo nas se gu ras, in for mou a agên- 
cia ofi ci al Xi nhua, ci tan do o go ver no 
lo cal.

As vi das de mi lhões de pes so as em 
He nan fo ram afe ta das des de o fim de 
se ma na em uma es ta ção chu vo sa ex- 
cep ci o nal men te ati va que le vou à rá- 
pi da as cen são de vá ri os ri os na vas ta 
ba cia do Rio Ama re lo. Mui tos ser vi ços 
de trem em He nan, um im por tan te 
cen tro de lo gís ti ca no cen tro da Chi- 
na, fo ram sus pen sos. Mui tas ro do vi as 
tam bém fo ram fe cha das e vo os atra- 
sa dos ou can ce la dos.

Es tra das em uma dú zia de ci da des 
po pu lo sas fo ram inun da das. Ví de os 
nas re des so ci ais mos tra ram re si den- 
tes, com os bra ços en tre la ça dos, pe las 
ru as em águas ve lo zes. Um ví deo 
mos trou um adul to e uma cri an ça 
sen do ar ras ta dos em uma ar té ria 
prin ci pal su fo ca da por veí cu los meio 
sub mer sos. Da noi te de sá ba do até o 
fi nal da ter ça-fei ra, 617,1 mi lí me tros 
(mm) de chu va en char ca ram 
Zhengzhou – qua se o mes mo que a 
mé dia anu al da ci da de, de 640,8 mm. 
O ní vel de chu vas em Zhengzhou tes- 
te mu nha do ao lon go dos três di as foi 
vis to ape nas “uma vez em mil anos”,

Mais chu va nos pró xi mos di as

 VIDAS DE MILHÕES DE PESSOAS EM HENAN FORAM AFETADAS DESDE O FIM DE SEMANA

dis se ram me te o ro lo gis tas.
Um ví deo com par ti lha do nas mí di- 

as so ci ais mos tra pas sa gei ros com 
água até o pei to em um trem de me trô 
sem luz e uma es ta ção sub ter râ nea, 
que se trans for mou em uma gran de 
pis ci na agi ta da. “A água do la do de fo- 
ra da ca ba na es ta va su bin do e va zan- 
do pe la por ta”, es cre veu um so bre vi- 
ven te. “A água atin giu meu pei to. Eu 
es ta va re al men te as sus ta do, mas o 
mais as sus ta dor não era a água, mas o 
su pri men to de ar ca da vez me nor na 
ca bi ne”, dis se. De ze nas de re ser va tó- 
ri os e re pre sas tam bém vi o la ram os 
ní veis de aler ta.

Du ran te a noi te, as au to ri da des lo- 
cais dis se ram que a chu va cau sou 
uma rup tu ra de 20 me tros na bar ra- 
gem de Yihetan, na ci da de de 
Luoyang, a oes te de Zhengzhou, e que 
a bar ra gem “po de ruir a qual quer mo- 
men to”.

Em Zhengzhou, a se de lo cal de 
con tro le de en chen tes dis se que o re- 
ser va tó rio de Guo ji a zui foi rom pi do.

“Os es for ços de pre ven ção de en-
chen tes se tor na ram mui to di fí ceis”, 
dis se o pre si den te Xi Jin ping na quar- 
ta-fei ra, abor dan do a si tu a ção em um 
co mu ni ca do trans mi ti do pe la te le vi-
são es ta tal. Na quar ta-fei ra, o sis te ma 
de trans por te de Zhengzhou per ma- 
ne ceu pa ra li sa do, com es co las e hos-
pi tais in ter rom pi dos por se ve ros ala- 
ga men tos, de acor do com a mí dia es- 
ta tal.

Al gu mas cri an ças es tão pre sas nas 
es co las des de ter ça-fei ra. O Pri mei ro 
Hos pi tal Afi li a do de Zhengzhou – um 
gran de cen tro de tra ta men to com 
mais de 7.000 lei tos – per deu ener gia e 
até mes mo os su pri men tos de re ser va 
caí ram, in for mou o Diá rio do Po vo na 
quar ta-fei ra. O hos pi tal bus ca va 
trans por te pa ra re a lo car cer ca de 600 
pa ci en tes gra ve men te en fer mos, de 
acor do com o re la tó rio. Pre vê-se que a 
chu va for te per sis ta até quar ta-fei ra, 
em bo ra a pre ci pi ta ção con ti nue em 
to da a pro vín cia nos pró xi mos três di- 
as.

ARÁBIA SAUDITA

Tecnologias marcam
peregrinação à Meca

CARTÕES  REÚNEM OS DADOS BÁSICOS DE CADA PEREGRINO

Ibrahim Si am pas sou se te ho ras pro cu ran do seus fi- 
lhos na mul ti dão du ran te sua gran de pe re gri na ção a
Me ca, há 30 anos. Ago ra, em 2021, es te egíp cio diz que
es tá mais tran qui lo, gra ças à tec no lo gia im ple men ta da
pe las au to ri da des sau di tas pa ra o hajj. “Per di meus fi- 
lhos de vis ta no hajj de 1993 e le vei se te ho ras pa ra en- 
con trá-los. Ho je, não me pre o cu po se mi nha es po sa, ou
as pes so as que me acom pa nham, se per de ram”, con fes- 
sa es te exe cu ti vo de 64 anos. A gran de pe re gri na ção
anu al dos mu çul ma nos “acom pa nha as evo lu ções e ex- 
pec ta ti vas da era di gi tal”, com o uso das no vas tec no lo- 
gi as, acres cen ta Si am, com um car tão ele trô ni co ama re- 
lo nas mãos. Pe lo se gun do ano con se cu ti vo, o hajj foi or- 
ga ni za do sob a ame a ça da pan de mia da co vid-19, le van- 
do as au to ri da des sau di tas a de sen vol ve rem “car tões
ele trô ni cos do hajj”. Com eles, foi pos sí vel per mi tir, es te
ano, o aces so sem con ta to a lo cais sa gra dos, a mei os de
trans por te e às aco mo da ções. Ver de, ver me lho, ama re lo,
ou azul: a cor do car tão cor res pon de aos si nais no chão,
que ori en tam os pe re gri nos nas di fe ren tes eta pas do
hajj. Os car tões ele trô ni cos reú nem os da dos bá si cos de
ca da pe re gri no, bem co mo seu nú me ro de ins cri ção, lo- 
ca li za ção exa ta de sua aco mo da ção, so bre no me, nú me- 
ro de te le fo ne e nú me ro de iden ti fi ca ção do guia que o
acom pa nha.  

“É a che ga da da era di gi tal, em que tu do se rá ad mi- 
nis tra do com no vas tec no lo gi as e sem con ta to”, de cla- 
rou o sub se cre tá rio do Mi nis té rio do hajj, Am ro al Mad- 
dah, quan do apre sen tou o car tão ele trô ni co.

 No iní cio des te mês, o vi ce-mi nis tro sau di ta do hajj,
Ab del fat tah bin Su lei man Ma chat, dis se que a Ará bia
Sau di ta es ta va pro cu ran do “usar a tec no lo gia a ser vi ço
dos pe re gri nos”. Es te ano, no lu gar das tra di ci o nais fon- 
tes e dos dis tri bui do res de água sa gra da, são os robôs
que en tre gam as gar ra fas de água aos fiéis. “A água do
zam zam (po ço sa gra do pa ra os mu çul ma nos) em gar ra- 
fa é mui to me lhor. Há me nos pes so as, e não pre ci sa fa- 
zer fi la”, dis se uma pe re gri na pa quis ta ne sa de 37 anos.

CHINA

Peste suína tem difícil controle

NOVOS SURTOS FORAM DETECTADOS NO NORTE E NORDESTE DA CHINA NESTE ANO

O Mi nis té rio da Agri cul tu ra da Chi na in- 
for mou que tem fei to es for ços pa ra con tro- 
lar a pes te suí na afri ca na em seu re ba nho,
mas os ris cos per sis tem. Des de o iní cio
des te ano, um to tal de 11 sur tos de pes te
suí na afri ca na (ASF) foi ofi ci al men te re por- 
ta do no país, en vol ven do 8 pro vín ci as, com
2.216 ani mais sa cri fi ca dos. “A si tu a ção da
epi de mia é es tá vel, mas os ris cos per sis- 
tem”, afir mou a au to ri da de do de par ta- 
men to de pe cuá ria do Mi nis té rio da Agri- 
cul tu ra e As sun tos Ru rais, Xin Guo chang.
Se gun do ele, a pre ven ção é “com pli ca da”.
“Re cen te men te sur gi ram no vas ce pas com
vi ru lên cia en fra que ci da. Os sin to mas apre- 
sen ta dos são le ves, mas o pe río do de in cu- 
ba ção é lon go e a de tec ção em cur to pra zo
é di fí cil”, dis se Xin.

Em 2018, a fe bre suí na afri ca na (ASF) di- 
zi mou o re ba nho suí no no país asiá ti co,
que, des de en tão, es tá sen do re com pos to.
No se gun do tri mes tre des te ano, os chi ne- 
ses pro du zi ram o mai or vo lu me de car ne
suí na dos úl ti mos se te anos, se gun do o
ban co ale mão Com merz bank. A pro du ção
foi 40% mai or em re la ção ao ano an te ri or,
al can çan do, no se mes tre, 27 mi lhões de to- 
ne la das, avan ço de 36% em com pa ra ção
com o mes mo pe río do de 2020. Se gun do
da dos do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, fri go rí- 
fi cos aba te ram 22 mi lhões de ca be ças em
ju nho, um au men to de 66% com re la ção ao
ano an te ri or. Com a re cu pe ra ção da pro du- 
ção de suí nos, au men tou o con su mo de
mi lho, im por tan te in gre di en te de ra ção
ani mal, e ele vou os pre ços do grão.

AUSTRÁLIA

Brisbane será sede da Olimpíada 2032

COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL ANUNCIOU A ESCOLHA DA CIDADE AUSTRALIANA ONTEM

A ci da de de Bris ba ne, na Aus trá lia, se- 
di a rá os Jo gos Olím pi cos de 2032 de pois
que o Co mi tê Olím pi co In ter na ci o nal
(COI) apro vou nes ta quar ta-fei ra (21) a re- 
co men da ção de seu con se lho-exe cu ti vo.

Bris ba ne, on de uma mul ti dão se reu niu
pa ra as sis tir ao anún cio em te lões, se tor- 
na a ter cei ra ci da de aus tra li a na a re ce ber
a Olim pía da, de pois de Mel bour ne em
1956 e Sydney em 2000.

A es co lha da ci da de sig ni fi ca que a Aus- 
trá lia se tor na ape nas o se gun do país do
mun do, de pois dos Es ta dos Uni dos, a se- 
di ar os Jo gos Olím pi cos de ve rão em três
ci da des di fe ren tes.

A ca pi tal do es ta do de Que ens land foi
es co lhi da a ci da de-an fi triã pre fe ri da em
fe ve rei ro e re ce beu a apro va ção do con se- 
lho-exe cu ti vo do COI no mês pas sa do.

Vá ri as ci da des e paí ses ex pres sa ram
pu bli ca men te in te res se em se di ar os Jo- 
gos de 2032, in cluin do In do né sia, Bu da- 
pes te, ca pi tal da Hun gria, Chi na, Doha,
no Ca tar, e re gião do va le do Ruhr, na Ale- 
ma nha.

Mas em um no vo pro ces so ado ta do pe- 
lo COI – que não co lo ca ci da des umas
con tra as ou tras aber ta men te – Bris ba ne
já ha via ul tra pas sa do qual quer ri val em
fe ve rei ro, ten do si do se le ci o na da co mo
“an fi triã pre fe ri da”.

A can di da tu ra da ci da de re ce beu re pe- 
ti dos elo gi os do COI por sua al ta por cen- 
ta gem de ins ta la ções exis ten tes, apoio de
to dos os ní veis de go ver no e do se tor pri- 
va do, ex pe ri ên cia na or ga ni za ção de gran- 
des even tos e seu cli ma fa vo rá vel, en tre

ou tras coi sas.
Um com pro mis so em abril do go ver no

aus tra li a no de di vi dir os cus tos de in fra es- 
tru tu ra em 50-50 com o go ver no lo cal per- 
mi tiu que a pre miê de Que ens land, An- 
nas ta cia Pa laszc zuk, en ca mi nhas se as ga- 
ran ti as fi nan cei ras ne ces sá ri as ao COI.

O es ta do de Que ens land se di ou os Jo- 
gos da Com monwe alth de 2018.

A es co lha de le var os Jo gos pa ra a Aus- 
trá lia tam bém foi uma ho me na gem ao
mem bro sê ni or do COI, John Co a tes, atu al
vi ce-pre si den te do COI e um dos ali a dos
mais pró xi mos do pre si den te do COI,
Tho mas Ba ch.

Co a tes, que atin gi rá o li mi te de ida de
do COI de 74 anos em 2024 e se rá for ça do
a dei xar a or ga ni za ção, ten tou sem su ces- 
so le var os Jo gos de 1992, que aca ba ram
sen do atri buí dos ao Bar ce lo na, pa ra Bris- 
ba ne.

O COI re for mu lou su as re gras de es co- 
lha em 2019 pa ra re du zir cus tos e tor nar o
pro ces so mais fá cil pa ra as ci da des. Des sa
for ma, ci da des can di da tas não fa zem
cam pa nha an tes da vo ta ção, co mo acon- 
te cia no pas sa do.

Em vez dis so, o COI es co lhe um an fi- 
trião pre fe ren ci al após con ver sar com to- 
das as ci da des in te res sa das e, em se gui da,
co lo ca es sa ci da de em vo ta ção em ses são
de seu co mi tê.

Tó quio re a li za os Jo gos Olím pi cos de
2020, cu ja aber tu ra ofi ci al se rá na sex ta-
fei ra (23) e Pa ris se di a rá os Jo gos de 2024.
Já Los An ge les foi anun ci a da co mo se de
dos Jo gos Olím pi cos de ve rão de 2028.

São Luís, quinta-feira, 22 de julho de 2021
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Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 6 GERAL

A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, realizará por meio do seu Pregoeiro às 

15h, do dia 04 de agosto de 2021, na Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, nesta Capital, Pregão 

Presencial, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço global, cujo objeto é a 

contratação de serviços técnicos especializados de consultoria jurídica administrativa e 

contenciosa na área de direito ambiental, perante todas as instâncias possíveis do Poder 

Judiciário. A presente licitação reger-se-á nos termos da Lei nº 13.303 de 30/06/2016, do Regulamento 

de Licitações e Contratos da CAEMA, da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro 2006, Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e demais normas pertinentes 

à espécie. Esse Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico 

http://www.caema.ma.gov.br/portalcaema/, onde poderão ser consultados gratuitamente. Informações 

adicionais, pelos telefones (98) 3219-5016/5017 e pelo e-mail pre@caema.ma.gov.br.

São Luís/MA, 20 de julho de 2021

JULIO ALBERTO NETTO LIMA

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – PRE/CAEMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2021– CAEMA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde de Cirurgia 

Oncológica Urológica para atender à demanda do Hospital Tarquínio Lopes Filho – Hospital do 

Câncer.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: anteriormente marcada para o dia 21/07/2021, às 09h, horário de Brasília, fica 

ADIADA para dia 13/08/2021, às 14h30 - horário de Brasília.

MOTIVO: Em virtude de alteração no edital que impacta na formulação das propostas, conforme subitem 

5.4 do instrumento convocatório.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 19 de julho de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 201/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.420/2021 – EMSERH

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 Assis-
tência 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 eletrô-
nico 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 Secretá-
ria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Juventude Portaria 10/2021

EDITAL DE CITAÇÃO DE SERVIDOR
Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021, instaurado pela Por-
taria 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 dis-
posto 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, matri-
cula 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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.834/0001-10

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº152/2021
A equipe de condução do TOMADA DE PREÇO nº 006/2021– cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS, NOS DEVIDOS TRECHOS: POV. CAJAZEIRA, LAGOA SECA, ENCRUZI-
LHADA 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

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº153/2021

A equipe de condução do TOMADA DE PREÇO nº 007/2021– cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS QUE LIGAM OS SEGUINTES TRECHOS: UNHA DE GATO AO POV. PEDROSAS, POV. ARINÉIAS 
AO POV. CAXIMBO SECO, POV. CENTRO AGOSTINHO AO POV. BACABA, POV. CENTRO DOS PEREIRAS 
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:

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

Sabrina Santos de Araújo 
Presidente da CPL

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº154/2021

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 – comu-
nica alteração no instrumento convocatório:

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

Sabrina Santos de Araújo 
Presidente da CPL

O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Muni-
cipal 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, motiva-
do 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.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2021

REGISTRO DE PREÇOS

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 credencia-
mento de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, interessados em apresentar proposta para forne-
cimento 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 Adminis-
tração 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 Prefei-
tura 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
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. 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 mo-
dalidade 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 recebi-
dos 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 San-
tos 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 SER-
VIÇOS 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.

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 transparên-
cia 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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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 Modalida-
de 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, comis-
sionados, 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 con-
signado 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.

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

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 pre-
ço 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.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

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 per-
tinentes 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 propos-
tas, 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 interes-
sados 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

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 – comu-
nica alteração no instrumento convocatório:

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
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 – SEDEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51923/2021



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

Va ri an tes e pro te ção das va ci nas

Va ci nas: to das são efi ca zes e pro te gem
con tra ca sos gra ves

Co ro na Vac

As tra Ze ne ca

Pfi zer/Bi oN Te ch

Jans sen

COVID-19

Tudo sobre as
variantes e as vacinas

A
pós mais de um ano e qua tro me ses do iní cio da
pan de mia de CO VID-19, di ver sas va ri an tes do
Sars-CoV-2 sur gi ram em de cor rên cia das mu ta- 
ções do ví rus no có di go ge né ti co. Con for me as

va ri an tes são de tec ta das em um país ou re gião, as aten- 
ções se vol tam pa ra ten tar de ci frá-las, en ten den do co- 
mo se com por tam no cor po hu ma no, quais são os prin- 
ci pais sin to mas e re a ções às va ci nas já exis ten tes.

Atu al men te, exis tem qua tro va ri an tes dis tin tas em
cir cu la ção, al gu mas con cen tra das em de ter mi na da re- 
gião. Se gun do a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS),
a va ri an te Al fa foi iden ti fi ca da no Rei no Uni do, a Be ta na
Áfri ca do Sul, a Ga ma no Bra sil e a va ri an te Del ta na Ín- 
dia.

Edu ar do Fin ger, clí ni co ge ral e imu no lo gis ta par cei ro
da ope ra do ra de saú de Ca re Plus, ex pli ca um pou co
mais so bre as qua tro va ri an tes, em cir cu la ção no mun- 
do, e a im por tân cia das va ci nas pa ra a pre ven ção do
con tá gio.

Va ri an te Al fa: se gun do es tu dos, ela tem trans mis si bi- 
li da de até 50% mai or que a ou tras li nha gens, mas is so
não quer di zer que se ja a mais pe ri go sa.

Se gun do o imu no lo gis ta, es tu dos so bre mai or ris co
de hos pi ta li za ção e mor ta li da de não es tão con fir ma dos,
mas acen dem um aler ta pa ra a im por tân cia da va ci na- 
ção, di an te da efe ti vi da de das va ci nas ofe re ci das atu al- 
men te con tra es sa va ri an te.

Va ri an te Be ta: des co ber ta na Áfri ca do Sul, é uma va ri- 
an te que pre o cu pa pe la res pos ta imu ne, po den do ocor- 
rer ca sos de rein fec ções, além de ta xa al ta de trans mis si- 
bi li da de.

“Es tu dos apon tam que as va ci nas da Pfi zer e Jans sen
são efi ca zes con tra a Be ta. En tre tan to, es se não de ve ser
um im pe di ti vo pa ra to mar al gu ma ou tra va ci na dis po ní- 
vel, já que es sas aná li ses es tão em an da men to e es tu dos
de efi cá cia são cons tan tes”, aler ta o imu no lo gis ta.

Va ri an te Ga ma: tam bém com al tos ín di ces de trans- 
mis si bi li da de, é a va ri an te que as sus tou os bra si lei ros
nos úl ti mos me ses, le van do ao pi co das in ter na ções em
mar ço e abril.

Fin ger ex pli ca que ela tem uma boa res pos ta às va ci- 
nas dis po ní veis no Bra sil. Por is so, de acor do com ele, é
im pres cin dí vel que as pes so as bus quem a va ci na no
pos to de saú de mais pró xi mo e fi quem aten tas à da ta da
se gun da do se.

Va ri an te Del ta: os es tu dos es tão vol ta dos pa ra o com- 
por ta men to des sa va ri an te no or ga nis mo, por ser a des- 
co ber ta mais re cen te. No en tan to, já se sa be que ela é al- 
ta men te con ta gi o sa. As va ci nas da Pfi zer e As tra Ze ne ca
têm efi cá cia com pro va da con tra a mu ta ção, e ou tros
tes tes es tão em an da men to em re la ção às ou tras va ci- 
nas.

“Sen do a va ri an te Al fa, Be ta, Ga ma ou Del ta, o ví rus
con ti nua cir cu lan do, e é mais que ne ces sá rio man ter os
pro ce di men tos sa ni tá ri os e de se gu ran ça, in de pen den- 
te men te se o in di ví duo já to mou a va ci na e, prin ci pal- 
men te, quan do ou tros mem bros da fa mí lia ain da não

to ma ram. O uso da más ca ra pre ci sa con ti nu ar sen do
um há bi to im pres cin dí vel, as sim co mo a hi gi e ne das
mãos e o dis tan ci a men to en tre as pes so as, em lu ga res
aber tos e fe cha dos. So men te des sa for ma, a imu ni da de
ao ví rus se rá al can ça da”, com ple ta.

Após seis me ses des de que a pri mei ra do se de va ci na
con tra CO VID-19 foi apli ca da no país, em 17 de ja nei ro,
a va ci na ção co me ça a mos trar seus efei tos po si ti vos no
com ba te à pan de mia. 

Pe la pri mei ra vez des de de zem bro de 2020, ne nhum
es ta do bra si lei ro es tá com mais de 90% dos lei tos de uni- 
da de de te ra pia in ten si va ocu pa dos, em hos pi tais do
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS).

Atu al men te, exis tem qua tro va ci nas con tra o co ro na- 
ví rus sen do apli ca das no Bra sil: Co ro na Vac, As tra Ze ne- 
ca, Pfi zer e Jans sen.

A di re to ra da So ci e da de Bra si lei ra de Imu ni za ções
(SBIm), Mô ni ca Le vi, ex pli ca que as qua tro fo ram sub- 
me ti das a ri go ro sos pro to co los de tes ta gem e ti ve ram os
re sul ta dos che ca dos por agên ci as re gu la do ras de cre di- 
bi li da de re co nhe ci da, co mo a Agên cia Na ci o nal de Vi gi- 
lân cia Sa ni tá ria (An vi sa).

Se gun do a mé di ca, re cu sar uma va ci na es pe cí fi ca ou
atra sar a apli ca ção pa ra es pe rar ou tro imu ni zan te são
de ci sões que não fa zem sen ti do e ame a çam a saú de in- 
di vi du al e co le ti va.

“Qual quer um de nós po de ter uma for ma gra ve e
mor rer. Não dá pa ra ne gar uma va ci na que vai te pro te- 
ger prin ci pal men te des ses des fe chos. To das as va ci nas
uti li za das no país es tão mos tran do efe ti vi da de pa ra for- 
mas gra ves e pa ra mor tes, o que, nes se mo men to, é o
que a gen te mais se pre o cu pa. Es se é o ob je ti vo prin ci- 
pal, e to das es tão cum prin do o seu pa pel”, afir ma.

“A es co lha de re cu sar e ado e cer não é só sua. Vo cê vai
fa zer ou tros ado e ce rem tam bém.”

Além de pro te ger con tra ca sos gra ves, ou tra se me- 
lhan ça é que os qua tro imu ni zan tes têm co mo al vo a
pro teí na S, que for ma os es pi nhos usa dos pe lo co ro na- 
ví rus pa ra se li gar às cé lu las hu ma nas.

As va ci nas da Pfi zer, Jans sen e Ox ford/As tra Ze ne ca
usam me ca nis mos di fe ren tes, mas am bas es ti mu lam as
cé lu las a co nhe ce rem es sa pro teí na e se pre pa ra rem pa- 
ra neu tra li zá-la. Já a Co ro na Vac apre sen ta ao or ga nis mo
hu ma no to do o ví rus, só que ina ti va do por re a ções quí- 
mi cas, fa zen do com que nos sas de fe sas re co nhe çam a
pro teí na S e ou tras es tru tu ras.

A pri mei ra va ci na con tra a CO VID-19 apli ca da no
Bra sil fo ra dos tes tes clí ni cos. Ela foi de sen vol vi da pe lo
la bo ra tó rio chi nês Si no vac, par cei ro do Ins ti tu to Bu tan- 
tan nos tes tes e na pro du ção do imu ni zan te.

Foi a res pon sá vel pe la imu ni za ção dos gru pos de
mai or ris co no se gun do pi co da pan de mia, quan do a
mé dia mó vel su pe rou 3 mil mor tes por dia.

O imu ni zan te é o úni co dos uti li za dos até o mo men to
no país que se ba seia na tec no lo gia de ví rus ina ti va do. A
va ci na con tém o mi cro or ga nis mo “mor to” que, ao en- 
trar no or ga nis mo, faz com que as de fe sas de le con si- 
gam co nhe cê-lo e se pre pa rar pa ra uma in fec ção.

A Co ro na Vac pre ci sa de du as do ses, apli ca das em um
in ter va lo de du as a qua tro se ma nas, con for me cons ta na
bu la, que foi apro va da com au to ri za ção de uso emer- 
gen ci al pe la Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
(An vi sa).

A pri mei ra do se da va ci na Ox ford/As tra Ze ne ca foi
apli ca da no Bra sil tam bém em ja nei ro. As pri mei ras do- 
ses vi e ram do Ins ti tu to Se rum, na Ín dia, mas, a par tir de
mar ço, elas co me ça ram a ser pro du zi das no Ins ti tu to de
Tec no lo gia em Imu no bi o ló gi cos da Fun da ção Oswal do
Cruz (Bio-Man gui nhos/Fi o cruz).

Foi uma das pri mei ras va ci nas de ve tor vi ral a se rem
usa das em cam pa nhas de va ci na ção no mun do, jun to
com a Jans sen e a Sput nik V. O no me ve tor vi ral sig ni fi ca
que ou tro ví rus é usa do pa ra trans por tar as in for ma ções
ge né ti cas do SARS-CoV-2, que fa rão as de fe sas do or ga- 
nis mo re a gi rem.

No ca so des se imu ni zan te, o ve tor usa do é um ade no- 
ví rus de chim pan zé que não é ca paz de se re pli car e foi
mo di fi ca do em la bo ra tó rio.

A va ci na foi tes ta da em vo lun tá ri os bra si lei ros no ano
pas sa do e re ce beu re gis tro de fi ni ti vo da An vi sa nes te
ano. O es que ma va ci nal pre vê du as do ses, apli ca das
com in ter va los de qua tro a 12 se ma nas.

En tre ja nei ro e ju nho, ela foi apli ca da com 12 se ma- 
nas de in ter va lo, mas, a par tir de ju lho, al guns es ta dos e
mu ni cí pi os de ci di ram en cur tar es se pe río do pa ra oi to
se ma nas, em ra zão da che ga da da va ri an te Del ta ao país.

Ter cei ra va ci na con tra CO VID-19 apli ca da no Bra sil,
co me çou a ser usa da em maio, mas tam bém foi tes ta da
em bra si lei ros no ano pas sa do.

As do ses do imu ni zan te con têm ape nas par tí cu las de
RNA men sa gei ro do co ro na ví rus pro du zi das sin te ti ca- 
men te. Es se áci do nu clei co sin té ti co le va in for ma ções
que per mi tem que as cé lu las re pli quem a pro teí na S e a
re co nhe çam pa ra pre pa rar as de fe sas do or ga nis mo.

Es sa va ci na tam bém é apli ca da em du as do ses, com
in ter va lo de 21 di as, su ge ri do pe lo fa bri can te. Ape sar
dis so, paí ses co mo o Bra sil, o Rei no Uni do e o Ca na dá
de ci di ram es ten der es se pra zo, com ba se em pes qui sas
que apon tam que ela já pro duz imu ni da de na pri mei ra
do se.

Mes mo as sim, a se gun da do se con ti nua sen do ne ces- 
sá ria pa ra que a va ci na atin ja a pro te ção ide al. No Bra sil,
o pra zo é de 12 se ma nas após a apli ca ção da pri mei ra.

As sim co mo a va ci na da As tra Ze ne ca, ela foi tes ta da
no Bra sil e em ou tros paí ses e apre sen ta a tec no lo gia de
ve tor vi ral, ba se a da em um ade no ví rus de hu ma nos.

A prin ci pal di fe ren ça des se imu ni zan te pa ra os ou tros
é o seu es que ma va ci nal, que pre vê a apli ca ção de uma
do se úni ca, em vez de du as do ses. Além dis so, ela não é
pro du zi da no Bra sil e já che ga ao país pron ta pa ra ser
apli ca da. O imu ni zan te co me çou a ser usa do no PNI em
ju nho, após au to ri za ção de uso emer gen ci al con ce di da
pe la An vi sa.

São Luís, quinta-feira, 22 de julho de 2021
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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)

PA TRÍ CIA CU NHA

Cam pa nhas mi ni mi zam os im pac tos

DIA DO TRABALHADOR DOMÉSTICO

Cai em 10,4% número de
empregados domésticos

É
de co nhe ci men to de to dos
que o im pac to ini ci al da pan- 
de mia de co vid-19 foi abran- 
gen te e ocor reu em to dos os

se to res, afe tan do tra ba lha do res for- 
mais, in for mais e em pre sas. No Bra sil,
de acor do com a Fe de ra ção Na ci o nal
das Tra ba lha do ras Do més ti cas (FE- 
NA TRAD) e sin di ca tos fi li a dos, 1 em
ca da 3 mu lhe res per de ram seus em- 
pre gos, des de o iní cio da pan de mia da
Co vid-19. As tra ba lha do ras do més ti- 
cas são a se gun da mai or clas se de tra- 
ba lha do ras do país com apro xi ma da- 
men te 7,2 mi lhões de pes so as, sen do
99% mu lhe res, de acor do com da dos
da PNAD (Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li os (PNAD) de
2016. Em 2019, o Bra sil ti nha 6,4 mi- 
lhões de tra ba lha do ras(es) do més ti- 
cas(os), se gun do da dos do IB GE.

Nes te dia in ter na ci o nal do tra ba- 
lha dor do més ti co, lem bra mos uma
cam pa nha fei ta pe la Fe de ra ção e sin- 
di ca tos lo cais “Cui da de quem te cui- 
da”, que con sis te em di ver sas ações
pa ra a pro te ção da ca te go ria no com- 
ba te à pan de mia da Co vid-19. Sur gi do
há mais de 95 anos nos Es ta dos Uni- 
dos, o Dia In ter na ci o nal do Tra ba lha- 
dor Do més ti co, co me mo ra do no dia
22 de ju lho, re pre sen ta a lu ta, exis ten- 
te até ho je, pa ra que tra ba lha do res
do més ti cos al can cem con di ções e di- 
rei tos iguais. No Bra sil, a da ta é ain da
mais sim bó li ca, uma vez que es te tra- 
ba lho é a fon te de ren da de, apro xi ma- 

da men te, 5 mi lhões de pes so as, de
acor do com a úl ti ma Pes qui sa Na ci o- 
nal por Amos tra de Do mi cí li os
(PNAD) Con tí nua di vul ga da, pe lo IB- 
GE em abril des te ano. Fren te ao mes- 
mo tri mes tre do ano an te ri or, 2020,
es se gru po de tra ba lha do res re du ziu
10,4%, me nos 572 mil pes so as.

A pre si den te do Sin di ca to das(os)
Tra ba lha do ras(es) Do més ti cas(os) do
Es ta do do Ma ra nhão, Val de li ce de Je- 
sus Al mei da dis se que a si tu a ção es tá
mui to di fí cil, por que além do de sem- 
pre go e das de mis sões que con ti nu am
no es ta do, o Bra sil ago ra se de pa ra 
com mais ca sos de tra ba lho aná lo go à
es cra vi dão. “Não te mos na da o que
co me mo rar nes se dia. É dia de lu ta
pa ra ga ran tir mos nos sos di rei tos, pa- 
ra que te nha mos nos sos em pre gos e
que se ja mos pa ga mos dig na men te
por ele. Te mos, jun to com a Fe na trad,
acom pa nha do es ses ca sos de tra ba- 
lho es cra vo e sen do vi gi lan tes, acom- 
pa nhan do os ca sos. E es sa é a lu ta. Va- 
mos dar um su por te pa ra nos sas com- 
pa nhei ras e lu tar pa ra evi tar o des- 
mon te dos di rei tos da nos sa ca te go- 
ria”, dis se Val de li ce.

Des de o ano pas sa do, a Fe na trad
es tá re a li zan do a cam pa nha, “Cui da
de quem te cui da”. Em 2020 o fo co era
cons ci en ti zar os pa trões a não de mi ti- 
rem as tra ba lha do ras em fun ção da
pan de mia, tam bém com a ar re ca da- 
ção de ces tas bá si cas. Nes te ano, o
pro pó si to con ti nua: é ar re ca dar e dis- 
tri buir ces tas bá si cas pa ra tra ba lha- 

do ras que es tão de sem pre ga das e em
si tu a ção de vul ne ra bi li da de. O va lor
ar re ca da do se rá in tei ra men te re ver ti-
do em ces tas bá si cas. A FE NA TRAD
in for ma que se for al can ça do o va lor
de se ja do, apro xi ma da men te 1.600 fa- 
mí li as se rão be ne fi ci a das. “Nes te mo-
men to de pan de mia te mos mui tas
com pa nhei ras nos sas de sem pre ga- 
das. Mui tas es tão pas san do por um
mo men to mui to di fí cil. É uma ca te go- 
ria que es tá pas san do mui ta di fi cul- 
da de”, dis se Val de li ce.

Em bo ra o Sin di ca to não te nha um
nú me ro de em pre ga dos do més ti cos
na ca pi tal, nem sai ba pre ci sar quan- 
tos es tão de sem pre ga dos, pe la quan-
ti da de de ces tas bá si cas que es tão
sen do dis tri buí das dá pa ra ter uma
ideia da si tu a ção. Se gun do Val de li ce,
fo ram en tre gues 52 ces tas bá si cas pa- 
ra mu lhe res de São Luís, em par ce ria
com a Co li são Ne gra (que reú ne vá ri as
en ti da des ne gras). Ela con ta que, a
par tir de cam pa nhas de so li da ri e da- 
de, re a li za das pe la CUT-MA (Cen tral
Úni ca dos Tra ba lha do res), em par ce-
ria com sin di ca tos, es tão con se guin- 
do dar as sis tên cia às tra ba lha do ras
com tic kets re fei ção, ces tas bá si cas e
pro du tos.  Mais re cen te men te fo ram
re ce bi das e dis tri buí das 45 ces tas do-
a das pe la  Co li são, 30 ces tas do a das
pe la CUT, e 52 pe los pro du tos Ve ja.

“A gen te faz o ma pe a men to da que- 
las que es tão mais vul ne rá veis, e tam- 
bém da que las que nos pro cu ram pe- 
din do aju da. Só no ano pas sa do nós
en tre ga mos uma mé dia de 250 ces tas
pra tra ba lha do ras de sem pre ga das”.

MOBILIDADE

Frota de ônibus de São Luís passa por fiscalização

A NOVA MODALIDADE DE FISCALIZAÇÃO SE MOSTROU EFICIENTE COM UM NÚMERO MAIOR DE VEÍCULOS ALCANÇADOS

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e
Trans por tes (SMTT) vem in ten si fi- 
can do os tra ba lhos de fis ca li za ção da
fro ta de ôni bus do sis te ma de trans- 
por te co le ti vo da ca pi tal. As ope ra- 
ções, que fo ram am pli a das des de o
iní cio de ju nho, são fei tas di a ri a men te
pe los agen tes de trân si to nos pon tos
fi nais das li nhas. En tre os pon tos ob- 
ser va dos pe las equi pes, es tá o fun ci o- 
na men to das pla ta for mas ele va tó ri as
uti li za das por pes so as com de fi ci ên- 
cia ou mo bi li da de re du zi da, as con di- 
ções dos veí cu los e o cum pri men to
das me di das sa ni tá ri as.

Se gun do ba lan ço do ór gão, a no va
mo da li da de de fis ca li za ção se mos- 
trou efi ci en te com um nú me ro mai or
de veí cu los al can ça dos. Na fa se ini ci- 
al, em me nos de um mês fo ram fis ca- 
li za dos 162 ôni bus de to das as li nhas,
com um per cen tu al de 19% de veí cu- 
los com pro ble mas re la ti vos a ele va- 
do res. A no va sis te má ti ca abran geu,
des te mo do, to das as fro tas de to dos
os con sór ci os que ope ram os cin co
ter mi nais e, con se quen te men te, vá ri- 
as áre as e bair ros dis tin tos, ge ran do

mai or equi lí brio nas fis ca li za ções das
li nhas e dos bair ros que aten dem. A
me ta é fis ca li zar to das as li nhas e fro- 
tas de ôni bus de to dos os con sór ci os
de em pre sas que ser vem a ca pi tal.

Em pa ra le lo à ação atu al de fis ca li- 
za ção, a SMTT vem re a li zan do ou tras
ações de me lho ri as do ser vi ço de
trans por te co le ti vo da ca pi tal. Co mo
exem plo, en tre as me di das es tão as
vis to ri as re a li za das nos fi nais de li nha
nos bair ros, nos ter mi nais de in te gra- 
ção à noi te, vi san do o cum pri men to
de vi a gens das li nhas, bem co mo o
cum pri men to de ho rá ri os do ser vi ço
de ôni bus pres ta do à po pu la ção dos
bair ros mais afas ta dos dos gran des
cor re do res e aos tra ba lha do res e es tu- 
dan tes que pre ci sam se des lo car tar de
da noi te.

En tre as re giões já fis ca li za ções, es- 
tão o São Rai mun do, Coha trac, Ri bei- 
ra, Co quei ro, Di vi neia, San ta Cla ra, Ja- 
naí na, Sá Vi a na, Vi la Pal mei ra, Be qui- 
mão, So cor rão 2, Re si den ci al Pa raí so,
Vi nhais, Vi cen te Fi a lho, Ce ma-De tran
e Cir cu lar Ra di o nal.

Ca pa ci ta ção de ro do viá ri os
Pa ra le lo ao tra ba lho de cam po, a

SMTT tam bém am pli ou a ca pa ci ta- 
ção dos pro fis si o nais que ope ram no
trans por te ur ba no de São Luís e li- 
dam, di a ri a men te, com os mais de 300
mil pas sa gei ros. 

A ação co me çou em ju nho, oca sião
em que fo ram ca pa ci ta dos mais de
200 mo to ris tas e co bra do res da em- 
pre sa Pri mor. 

No iní cio de ju lho, fo ram mais 180
pro fis si o nais da Vi a ção Es tre la que,
du ran te três di as, re ce be ram ori en ta-
ções de téc ni cos e es pe ci a lis tas em
trân si to e trans por tes, que es tão re fle- 
tin do na me lhor pres ta ção de ser vi ço
aos lu do vi cen ses.

“Es se tra ba lho in lo co é im por tan te
pa ra que pos sa mos men su rar não só
os pon tos que ne ces si tam de mai or
aten ção no trans por te em São Luís,
co mo tam bém pa ra man ter um bom
diá lo go e va lo ri zar mo to ris tas, co bra- 
do res, tra ba lha do res do se tor e tam- 
bém com a po pu la ção. A Pre fei tu ra vai
con ti nu ar de sen vol ven do es sas ati vi- 
da des, bus can do apri mo rar tam bém
a ope ra ci o na li za ção do trân si to em
nos sa ci da de”, con cluiu o se cre tá rio.

COMBATE À COVID-19

Arraial da Vacinação
em Afonso Cunha

MAIS DE 100 MIL PESSOAS JÁ FORAM VACINADAS NOS ARRAIAIS

FOTO: RUY BARROS

O Go ver no do Es ta do e a Pre fei tu ra de Afon so Cu nha
re a li za ram, nes ta quar ta-fei ra (21), o Ar rai al da Va ci na- 
ção con tra a Co vid-19. Du ran te a mo bi li za ção, fo ram
be ne fi ci a das pes so as mai o res de 18 anos re si den tes na
ci da de. A ação acon te ceu na Es co la Mu ni ci pal Rai mun- 
da Li ma.

 “Com o Ar rai al da Va ci na ção em Afon so Cu nha, avan- 
ça mos bas tan te na imu ni za ção da po pu la ção, nos apro- 
xi man do de fi na li zar a apli ca ção da pri mei ra do se em
to das as pes so as com ida de aci ma de 18 anos. Nos so es- 
for ço ago ra é pa ra apli car a se gun da do se, mos tran do
que o tra ba lho con jun to en tre go ver no e pre fei tu ra, em
fa vor da po pu la ção, é sem pre a me lhor es tra té gia”, dis se
o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, que acom- 
pa nhou a ação nes ta quar ta-fei ra.

Se gun do o pre fei to de Afon so Cu nha, Ar qui me des
Ba ce lar, a va ci na ção evi den ci ou que ven cer a pan de mia
é a pri o ri da de. “O tra ba lho re a li za do, bus can do to mar
con ta não ape nas da ci da de de Afon so Cu nha, mas tam- 
bém de to do o es ta do, mos tra o com pro mis so com o po- 
vo. No lu gar de dis pu tas par ti dá ri as, te mos vis to pre o cu- 
pa ção com as pes so as. Es se tra ba lho em Afon so Cu nha
nos per mi te co me mo rar qua se 100% da po pu la ção va ci- 
na da com a pri mei ra do se”, dis se. Acom pa nha da do fi- 
lho, Ma ria Fran cis ca de Araú jo, de 23 anos, co me mo rou
a che ga da da va ci na. “A va ci na veio pa ra tra zer um alí vio
e mais se gu ran ça”, co me mo rou.

Por meio dos ar rai ais, mais de 100 mil pes so as já fo- 
ram va ci na das em mais de 30 mu ni cí pi os, en tre eles Ti- 
mon, Mor ros, Al cân ta ra, San ta Inês, Açai lân dia, Bal sas,
Pi nhei ro, Im pe ra triz, Ca xi as, Bar rei ri nhas, São João dos
Pa tos, Tu tóia, Ro sá rio, Ri a chão, Bar ra do Cor da, Ma tões,
Pe nal va, Dom Pe dro, Par na ra ma, Ara ri, Co li nas, Cu ru- 
ru pu, Bu ri ti cu pu, Ba ca bal, Co ro a tá, Je ni pa po dos Vi ei- 
ras, Mon tes Al tos, Ca cho ei ra Gran de e Pre si den te Du tra.

COMBATE À COVID-19

Maranhão recebe mais
97 mil vacinas

MAIS DOSES DEVERÃO SER ENVIADAS AO ESTADO NA QUINTA

Che ga ram ao Ma ra nhão, na ter ça-fei ra (20), no vas
do ses de va ci nas con tra a Co vid-19. São 97 mil, sen do
36.400 de As tra Ze ne ca e 60.600 de Co ro na Vac, que irão
re for çar a cam pa nha de va ci na ção con tra a do en ça no
es ta do. As sim que che ga ram em so lo ma ra nhen se, os
imu ni zan tes fo ram en ca mi nha dos pa ra a Cen tral de Ar- 
ma ze na men to e Dis tri bui ção de Imu no bi o ló gi cos (Ce a- 
di-MA), on de se rão se pa ra dos pa ra a dis tri bui ção aos
mu ni cí pi os.  As va ci nas che gam pa ra dar con ti nui da de à
imu ni za ção das pes so as de 50 a 54 anos, ou das fai xas
etá ri as de fi ni das pe los mu ni cí pi os, con for me avan ço da
va ci na ção. A dis tri bui ção de va ci nas aos mu ni cí pi os pa- 
ra a con ti nui da de da cam pa nha se rá re a li za da ao lon go
des ta se ma na, com iní cio nes ta quar ta-fei ra (21). A dis- 
tri bui ção con ti nua con tan do com a par ce ria da Se cre ta- 
ria de Es ta do da Se gu ran ça Pú bli ca (SSP), que re a li za o
trans por te das va ci nas com au xí lio de um he li cóp te ro
do Cen tro Tá ti co Aé reo (CTA), e ga ran te a se gu ran ça do
tra je to. Pa ra o trans por te, tam bém são uti li za dos um
avião e vans re fri ge ra das. Com a no va re mes sa, o Ma ra- 
nhão já re ce beu 4.500.630 do ses de va ci nas, sen do
1.385.540 do ses da Co ro na Vac, 2.569.750 do ses da As tra- 
Ze ne ca, 435.240 do ses da Pfi zer e 110.100 do ses da Jans- 
sen. Há ain da, pa ra es ta quar ta-fei ra (21), a pre vi são de
che ga da de 144.500 no vas do ses de va ci nas As tra Ze ne ca
e 36.270 do ses de Pfi zer.

Bra sil re ce be mais 1 mi lhão de do ses
Um no vo lo te com 1.036.800 va ci nas con tra co vid-19

vin das pe lo con sór cio Co vax Facility che gou ao Bra sil
nes ta quar ta-fei ra (21). Se gun do a Or ga ni za ção Pan-
Ame ri ca na da Saú de (Opas), os imu ni zan tes se rão da fa- 
bri can te As tra Ze ne ca/Ox ford. Até quin ta-fei ra (22), se- 
rão en vi a das aos es ta dos e ao Dis tri to Fe de ral mais de
8,7 mi lhões de do ses de va ci nas co vid-19. Des de o iní cio
da cam pa nha de va ci na ção, o Mi nis té rio da Saú de já dis- 
tri buiu mais de 154 mi lhões de do ses. A po pu la ção-al vo
no Bra sil é de 160 mi lhões de bra si lei ros com mais de 18
anos.

São Luís, quinta-feira, 22 de julho de 2021

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

Te le me di ci na no com ba te à
co vid-19 

EMPREGO

Caixa irá contratar 10 mil
funcionários  em 2021

• 1.000 ser vi do res efe ti vos PcDs
• 3.000 can di da tos apro va dos no con- 
cur so de 2014, a de pen der de au to ri- 
za ção do Sest
• 5.200 es ta giá ri os e apren di zes
• 800 vi gi lan tes e re cep ci o nis tas

N
o vos 10 mil ser vi do res se rão 
no me a dos pe la Cai xa 
Econô mi ca Fe de ral ain da 
em 2021. A in for ma ção 

foi anun ci a da nes ta se gun da-fei ra 
(19/7) pe lo pre si den te do ban co, Pe- 
dro Gui ma rães. Das va gas, 3 mil se rão 
pa ra can di da tos ex ce den tes no cer ta- 
me de 2014, a de pen der de au to ri za- 
ção; mil se rão pre en chi das em um no- 
vo edi tal pa ra pes so as com de fi ci ên- 
cia; e o res tan te se rá pa ra re cep ci o nis- 
tas, vi gi lan tes e apren di zes.

Ain da se gun do Gui ma rães, a pu bli- 
ca ção de um no vo edi tal de aber tu ra é 
pre vis ta pa ra se tem bro: “Va mos con- 
tra tar mais 10 mil pes so as. Des tas, 4 
mil se rão no vos em pre ga dos, 3 mil 
de pen dem de au to ri za ção da Sest (Se- 
cre ta ria de Co or de na ção e Go ver nan- 
ça das Em pre sas Es ta tais) e mil se rão 
pes so as com de fi ci ên cia em um no vo 
con cur so, em se tem bro des te ano.”

A dis tri bui ção exa ta do quan ti ta ti- 
vo to tal foi in for ma da pe lo ban co:

O no vo con cur so, pre vis to pa ra se- 
tem bro, tra rá a ofer ta de 1.000 va gas 
no car go de téc ni co ban cá rio, de ní vel 
mé dio. Os ga nhos ini ci ais da car rei ra 
são de R$ 3.000, che gan do a até R$ 
4.486,03 com os be ne fí ci os. Os pro fis- 
si o nais se le ci o na dos irão atu ar em 
jor na da se ma nal de 30 ho ras. Ca be rá 
aos ser vi do res pres tar aten di men to e

Úl ti mo con cur so

NOVO CONCURSO, PREVISTO PARA SETEMBRO, TRARÁ A OFERTA DE 1.000 VAGAS 

DIVULGAÇÃO

for ne cer as in for ma ções so li ci ta das 
pe los cli en tes e pú bli co, efe tu ar to das 
as ati vi da des ad mi nis tra ti vas ne ces- 
sá ri as ao bom an da men to do tra ba lho 
na Uni da de, ope rar mi cro com pu ta- 
dor e ou tros equi pa men tos exis ten- 
tes, en tre ou tros. “Mui to mais que nú- 
me ros, as no vas con tra ta ções re pre- 
sen tam ge ra ção de no vos em pre gos e 
me lho ria cons tan te no aten di men to”, 
ce le brou a em pre sa em pu bli ca- 
ção nas re des.

O úl ti mo con cur so da Cai xa Econô- 
mi ca Fe de ral foi re a li za do em 2014 

ofer tan do va gas ex clu si va men te pa ra 
for ma ção de ca das tro re ser va. Ao to- 
do, 1.176.614 pes so as se can di da ta- 
ram às va gas. O car go foi pa ra téc ni co 
ban cá rio no vo, com re mu ne ra ção de 
R$ 2.025. Pa ra as su mir é ne ces sá rio 
pos suir en si no mé dio com ple to. A se- 
le ção foi re a li za da por pro vas ob je ti- 
vas, dis cur si vas e exa mes mé di cos ad- 
mis si o nais. O con cur so te ve va li da de 
de um ano e foi pror ro ga do por igual 
pe río do.

NA PANDEMIA

Mais de 2,5 milhões de teleconsultas foram realizadas 

AO TODO, 90% DOS PACIENTES CONSEGUIRAM RESOLVER OS PROBLEMAS DE SAÚDE DENTRO DE CASA, EVITANDO SE EXPOR  À COVID

Des de quan do as con sul tas mé di- 
cas a dis tân cia fo ram au to ri za das pe lo
Mi nis té rio da Saú de, por cau sa da
pan de mia de Co vid-19, mui tas pes so- 
as pas sa ram a op tar pe la te le con sul ta,
se ja pe lo me do de con ta mi na ção do
ví rus ou pe la pra ti ci da de que o ser vi- 
ço ofe re ce. Pa ra se ter ideia, de abril de
2020 a mar ço de 2021 mais de 2,5 mi- 
lhões de te le con sul tas fo ram re a li za- 
das no país, se gun do uma pes qui sa da
As so ci a ção Bra si lei ra de Pla nos de
Saú de (Abram ge).

 Ao to do, 90% dos pa ci en tes con se- 
gui ram re sol ver os pro ble mas de saú- 
de den tro de ca sa, evi tan do uma pos- 
sí vel con ta mi na ção pe lo co ro na ví rus.

Na ava li a ção do di re tor cor po ra ti vo
de Te le me di ci na do Sis te ma Hap vi da,
Jo sé Lu ci a no Mon tei ro Cu nha, a te le- 
me di ci na per mi te que os pa ci en tes
re ce bam ori en ta ção e mo ni to ra men- 
to de ca sa, dei xan do as clí ni cas e os
hos pi tais li vres pa ra quem re al men te
pre ci sa de um cui da do pre sen ci al, es- 
pe ci al men te em um ce ná rio de pan- 
de mia. 

“Por meio do uso de tec no lo gi as di- 
gi tais al ta men te efi ca zes, a te le me di- 
ci na per mi te ao mé di co, atra vés de al- 
gu mas téc ni cas es pe cí fi cas de exa me,
ava li ar o pa ci en te e to mar con du tas,
se ja na pres cri ção de me di ca men tos
ou na so li ci ta ção de exa mes com ple- 
men ta res”, ex pli ca. Um exem plo de
su ces so que pro por ci o na mais co mo- 
di da de e se gu ran ça aos pa ci en tes, é o
por tal de te le con sul ta do Hap vi da. 

Por meio da pla ta for ma, é pos sí vel
re a li zar con sul tas ime di a tas pa ra sín- 
dro mes gri pais e Co vid-19, além de
con sul tas ele ti vas, que são com ho ra
mar ca da, com di ver sas es pe ci a li da- 
des. 

“Nos sos mé di cos es tão to tal men te
trei na dos pa ra es se ti po de aten di- 
men to. Des de o iní cio da pan de mia, o
Hap vi da já su pe rou a mar ca de mais
de 800 mil te le con sul tas re a li za das em
to do o Bra sil”, afir ma.

Mais que uma pra ti ci da de pa ra o

pa ci en te, o aten di men to a dis tân cia
evi ta que os pa ci en tes pre ci sem sair
do iso la men to pa ra pro cu rar os ser vi- 
ços de saú de. 

Des sa for ma, as pes so as se pre ser-
vam das chan ces de con ta mi na ção
se ja no trans por te pú bli co, na rua ou
mes mos nos pró pri os lo cais de aten- 
di men to. 

Além dis so, pa ci en tes in fec ta dos
ou com sus pei ta de co vid-19 po dem
per ma ne cer em qua ren te na e di mi- 
nuir a cir cu la ção do ví rus. Ain da se-
gun do Jo sé Lu ci a no é in dis pen sá vel
que a po pu la ção te nha cons ci ên cia
do pa pel fun da men tal da te le me di ci-
na. 

“Nes te ce ná rio de pan de mia, usem
ca da vez mais a te le me di ci na co mo
sua for ma prin ci pal de apoio à saú de.
Evi te se ex por ou ex por ou tras pes so as
a ir ao hos pi tal, sem que de fa to se ja
ne ces sá rio. Va mos ven cer es sa pan de- 
mia com a aju da da tec no lo gia e tam- 
bém dos pro fis si o nais que es tão por
trás de la”, acon se lha.

Ins cri ções

Pro va ob je ti va on-li ne 

SÃO LUÍS

TRE-MA abre inscrições
para vagas de estágio

AS INSCRIÇÕES PODEM SER REALIZADAS ATÉ  O DIA 28/07

O Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão (TRE-
MA), abriu nes sa ter ça-fei ra (20), ins cri ções pa ra es tá gio
que vai se le ci o nar es tu dan tes do ní vel su pe ri or e téc ni- 
co. Pa ra par ti ci par, o can di da to de ve rá es tar ma tri cu la- 
dos e com frequên cia efe ti va nos cur sos. Os can di da tos
apro va dos com po rão ca das tro re ser va e se rão con vo ca- 
dos pa ra pre en cher as va gas con for me ne ces si da de e
dis po ni bi li da de do TRE-MA du ran te a vi gên cia des te
pro ces so se le ti vo. O pre en chi men to das va gas obe de ce- 
rá à or dem de clas si fi ca ção fi nal, ob ser va da a pro por ção
as se gu ra da aos es ta giá ri os por ta do res de de fi ci ên cia.

De pen den do da exi gên cia do se tor so li ci tan te, po- 
dem ser re a li za dos tes tes ou en tre vis tas, co mo cri té rio
adi ci o nal de se le ção do can di da to, com o ob je ti vo de
afe rir os seus co nhe ci men tos em de ter mi na da área es- 
pe cí fi ca de es tá gio. Ca so o es ta giá rio não se ja se le ci o na- 
do no tes te ou en tre vis ta pa ra ocu par a va ga em ques tão,
o mes mo re tor na rá à lis ta de clas si fi ca dos e aguar da rá
no va con vo ca ção. As con vo ca ções pa ra ad mis são, de
acor do com a ne ces si da de do pre en chi men to das va gas,
se rão re a li za das por e-mail e/ou te le fo ne, sen do res pon- 
sa bi li da de do can di da to man ter seu ca das tro atu a li za do
no por tal da Su per Es tá gi os.

As ins cri ções se rão re a li za das no pe río do de 20/07, a
par tir das 15h, até as 18h do dia 28/07 no por tal www.su- 
pe res ta gi os.com.br, que es ta rá dis po ní vel du ran te o pe- 
río do ci ta do, inin ter rup ta men te.

A pro va on-li ne es tá mar ca da pa ra o dia 2 de agos to,
das 9h às 18h, dis po ní vel no por tal Su per Es tá gi os.

MAIS SERVIÇOS

VIVA/Procon tem nova
sede em Barreirinhas

AGORA A UNIDADE OFERECE NOVOS ATENDIMENTOS

Mais am pla, aces sí vel, con for tá vel e com mais ser vi- 
ços. As sim é a no va se de do VI VA/Pro con em Bar rei ri- 
nhas, en tre gue ofi ci al men te nes sa ter ça-fei ra (20). As
no vas ins ta la ções do ór gão fi cam no pré dio da Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal de As sis tên cia So ci al, lo ca li za da no cen tro
da ci da de. Além dos ser vi ços já ofe re ci dos na an ti ga uni- 
da de, co mo emis são de RG, CPF, cer ti dões on li ne, aten- 
di men to ao con su mi dor, en tre ou tros, ago ra a uni da de
ofe re ce aten di men to da Jun ta Mi li tar, con ci li a ção do
Pro con e emis são da Car tei ra de Tra ba lho Di gi tal.

A pre si den te do VI VA/Pro con, Ka ren Bar ros, res sal tou
que o no vo es pa ço é fru to de par ce ria com a Pre fei tu ra
de Bar rei ri nhas e ofe re ce ain da mais co mo di da de à po- 
pu la ção.  “É uma no va uni da de, den tro da Ca sa da Ci da- 
da nia, com to da a es tru tu ra que os ci da dãos me re cem.
Agra de ce mos à Pre fei tu ra, por co la bo rar co nos co nes sa
mis são de ga ran tir ain da mais di rei tos e ci da da nia aos
bar rei ri nhen ses”, de cla rou Ka ren.

O vi ce-pre fei to do mu ni cí pio, An to nio Di re tor, re pre- 
sen tan do o pre fei to Dr. Amíl car Ro cha, dis se que o VI- 
VA/Pro con re sol veu uma im por tan te de man da da ci da- 
de. “Ho je as pes so as não pre ci sam mais sair da ci da de
pa ra emi tir do cu men tos ou re sol ver pro ble mas no Pro- 
con. E is so nos dei xa bas tan te sa tis fei tos e gra tos”, co- 
men tou. Pa ra a agen te co mu ni tá ria de Saú de, Al ber ti na
Reis, a agi li da de no aten di men to no ór gão é mo ti vo de
sa tis fa ção. “A gen te fi ca mui to sa tis fei ta em ter es sa uni- 
da de aqui, por que re sol ve mos ques tões que, an tes, era
mai or di fi cul da de. Trou xe o meu so bri nho pa ra ti rar o
RG, já fez e re ce beu o do cu men to”, co me mo rou Al ber ti- 
na. Pre sen te na so le ni da de de en tre ga, o de pu ta do es ta- 
du al Du ar te Jú ni or res sal tou a ex pan são do VI VA/Pro- 
con na ges tão do go ver na dor Flá vio Di no e des ta cou os
be ne fí ci os da no va se de à po pu la ção. “Um es pa ço mais
am plo, com aces si bi li da de, bem lo ca li za do, que fa ci li ta
o aces so da po pu la ção da re gião do Len çóis a seus di rei- 
tos, com con for to e pra ti ci da de”, afir mou Du ar te.

São Luís, quinta-feira, 22 de julho de 2021
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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

CINEMA

Cinesystem reabre
com grandes sucessos

“V
iú va Ne gra” e “Ve lo zes e 
Fu ri o sos 9” fo ram os fil- 
mes es co lhi dos pa ra a 
re a ber tu ra do 

Cinesystem no Rio Anil Shop ping, 
após cin co me ses de por tas fe cha das 
por con ta das res tri ções de fun ci o na- 
men to. A pro gra ma ção im per dí vel 
con ta ain da com ou tros su ces sos do 
ci ne ma, além do rí gi do pro to co lo de 
se gu ran ça e o cum pri men to das de- 
ter mi na ções dos ór gãos com pe ten tes.

A re a ber tu ra das sa las sig ni fi ca a 
vol ta de uma das atra ções do shop- 
ping mais aguar da das pe lo pú bli co. 
“Es se era um dos ser vi ços mais es pe- 
ra dos por nos so pú bli co, so bre tu do 
nes te pe río do de fé ri as. As sim co mo 
em to das as áre as do shop ping, o 
Cinesystem re a bre res pei tan do to das 
as re gras de dis tan ci a men to pa ra ga- 
ran tir, além di ver são, se gu ran ça”, afir- 
ma Glaydson Tro vão, su pe rin ten den- 
te do Rio Anil Shop ping.

Com cui da dos que en glo bam to da 
a jor na da do cli en te den tro do mul ti- 
plex, des de a com pra de in gres sos até 
a saí da, o Cinesystem re for çou o trei- 
na men to da equi pe, de ta lhan do os 
pro to co los e ori en tan do so bre os pro- 
ces sos in ter nos e ex ter nos. “Os nos sos 
pro to co los, que es tão ins ta la dos em 
to dos os mul ti plex da Cinesystem 
des de o ano pas sa do, são al guns dos 
mais rí gi dos do mer ca do e ga ran ti ram 
que ti vés se mos um pe río do de fun ci- 
o na men to em 2020 e 2021 sem qual- 
quer ti po de ris co ou mes mo ocor rên- 
cia por par te de cli en tes e co la bo ra do- 
res em di ver sas ci da des do Bra sil”,

Con fi ra o pro to co lo de se gu- 
ran ça ado ta do:

An tes da aber tu ra do mul ti plex, di a ri- 
a men te, uma equi pe fa rá um pro ces so 
ri go ro so de hi gi e ni za ção e sa ni ti za- 
ção, que en glo ba sa las, pol tro nas, ba- 

nhei ros e pon tos de con ta to. A re co- 
men da ção é que a com pra de in gres- 
sos se ja re a li za da pe lo si te ou ter mi- 
nais de au to a ten di men to nos ci ne mas.

Os ATMs, co mo são cha ma dos, es tão 
po si ci o na dos res pei tan do a dis tân cia 
mí ni ma obri ga tó ria. Es se dis tan ci a- 
men to va le tam bém pa ra os ba nhei- 
ros, que con tam com bo xes e pi as in- 
ter ca la dos, e de mais pon tos de aten- 
di men to. Os gui chês con tam com bar- 
rei ras de acrí li co pa ra pro te ção e os 
lo cais na fi la são si na li za dos no chão.
A en tre ga de pro du tos de bom bo ni e re 
se gue o al to pa drão de hi gi e ni za ção já 
uti li za do em to dos os ci ne mas da Re de
des de a inau gu ra ção.

O uso de más ca ra é obri ga tó rio em to- 
dos os am bi en tes.

 O CINEMA  EXIBIRÁ SUCESSOS COMO  “VIÚVA NEGRA” E “VELOZES E FURIOSOS 9”

con ta Sher lon Adley, di re tor Co mer ci- 
al e de Mar ke ting da Cinesystem.

Além das me di das de lim pe za e de- 
sin fec ção, o ci ne ma se gue tra ba lhan- 
do com pú bli co re du zi do. Li vre de 
qual quer fa lha de cál cu lo hu ma no, a 
dis tân cia en tre as pol tro nas e o nú me- 
ro de pes so as por ses são é de fi ni da 
au to ma ti ca men te no ato da com pra 
do in gres so. Ca da cli en te che ga a 
“blo que ar” em mé dia seis ou tros lu- 
ga res ao re dor de on de es ta rá sen ta do, 
as sim que se le ci o na sua pol tro na.

LANÇAMENTO

Frank Grillo enfrenta Mel Gibson em “Mate ou Morra”

MISTURANDO ELEMENTOS DE AÇÃO, COMÉDIA E FICÇÃO CIENTÍFICA, O LONGA CHEGA AOS CINEMAS NACIONAIS EM OUTUBRO DE 2021

Co nhe ci do por seus tra ba lhos em
gran des su ces sos de bi lhe te ria, co mo
‘Vin ga do res: Ul ti ma to’, ‘Ca pi tão Amé- 
ri ca’ e a fran quia ‘Uma Noi te de Cri- 
me’, Frank Gril lo ago ra da rá vi da ao
ex-agen te das for ças es pe ci ais Roy
Pul ver em Ma te ou Mor ra. Com es- 
treia pre vis ta pa ra ou tu bro de 2021, o
lon ga aca ba de ter seu trai ler du bla do
ofi ci al di vul ga do pe la Ima gem Fil mes,
dis tri bui do ra res pon sá vel pe lo lan ça- 
men to no Bra sil. Bus can do re fe rên ci- 
as em gran des clás si cos do ci ne ma,
co mo ‘Du ro de Ma tar’ e ‘Fei ti ço do
Tem po’, o fil me tem seu ro tei ro as si- 
na do por Ch ris Borey, Ed die Borey e
Joe Car nahan (‘Bad Boys Pa ra Sem- 
pre’) e con ta ain da com ou tros gran- 
des no mes, co mo Na o mi Watts (‘Bird- 
man’) e Mi chel le Yeoh (‘Star Trek:
Discovery’), no elen co.
A res pei to da pre pa ra ção pa ra o fil me,
o ator Frank Gril lo re ve lou que seu

per so na gem exi giu bas tan te de le em
to dos os sen ti dos. No en tan to, a boa
re la ção com o di re tor Joe Car nahan e
a opor tu ni da de de con tra ce nar com
Rio Gril lo, seu pró prio fi lho, em Ma te
ou Mor ra lhe de ram a con fi an ça ne- 
ces sá ria pa ra en ca rar es te de sa fio.
Frank apro vei tou tam bém pa ra com- 
par ti lhar uma si tu a ção inu si ta da que
vi veu ao con tra ce nar com Mel Gib- 
son, que in ter pre ta o vi lão Ven tor no
fil me. “Na pri mei ra to ma da [de uma
das ce nas de lu ta], ele me deu uma co- 
to ve la da e a mi nha man dí bu la des lo- 
cou. Eu não que ria cha te ar o Mel e eu
tam bém não con se guia fa lar […] Foi a
ex pe ri ên cia mais do lo ro sa da mi nha
vi da co mo ator.”
Na tra ma, Roy Pul ver (Frank Gril lo), é
um ex-agen te das for ças es pe ci ais que
se vê for ça do a re vi ver o dia de sua
mor te inú me ras ve zes. Ele acor da, é
per se gui do por as sas si nos e, não im- 

por ta o que ten te fa zer, sem pre aca ba
mor ren do no fi nal. En quan to de sen- 
vol ve uma te o ria do que po de es tar
acon te cen do, Roy per ce be que sua fa- 
mí lia tam bém cor re pe ri go e lu ta pa ra
des co brir uma for ma de que brar es se
ci clo mor tal e che gar ao fim do dia
com vi da.

Si nop se
Roy Pul ver (Frank Gril lo) é um ex-
agen te das for ças es pe ci ais que se vê
for ça do a re vi ver o dia de sua mor te
inú me ras ve zes. Ele acor da sen do per- 
se gui do por as sas si nos e, de uma for- 
ma ou de ou tra, aca ba sem pre mor-
ren do no fi nal. En quan to lu ta pa ra
che gar ao fim do dia com vi da, Roy
des co bre uma men sa gem de sua ex-
es po sa (Na o mi Watts) re ve lan do o en-
vol vi men to do ci en tis ta Ven tor (Mel
Gib son) nes se ci clo mor tal e per ce be
que a sua fa mí lia tam bém cor re pe ri-
go.

MURAL DA MEMÓRIA

Mestre “Calça Curta”
recebe homenagem

PAINEL  ESTÁ SENDO  FEITO NA SEDE DO  BOI DA MAIOBA

Co me çou on tem (21), a cons tru ção de mais um gran- 
de ‘Mu ral da Me mó ria’ em ho me na gem ao Bum ba meu
Boi do Ma ra nhão. O mes tre ‘Cal ça Cur ta’, um dos fun da- 
do res da ma ni fes ta ção cul tu ral do Boi da Mai o ba, é o
ho me na ge a do da vez. O pro je to “Amo, Po e ta e Can ta- 
dor” já fi na li zou qua tro dos 10 gran des mu rais que vai
er guer em se te ci da des do Ma ra nhão, in cluin do a ca pi- 
tal, São Luís. As ma tra cas e pan dei rões do Bum ba meu
Boi da Mai o ba, do tra di ci o nal So ta que da Ilha, ar ras tam
mul ti dões du ran te os Fes te jos Ju ni nos re a li za dos em
São Luís e ou tras ci da des do in te ri or do Ma ra nhão. Com
ins tru men tos e in du men tá ri as úni cas, o Bum ba Boi da
Mai o ba com ple tou, no úl ti mo dia 23 de ju nho, 124 anos.
Jo sé Rai mun do Fer rei ra, o sau do so Cal ça Cur ta, fa le ci do
em 1992, é um dos fun da do res da ma ni fes ta ção cul tu ral
do Boi da Mai o ba, ao la do de ‘João de Chi ca’ e ‘Pe dro Bo- 
ca-aber ta’. Até en tão, o Boi era uma brin ca dei ra en tre os
mo ra do res de vi la re jos do bair ro da Mai o ba pa ra ho me- 
na ge ar os san tos pa dro ei ros do pe río do ju ni no. Eles
con fec ci o na vam os seus pró pri os ins tru men tos de for- 
ma ar te sa nal – e is so tu do co me çou em 1897.
So men te no iní cio da dé ca da de 1960, com Cal ça Cur ta e
de mais co or de na do res da brin ca dei ra, o ho je re co nhe- 
ci do ba ta lhão do Boi da Mai o ba te ve sua se de es ta be le- 
ci da em um bar ra cão e ga nhou, ain da, uma ca pe la, on de
os prin ci pais ri tu ais do Boi, co mo ‘ba tis mo’ e ‘mor te’,
pas sa ram a ser re a li za dos. O lo cal atu al men te é co nhe ci- 
do co mo As so ci a ção do Boi da Mai o ba. 

Há 60 anos, apro xi ma da men te, o Boi da Mai o ba é co- 
or de na do pe la fa mí lia ‘Fer rei ra’, do mes tre Cal ça Cur ta.
Ho je, o pre si den te da brin ca dei ra é Jo sé Inal do Fer rei ra
(Zé Inal do), fi lho de Cal ça Cur ta; e a vi ce-pre si den te, que
tam bém é di re to ra de Co mu ni ca ção, é Ce ci le ne Fer rei ra
– ne ta des sa gran de per so na li da de do Bum ba meu Boi
do Ma ra nhão, que vai ter sua ima gem gra fit ta da no bar- 
ra cão se de do Boi da Mai o ba, a par tir das 15h de ho je (21
de ju lho).

LITERATURA

Núcleo lança coletânea
“Educação Quilombola”

O Nú cleo de Es tu dos Afro-Bra si lei ro (NE AB) da Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), lan çou nes ta
quar ta-fei ra (21), a co le tâ nea “Edu ca ção Qui lom bo la”. O
lan ça men to é uma par ce ria do Nú cleo com a Ong Ação
Edu ca ti va, com o ob je ti vo de co la bo rar pa ra im ple men- 
ta ção da Lei nº 10.639/03 que tra ta do en si no de his tó ria
e cul tu ra Afri ca na e Afro-Bra si lei ra nas es co las, bem co- 
mo das Di re tri zes Cur ri cu la res Na ci o nais pa ra a Edu ca- 
ção Es co lar Qui lom bo la na Edu ca ção Bá si ca.

A co le ção vi sa am pli ar o re per tó rio a res pei to da ga- 
ran tia do di rei to à edu ca ção pú bli ca nas co mu ni da des
qui lom bo las, com par ti lhan do tex tos aca dê mi cos co mo
te ses, dis ser ta ções e ar ti gos ci en tí fi cos, bem co mo ma- 
te ri ais au di o vi su ais e le gis la ções que pro por ci o nam um
pa no ra ma so bre a Edu ca ção Qui lom bo la em três di fe- 
ren tes di men sões.

Es sas três di men sões re fe re-se a lu ta his tó ri ca do mo- 
vi men to ne gro/qui lom bo la pe lo di rei to à edu ca ção pú- 
bli ca; a im por tân cia das le gis la ções em vi gor pa ra ga- 
ran tir e ori en tar os sis te mas de en si no e a es co la so bre a
Edu ca ção Qui lom bo la; e ex pe ri ên ci as de prá ti cas pe da- 
gó gi cas (de ges tão e do cen tes) no en si no fun da men tal e
mé dio.

O con teú do da Co le ção es tá dis po ní vel no por tal do
Ob ser va tó rio de Edu ca ção, En si no Fun da men tal e Mé- 
dio. Uma pla ta for ma do Ins ti tu to Uni ban co com mais
de 16 mil do cu men tos, en tre aná li ses e cu ra do ria de ar- 
ti gos, te ses, da dos es ta tís ti cos e even tos, além de pro du- 
ção au di o vi su al so bre En si no Mé dio e Ges tão em Edu- 
ca ção Pú bli ca.

Pa ra me lhor pro vei to do con teú do, o NE AB ori en ta
se guir um ro tei ro com seis des ta ques da Co le tâ nea, en- 
con tra das na pá gi na do Ob ser va tó rio:

1.“Ser qui lom bo la é mui to in crí vel”: Iden ti da des
qui lom bo las das cri an ças Ka lun ga;

2. Da es co la no Qui lom bo à es co la do Qui lom bo: as
pro pos tas pe da gó gi cas co mo pos si bi li da de de di ver si fi- 
car o cur rí cu lo das es co las qui lom bo las de En si no Fun- 
da men tal no mu ni cí pio de Be qui mão (MA).

3. Ges tão es co lar e Edu ca ção Pa ra as Re la ções Ét ni- 
co-Ra ci ais na co mu ni da de qui lom bo la de Cas tai nho.

4.Jon go e Edu ca ção Es co lar Qui lom bo la: diá lo gos no
cam po do cur rí cu lo;

5. Me mó ri as, Iden ti da des e Edu ca ção Qui lom bo la:
San ta Ro sa dos Pre tos (MA) co mo con tex to e tex to;

6. Mi nha co mu ni da de, mi nha his tó ria.
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Em entrevista coletiva, André Jardine destacou tamanho da rivalidade e da história que
envolve o confronto da estreia nos Jogos Olímpicos

NE RES PIN TO

TÓQUIO

Brasil encara Alemanha
na estreia dos Jogos

O
téc ni co An dré Jar di ne faz os 
pre pa ra ti vos fi nais pa ra a 
es treia da Se le ção Bra si lei ra 
nos Jo gos Olím pi cos. Na 

vés pe ra do jo go con tra a Ale ma nha, o 
trei na dor exal tou o con fron to, que re- 
pe te o du e lo da fi nal da Olim pía da do 
Rio 2016.

Em en tre vis ta co le ti va nes ta quar- 
ta-fei ra (22), Jar di ne lem brou a im- 
por tân cia da ri va li da de en tre Bra sil e 
Ale ma nha e fa lou so bre a hon ra de es- 
cre ver um ca pí tu lo nes te con fron to.

“É um gran de clás si co mun di al, 
uma par ti da que tem uma his tó ria 
ma ra vi lho sa e é uma hon ra pa ra to dos 
nós po der fa zer par te des sa his tó ria. O 
prin ci pal é po der co ro ar uma aber tu- 
ra de Jo gos Olím pi cos pa ra a gen te 
com um jo go des sa mag ni tu de. A gen- 
te fi ca re al men te mui to hon ra do. Vai 
ser um dia além de des fru tar de um jo- 
go, da gen te re al men te es cre ver mais 
uma pa gi na na his tó ria des se con- 
fron to e uma pá gi na que se ja bra si lei- 
ra”, afir mou Jar di ne.

Per gun ta do so bre o ti me que le va rá 
a cam po di an te da Ale ma nha, Jar di ne 
fez mis té rio, mas res sal tou a im por- 
tân cia de tra ba lhar o gru po to do co le- 
ti va men te. O trei na dor da Se le ção dis- 
se que acha rá a for ma ção ide al a ca da 
par ti da, de acor do com seus ad ver sá- 
ri os.

“Po de mos, du ran te a com pe ti ção, 
sur pre en der, en con trar al ter na ti vas 
di fe ren tes, me lho res es tra té gi as. Va- 
mos re al men te pen sar jo go a jo go. Pa- 
ra es se jo go, a gen te op tou pra uma 
for ma ção que vai nos dar bas tan te

ANDRÉ JARDINE FALOU SOBRE A PARTIDA DE ESTREIA ENTRE BRASIL E ALEMANHA

for ça na fren te, que vai nos dar tam- 
bém um po der mui to gran de de mar- 
ca ção e en ten de mos que é a for ma ção 
ide al pa ra es se jo go con tra a Ale ma- 
nha” , pon de rou.

O téc ni co tam bém co men tou o tra- 
ba lho re a li za do nos úl ti mos di as, com 
os trei nos em ter ri tó rio ja po nês, e ci- 
tou o de sa fio de en con trar a equi pe 
ide al com o pou co tem po com o gru- 
po com ple to à sua dis po si ção.

“A gen te te ve que apro vei tar os 
pou cos trei na men tos com o gru po 
com ple to. En tão, a es tra té gia foi re al- 
men te ten tar en tro sar o má xi mo es sa 
equi pe que a gen te en ten de ser a 
equi pe ide al pa ra o ini cio do jo go. É 
mui to co mum e mui to fre quen te, nes- 
sas com pe ti ções, as equi pes que co- 
me çam não ter mi na rem a com pe ti- 

ção. Em es pe ci al uma se le ção co mo a 
nos sa, com o gru po qua li fi ca do que 
tem”, co men tou Jar di ne.

A Se le ção Bra si lei ra es treia nos Jo- 
gos Olím pi cos de Tó quio 2020 nes ta 
quin ta-fei ra (22), às 8h30 (ho rá rio de 
Bra sí lia), com trans mis são da Re de 
Glo bo, do Sportv e da BandS ports.

SÉRIE B

Sampaio focado no duelo contra o CRB

O SAMPAIO CORRÊA TEM 18 PONTOS SOMADOS EM 13 JOGOS DISPUTADOS NA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Sem ven cer há qua tro jo gos na Sé- 
rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro, o
Sam paio Cor rêa vai ten tar in ter rom- 
per es ta sé rie ne ga ti va no pró xi mo do- 
min go à noi te, quan do en fren ta rá o
CRB, em jo go mar ca do pa ra o Es tá dio
Cas te lão. O Tri co lor, no en tan to, vai
con ti nu ar com os des fal ques de Joé- 
cio (za guei ro) e Eloir que atua na la te- 
ral-es quer da e no se tor de meio-cam- 
po. A du pla se gue en tre gue ao De par- 
ta men to Mé di co, mas ape sar de ter
apre sen ta do me lho ras, ain da não es tá
em con di ções de atu ar. En quan to is- 
so, há ex pec ta ti va de um re tor no do
ata can te Pi men ti nha, que não en fren- 
tou o Gua ra ni no em pa te por 0 0 na
noi te da úl ti ma se gun da-fei ra. Ele se
re cu pe ra de um des gas te mus cu lar
so fri do após o jo go con tra o Co ri ti ba,
no Cas te lão, no úl ti mo fim de se ma na.

A de le ga ção do Sam paio Cor rêa re- 
tor nou on tem à tar de a São Luís. Ho je,
os atle tas re tor nam aos trei na men tos

no CT Jo sé Car los Ma ci ei ra. A pro gra- 
ma ção de jo gos dei xa a pos si bi li da de
de re a li za ção de  pe lo me nos três trei- 
na men tos com bo la, pro por ci o nan- 
do, tam bém, um des can so que não vi- 
nha sen do ha bi tu al.

Ne nhum jo ga dor re ce beu o ter cei- 
ro car tão ama re lo, mas a ten dên cia é
que o téc ni co Fe li pe Su ri an fa ça no vas
mu dan ças di an te do CRB. A la te ral-
es quer da e o meio de cam po vol ta ram
a apre sen tar as mes mas fa lhas de jo- 
gos an te ri o res. Di fi cil men te os jo ga- 
do res Fe li pi nho e Nád son per ma ne- 
ce rão co mo ti tu la res.

Com as dis pen sas do ata can te Jo- 
an der son e do apoi a dor Gui lher me
Tei xei ra, a ex pec ta ti va da tor ci da é pa- 
ra a de fi ni ção so bre a con tra ta ção do
vo lan te Már cio Araú jo, cu jas ne go ci a- 
ções fo ram ini ci a das des de a úl ti ma
sex ta-fei ra. Clu be e atle ta já te ri am
acer ta do as ba ses sa la ri ais, mas a pa- 
la vra fi nal se rá do téc ni co. Ho je, o Tri- 
co lor tem um gru po com mé dia de
ida de aci ma de 30 anos e a co mis são

téc ni ca aler ta pa ra o pe río do de lon ga
du ra ção da Se gun do na e, com is so, os
mai o res ris cos de le sões nes sa fai xa
etá ria.

Com o em pa te em Cam pi nas, o
Sam paio caiu pa ra a sex ta co lo ca ção,
mas po de ter ama nhe ci do ho je mais
abai xo na ta be la, de vi do ao com ple- 
men to da ro da da, on tem à noi te.
Quan do o Vas co en fren tou o CSA em
Ma ceió e o Náu ti co re ce beu o Bra sil
de Pe lo tas, em Re ci fe. Ho je, o Co ri ti ba
jo ga com o CRB, em ca sa, e o Avaí-SC,
re ce be o Ope rá rio-PR, no Es tá dio Or- 
lan do Scar pel li, em Flo ri a nó po lis,
após o fe cha men to des ta edi ção.

A   cam pa nha do Sam paio Cor rêa:
13 jo gos, 5 vi tó ri as, 3 em pa tes,  13 gols
mar ca dos, 8 gols so fri dos, sal do po si- 
ti vo de 5, apro vei ta men to de 51.3%. A
clas si fi ca ção dos seis pri mei ros co lo-
ca dos apon ta va an tes dos jo gos de
on tem o Náu ti co na li de ran ça com 26
pon tos; Co ri ti ba 24; Gua ra ni 23; Goiás
23; CRB 20; Sam paio 20.

Vi tó ria

MILWAUKEE

Bucks conquista título
da NBA após 50 anos

GIANNIS FOI ESCOLHIDO COMO MELHOR JOGADOR DAS FINAIS

O Milwau kee Bucks ga ran tiu o tí tu lo da edi ção 2021
da NBA ao der ro tar o Pho e nix Suns por 105 a 98 na ma- 
dru ga da de on tem (21), na Fi serv Are na, em Milwau kee.
Com es se triun fo, a equi pe de Wis con sin fe chou a sé rie
por 4 a 2 e ga ran tiu o bi cam pe o na to 50 anos de pois da
pri mei ra con quis ta em 1971.

Cer ca de 18 mil tor ce do res pu de ram ce le brar o mo- 
men to den tro do gi ná sio, en quan to mais de 65 mil pes- 
so as fes te ja ram do la do de fo ra. O gran de des ta que da
jor na da foi o ala-pivô Gi an nis An te to kounm po, que foi
es co lhi do co mo MVP das Fi nais ao mar car 50 pon tos,
pe gar 14 re bo tes e ain da dis tri buir cin co to cos.  O gre go
se emo ci o nou com seu pri mei ro tí tu lo.

“Is so de ve fa zer ca da cri an ça acre di tar em seus so- 
nhos. Não dei xe nin guém di zer que vo cê não con se gue
fa zer al go. As pes so as dis se ram que eu não con se guia
acer tar os lan ces li vres. E eu acer tei meus lan ces li vres
ho je”, dis cur sou Gi an nis, na en tre vis ta após a par ti da.
“Eu es tou só brin can do. Na ver da de, eu não es tou. Eu
sou o cam peão.” No jo go der ra dei ro, An te to kounm po
acer tou 17 dos 19 lan ces li vres que chu tou.

O as tro gre go tor nou-se ter cei ro es tran gei ro da his tó- 
ria da NBA a ser elei to o MVP de uma sé rie das fi nais. Os
ou tros fo ram o fran cês Tony Par ker, cam peão pe lo San
An to nio Spurs em 2007, e o ale mão Dirk Nowitz ki, em
2011, pe lo Dal las Ma ve ricks.

O se gun do tí tu lo foi ex tre ma men te co me mo ra do em
Milwau kee. An tes, a equi pe só ha via fa tu ra do o tí tu lo da
NBA em ‘971, quan do ti nha co mo mai or es tre la o len dá- 
rio Ka re em Ab dul-Jab bar, que, à épo ca, ain da usa va o
no me de Fer di nand Lewis Al cin dor Jr.

FUTEBOL FEMININO

Marta quebra recorde
em vitória do Brasil

Mar ta, au to ra de dois dos cin co gols da go le a da da Se- 
le ção Bra si lei ra con tra a Chi na por 5 a 0 na es treia dos Jo- 
gos Olím pi cos, va lo ri zou o es pí ri to so li dá rio do gru po
bra si lei ro após a par ti da. A cra que “per mi tiu” que a ata- 
can te An dres sa Al ves mar cas se de pê nal ti o quar to gol
da go le a da. “Aqui não tem vai da de, tem uma equi pe que
vai tra ba lhar do iní cio ao fim jun tas e fi quei fe liz que ela 
fez o gol”, dis se a jo ga do ra em en tre vis ta à TV Glo bo. A
ca mi sa 10 se tor nou a pri mei ra jo ga do ra de fu te bol da
His tó ria a mar car em cin co edi ções se gui das dos Jo gos
Olím pi cos. Mar ta tam bém ex pli cou que sua co me mo ra- 
ção no se gun do gol, na qual fez um sím bo lo de “T”, foi
pa ra sua na mo ra da Tony. “Gra ças a deus eu ain da con se- 
gui cum prir a pro mes sa e fa zer es sa ho me na gem pa ra
ela”, afir mou.

O Bra sil co me çou em um rit mo ar ra sa dor. Lo go aos
oi to mi nu tos de jo go, a rai nha Mar ta ba teu de pri mei ra,
inau gu ran do o mar ca dor. Na sequên cia, aos 21, foi a vez
da ata can te De bi nha apro vei tar o re bo te da go lei ra Peng
Shi meng, no chu te de Bia Za ne rat to, e em pur rar pa ra o
fun do da re de, fa zen do o se gun do do du e lo.

As chi ne sas me lho ra ram o de sem pe nho no fi nal da
pri mei ra eta pa. Aos 39, Mi ao Siwen as sus tou em um
chu te na en tra da da gran de área, obri gan do a in ter ven- 
ção da go lei ra Bár ba ra.

Após o in ter va lo, a Chi na con ti nu ou em bus ca de di- 
mi nuir a des van ta gem. Aos 6, Wang Shanshan re ce beu
pas se pe la di rei ta e ace tou a tra ve da equi pe bra si lei ra.
Se te mi nu tos de pois, aos 13, foi a vez de De bi nha fi na li- 
zar no tra ves são.

Ape sar da se le ção asiá ti ca ter con se gui do equi li brar o
con fron to, quem mar cou mais uma vez foi a Se le ção
Bra si lei ra. Aos 28, a ca mi sa 10 Mar ta ba teu co lo ca do, no
can to es quer do, e fez o ter cei ro das bra si lei ras. Na quin- 
ta edi ção da rai nha em Jo gos Olím pi cos, es te foi 12º gol
mar ca do pe la jo ga do ra.

Em se gui da, o Bra sil foi so be ra no na par ti da. A meio-
cam pis ta An dres sa Al ves foi der ru ba da por Wang Xi a o- 
xue na área e so freu o pê nal ti aos 36. Ela mes ma co brou
e fez o quar to do jo go. Ain da deu tem po pa ra o quin to.
De bi nha deu as sis tên cia pa ra a ata can te Bia Za ne rat to,
que em pur rou pa ra o fun do da re de, fe chan do o pla car.
Chi na 0, Bra sil 5.

As bra si lei ras vol tam a cam po no sá ba do (24) pa ra en- 
fren tar a Ho lan da. A par ti da se rá re a li za da no es tá dio
Miyagi, às 8h (ho rá rio de Bra sí lia).
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Hipertensos e diabéticos

Lan ça do de for ma vir tu al nes ta ter ça-fei-
ra, 20, o Pro je to Vi ver Mais tem o ob je ti vo de
for ta le cer as ações vol ta das pa ra pa ci en tes
hi per ten sos e di a bé ti cos no Ma ra nhão. Exe- 
cu ta do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES), o pro je to con ta com fi nan ci a men to da
Fun da ção Mun di al de Di a be tes e com a par- 
ce ria da So ci e da de Bra si lei ra de Di a be tes, da
Se cre ta ria Ex tra or di ná ria de Po lí ti cas Pú bli- 
cas e da Es co la de Saú de Pú bli ca  (MA).

Moradia no Centro

O Pro gra ma de Re vi ta li za ção do Cen tro
His tó ri co, da Pre fei tu ra de São Luís, já tem
mais de 400 ins cri tos que vão con cor rer às 22
mo ra di as di vi di das en tre imó veis das ru as
do Giz e da Pal ma, no Cen tro da ca pi tal. O
ca sa rão lo ca li za do na Rua da Pal ma, com 14
apar ta men tos, es tá na fa se fi nal. A pre vi são e
que até a pri mei ra quin ze na de agos to, o
pré dio es te ja con cluí do e pos sa ser aos no- 
vos mo ra do res no mês de se tem bro.

No re gis tro, o em pre sá ri os Clau dir
e Danyelle Brap com os ar qui te tos
Fer nan da Arou che e o ma ri do
Weslley Ma ci el, Tatyana Me dei ros e
Luís Ma tuc ke. Na oca sião, a Sac ca ro
São Luís ce le bra va a par ce ria com
pro fis si o nais du ran te um jan tar ofe -
re ci do pe los em pre sá ri os Clau dir e
Danyelle Barp. As ar qui te tas Fer nan -
da Arou che e Tatyana Me dei ros fo -
ram as gran des pre mi a das do Pro -
gra ma Re la zi o ne. Lo ca li za da em Ca -
xi as do Sul, a Sac ca ro es tá pre sen te
nas cin co re giões do Bra sil e ex por ta
seus pro du tos pa ra to dos os con ti -
nen tes, ofe re cen do no vas ex pe ri ên -
ci as em mo bi liá rio de al to pa drão pa -
ra quem re co nhe ce o va lor do to que
ar te sa nal.

27 de ju lho,  “Dia Mun -
di al de Cons ci en ti za -
ção e Com ba te ao Cân -
cer de ca be ça e pes co -
ço”, traz um aler ta do
mé di co Mar ce lo Eri cei -
ra. “Os fa to res que po -
dem de sen ca de ar a do -
en ça são o ta ba gis mo e
o con su mo de be bi da
al coó li ca em ex ces so.
Além dis so, foi vis to
em es tu dos e pes qui -
sas re cen tes, que o ví -
rus HPV (pa pi lo ma ví -
rus hu ma no) é um im -
por tan te cau sa dor do
cân cer de oro fa rin ge”.

A na da do ra Ca rol Her -
tel é a cam peã bra si -
lei ra ab so lu ta de Ma -
ra to nas Aquá ti cas.
Ven ce do ra das du as
dis tân ci as, 7.5 km e 5
km, ela con quis tou o
tí tu lo na eta pa do
Cam pe o na to Bra si lei ro
e da Co pa Bra sil de
Ma ra to nas Aquá ti cas,
even tos re a li za dos no
úl ti mo fim de se ma na
no Es pi gão da Pon ta
Da reia, que con ta ram
com mais de 260 par ti -
ci pan tes vin dos de vá -
ri as par tes do país.

Cabeça e pescoço

No pró xi mo dia 27 é ce le bra do o “Dia Mun di- 
al de Cons ci en ti za ção e Com ba te ao Cân cer de
ca be ça e pes co ço”, mês que re ce be o no me de
Ju lho Ver de pa ra cha mar a aten ção da po pu la-
ção em re la ção a es se ti po de tu mor. Mes mo
con si de ra do ra ro, es te ti po de cân cer con ta com
cer ca de 41 mil no vos ca sos por ano, se gun do es- 
ti ma ti vas do Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer. Di- 
ver sos sin to mas po dem ser apre sen ta dos, co mo
rou qui dão há mais de três se ma nas, nó du los na
área do pes co ço, le sões bran cas e ver me lhas na
área da bo ca, en tre ou tros sin to mas.

Olhar fotográfico

 O Tu ris mo So ci al do Sesc em par ce ria com o
Mo vi men to Mo bi li za SLZ con vi da a ca mi nhar
pe lo Cen tro His tó ri co e re gis trar to da be le za e
po e sia das nos sas ru as e pra ças. O pas seio acon- 
te ce rá no dia 4 de se tem bro. A pri mei ra eta pa do
ro tei ro acon te ce das 13h30 às 15h30, quan do os
par ti ci pan tes vão aper fei ço ar o seu olhar fo to- 
grá fi co na ofi ci na mi nis tra da no Au di tó rio do
Sesc De o do ro. Em se gui da, vão par tir pa ra a prá- 
ti ca acom pa nha dos por um es pe ci a lis ta em fo- 
to gra fia e guia de tu ris mo vi si tan do pon tos tu- 
rís ti cos e his tó ri cos da Ilha.

Remarcação de viagens

San ci o na da a lei que am plia o pra zo pa ra re- 
mar ca ções e re em bol sos de ati vi da des nos se to- 
res de tu ris mo e cul tu ra can ce la das em 2020 e
2021 em ra zão da pan de mia. Com is so, con su- 
mi do res, pres ta do res de ser vi ços, ar tis tas e pro- 
fis si o nais con tra ta dos pa ra a re a li za ção de even- 
tos te rão até 31 de de zem bro de 2022 pa ra re a li- 
za rem a re mar ca ção, a con ces são de cré di to ou a
de vo lu ção de va lo res dos ser vi ços ad qui ri dos. A
ação tem o ob je ti vo de ga ran tir o di rei to dos
con su mi do res e a so bre vi vên cia dos dois se to- 
res, for te men te afe ta dos pe la pan de mia.

Pra curtir

O Bu ti kin Re can to da
Mú si ca es tá de vol ta
com sua rei nau gu ra -
ção, nes ta sex ta-fei ra,
a par tir das 18h, na
Rua da Es tre la, no
Cen tro His tó ri co.

Pa ra “re ba ti zar” a ca -
sa, um ti me de bam -
bas vai pin tar por lá
com par ti ci pa ção
anun ci a da e ce le bra -
da de Ser ri nha, Ma ri -
a na Ro sa, Ni val do
San tos, Iná cio Pi -
nhei ro e Qui ri no.

Nes te sá ba do, 24, a
par tir das 19h, a can -
to ra Ro ber ta Mi ran da
re a li za o show “Li nha
do Tem po” no cir cui to
Mú si ca #Em Ca sa -
Com Sesc.

A apre sen ta ção
acon te ce rá di re ta -
men te do SESC Pi -
nhei ros, em São Pau -
lo (SP) e te rá trans -
mis são pe las re des
so ci ais no Ins ta gram
@Ses cA o Vi vo e no
youtube.com/sescsp.

A In ten ção de Con su -
mo das Fa mí li as
(ICF), apu ra da pe la
Con fe de ra ção Na ci o -
nal do Co mér cio de
Bens, Ser vi ços e Tu -
ris mo (CNC), cres ceu
2% em ju lho, al can -
çan do a se gun da al ta
con se cu ti va.

O in di ca dor che gou a
68,4 pon tos e atin giu
o mai or ní vel des de
abril úl ti mo.

O re sul ta do fi cou
3,5% aci ma do re gis -
tra do no mes mo pe -
río do de 2020 – a pri -
mei ra ta xa anu al po -
si ti va des de mar ço do
ano pas sa do.
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