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Dustin Hoffman
 volta em 
suspense

PÁGINA 10
No dia 12 de julho o ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez 
uma pergunta direta e curta sobre 
a integridade da urna eletrônica, 
posta em dúvida pelo presidente 
Jair Bolsonaro e generais de seu 
governo, como passível de frau-
de nas eleições de 2022. 

Centro da direita 
mundial

BASTIDORES
Raimundo Borges

COMÉRCIO  Intenção de consumo cresce 2,4% em São Luís

Feirinha de São Luís retorna neste domingo com novidades
Prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anunciou o retorno da Feirinha do Centro Histórico na Praça Benedito Leite, mas com algumas modifica-

ções no estilo adotado nos anos anteiores. Agora a Feirinha vai ter um "anexo" na Rua de Nazaré e outro na Rua do Egito de modo a ampliar o espa-
ço do evento e tentar evitar que haja aglomerações em diversos espaços durante o domingo.  PÁGINA 10

SAINDO DO PAPEL

Modelo de Loteria 
Estadual é decidido 

Com a definição da modelagem, o próximo pas-
so será a realização de um road show online no 

dia 04 de agosto, quando será apresentada a 
minuta do edital da fase concorrencial às em-

presas interessadas. A partir desta reunião, será 
aberta por 15 dias uma consulta pública para 

que elas se manifestem acerca do edital. 
PÁGINA 7

Saiba como será o protocolo 
adotado para a volta às aulas 

presenciais no Maranhão

Sampaio encara o CRB 
para subir na tabela

PÁGINA 11

JOGOS OLIMPÍCOS
Brasil e Holanda 
duelam pelo 1º 

lugar no feminino 
O duelo entre Holanda x Bra-

sil acontece às 8h00 (de Brasília) 
e terá transmissão ao vivo na TV 

aberta pela Globo, na TV fechada 
pelo SporTV e BandSports e pelo 
serviço de streaming Globoplay. 

PÁGINA 11

Em entrevista exclusiva para O Imparcial, o secretário de Educação do Estado do Maranhão, Felipe Camarão, 
detalhou como serão os protolocos adotados pelas escolas da Rede Estadual de Ensino que devem voltar ao ensino 

presencial, em um modelo híbrido, a partir do dia 3 de agosto. PÁGINA 6

PÁGINA 2

C I N E M A

TÓQUIO 2020

A Olimpíada da 
resiliência e conexão

O tão aguardado Jogos Olimpícos de Tóquio 
2020 que acabou começando só agora em 

2021 devido a pandemia global, ja é inédito 
também pela proibição de público presen-
cial nas provas como medida de segurança 

para conter a disseminação da covid-19.
PÁGINA 13
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Declaração do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, resume a reação dos
Três Poderes à suposta tentativa do ministro da Defesa,  de impedir o pleito de 2022 

PODER

Quem vai proibir
eleição no Brasil?
JORGE VASCONCELLOS

A
s For ças Ar ma das apa re cem 
no va men te no cen tro de ou- 
tra cri se no país, des ta vez, 
por su pos ta ame a ça à de mo- 

cra cia. Os Três Po de res re a gi ram for- 
te men te à even tu al ma no bra pa ra im- 
pe dir a re a li za ção das elei ções de 2022 
se o go ver no não con se guir a apro va- 
ção do cha ma do “vo to au di tá vel”. A 
pro pos ta de emen da à Cons ti tui ção 
(PEC) do vo to im pres so, em tra mi ta- 
ção na Câ ma ra, tam bém é de fen di da 
pe las FAs, nu ma de mons tra ção de ali- 
nha men to com o Exe cu ti vo. Co man- 
dan tes mi li ta res res pal dam os ques ti- 
o na men tos do pre si den te Jair Bol so- 
na ro so bre a se gu ran ça da ur na ele- 
trô ni ca, em bo ra ne nhu ma frau de te- 
nha si do com pro va da des de a im- 
plan ta ção do sis te ma.
As ma ni fes ta ções de in te gran tes dos 
Po de res ocor re ram após o jor nal O Es- 
ta do de S. Pau lo no ti ci ar que o mi nis- 
tro da De fe sa, ge ne ral Bra ga Net to, 
deu um “du ro re ca do” ao pre si den te 
da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL), con- 
di ci o nan do a re a li za ção do plei to do 
ano que vem à apro va ção do vo to im- 
pres so pe lo Con gres so. O ul ti ma to te- 
ria ocor ri do em 8 de ju lho. De acor do 
com a pu bli ca ção, o mi li tar es ta va 
acom pa nha do dos co man dan tes da 
Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti- 
ca e pe diu a um in ter lo cu tor po lí ti co 
“pa ra co mu ni car, a quem in te res sas- 
se, que não ha ve ria elei ções em 2022, 
se não hou ves se vo to im pres so e au di-

BRAGA NETTO (E), COM BOLSONARO, MOURÃO E O GENERAL EDUARDO RAMOS

tá vel”.
O vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou- 

rão foi en fá ti co ao re pu di ar a su pos ta 
ame a ça. Ques ti o na do por jor na lis tas 
se ha ve ria ris co às elei ções, o ge ne ral 
re fu tou. “Is so é um ab sur do. Nós não 
es ta mos no sé cu lo vin te, nós es ta mos 
no sé cu lo vin te e um, gen te”, fri sou. 
“Mes mo que não fa ça o vo to im pres so 
pa ra es ta elei ção, é ló gi co que vai ter 
elei ção, quem é que vai proi bir elei ção 
no Bra sil? Não so mos re pú bli ca de ba- 
na na.”

Ao che gar, on tem pe la ma nhã, ao 
Mi nis té rio da De fe sa, Bra ga Net to foi 
in da ga do por jor na lis tas so bre a re- 
por ta gem e ele a clas si fi cou co mo 

“men ti ra, in ven ção”. Mo men tos de- 
pois, ain da na pas ta, pa ra a so le ni da- 
de de lan ça men to da An te na Mul ti Sa- 
te li tal, que te ve a pre sen ça de Bol so-
na ro, o ge ne ral leu o tex to de uma no- 
ta ofi ci al que vi ria a ser pu bli ca da na 
sequên cia.

No co mu ni ca do, de fen de a dis cus-
são so bre o vo to im pres so no Con- 
gres so, afir man do que “to do ci da dão 
de se ja a mai or trans pa rên cia e le gi ti- 
mi da de” nas elei ções. Ele tam bém 
clas si fi ca a re por ta gem co mo “mais 
uma de sin for ma ção” e ne ga que uti li-
ze in ter lo cu to res pa ra se co mu ni car 
com os pre si den tes dos Po de res.

Declaração repercute no meio político

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ARTHUR LIRA, DEFENDEU A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES POR MEIO DE SUAS REDES SOCIAIS

A no tí cia, po rém, te ve re per cus são,
tam bém, no meio po lí ti co. Li ra, em
pos ta gens nas re des so ci ais, não ne- 
gou nem con fir mou ter re ce bi do a
men sa gem de Bra ga Net to, mas de- 
fen deu a re a li za ção das elei ções. “A
des pei to do que sai ou não na im pren- 
sa, o fa to é: o bra si lei ro quer va ci na,
quer tra ba lho e vai jul gar seus re pre- 
sen tan tes em ou tu bro do ano que
vem atra vés do vo to po pu lar, se cre to e
so be ra no”, es cre veu o pre si den te da
Câ ma ra nas re des so ci ais. O de pu ta do
acres cen tou que as “úl ti mas de ci sões
do go ver no fo ram pe lo re co nhe ci- 
men to da po lí ti ca e da ar ti cu la ção co- 
mo úni co meio de fa zer o país avan- 
çar”, nu ma re fe rên cia à mi nir re for ma
mi nis te ri al anun ci a da por Bol so na ro
pa ra abrir mais es pa ço no go ver no ao
Cen trão, blo co par ti dá rio do qual Li ra
é um dos ex po en tes e que dá sus ten- 
ta ção ao Pa lá cio do Pla nal to.

O su pos to “re ca do” de Bra ga Net to
vai ao en con tro de ame a ça fei ta por
Bol so na ro no iní cio des te mês. No úl- 

ti mo dia 8, ele en fa ti zou, em con ver- 
sas com apoi a do res: “As elei ções no
ano que vem se rão lim pas. Ou fa ze- 
mos elei ções lim pas no Bra sil ou não
te mos elei ções”. O che fe do Exe cu ti vo
in sis te que o plei to do ano que vem
po de ser frau da do se não hou ver vo to
im pres so. Ele tem re for ça do es sa pau- 
ta à me di da que sua po pu la ri da de vai
cain do e pes qui sas apon tam o ex-pre- 
si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT)
co mo fa vo ri to pa ra 2022.

Um dia an tes da de cla ra ção de Bol- 
so na ro, o co man dan te da Ae ro náu ti- 
ca, Car los de Al mei da Bap tis ta Ju ni or,
cur tiu uma pos ta gem no Twit ter de
um se gui dor que di zia:

“Co man dan te, obri ga do

pe lo ca nal de

co mu ni ca ção.

Pre ci sa mos do vo to

im pres so au di tá vel.

Vo cês pre ci sam im por o

vo to au di tá vel”.

CPI da Co vid
Re cen te men te, Bra ga Net to e co man-
dan tes das For ças Ar ma das fi ze ram
uma ame a ça ve la da à CPI da Co vid,
que in ves ti ga sus pei tas de cor rup ção
no Mi nis té rio da Saú de, lo te a do por
mi li ta res. Em res pos ta ao pre si den te
da co mis são, se na dor Omar Aziz
(PSD-AM), que dis se que bons mi li ta- 
res es ta vam en ver go nha dos com o
“la do po dre” das For ças, en fa ti za ram:
“As For ças Ar ma das não acei ta rão
qual quer ata que le vi a no às ins ti tui-
ções que de fen dem a de mo cra cia e a
li ber da de do po vo bra si lei ro”.

INVESTIGAÇÃO

Joice Hasselmann presta
depoimento à polícia

EXAMES APONTARAM CINCO FRATURAS, CORTE NO ROSTO

A de pu ta da Joi ce Has sel mann (PSL-SP) pres tou de- 
poi men to na tar de de sex ta-fei ra (23) à Po lí cia Le gis la ti- 
va so bre as le sões que so freu em seu apar ta men to fun ci- 
o nal, na Asa Sul. A par la men tar afir ma ter dor mi do du- 
ran te se te ho ras, e quan do acor dou, es ta va em vol ta em
uma po ça de san gue. Exa mes re a li za dos em um hos pi tal
da ca pi tal apon ta ram cin co fra tu ras, além de um cor te
no ros to da con gres sis ta e uma le são nas cos te las.

De acor do com Joi ce, no mo men to do fa to ape nas ela
e o ma ri do es ta vam no apar ta men to. De acor do com
fon tes no Con gres so, uma das li nhas de in ves ti ga ção
que es tá sen do se gui da pe la Po lí cia Le gis la ti va é a pos si- 
bi li da de de uma ter cei ra pes soa ter en tra do no apar ta- 
men to. Ima gens de câ me ras de se gu ran ça do edi fí cio es- 
tão sen do re co lhi das pa ra co la bo rar com a in ves ti ga ção.

A in ves ti ga ção é fei ta pe la Po lí cia Le gis la ti va pe lo fa to
de ca so ter ocor ri do com uma de pu ta da fe de ral e den tro
de um apar ta men to sob res pon sa bi li da de da Câ ma ra. O
ma ri do de la tam bém de ve ser ou vi do. Mas em en tre vis- 
ta ao jor nal O Glo bo, Joi ce des car tou a pos si bi li da de de
vi o lên cia do més ti ca. “Quem me co nhe ce e co nhe ce o
Da ni el sa be que é mui to mais fá cil eu dar uma so va ne le
do que ele ou sar le van tar a mão pa ra mim. O meu ma ri- 
do é o ti po de ho mem que pu xa a ca dei ra pa ra eu me
sen tar, abre a por ta do car ro e me es pe ra na por ta de ca- 
sa com uma ta ça de cham pa nhe. Ele é um prín ci pe, in- 
ca paz de dar um ta pi nha no meu ga to pa ra as sus tá-lo”,
dis se Joi ce à co lu nis ta Be la Me ga le.

A par la men tar afir ma que po de ter si do ví ti ma de um
aten ta do. Ela dis se que não dor me no mes mo quar to
que o com pa nhei ro, que é mé di co, por ele ter pro ble mas
com ron co.

VOTO IMPRESSO

Governo pode incluir
R$ 2 bi no orçamento

BOLSONARO :  “APRENDI QUE A DEMOCRACIA NÃO TEM PREÇO”

(CRÉDITO: EVARISTO SÁ/AFP - 5/5/20)

O pre si den te Jair Bol so na ro afir mou nes ta sex ta-fei ra
(23) que o go ver no es tá pron to pa ra in cluir R$ 2 bi lhões
no or ça men to pa ra cus te ar a com pra de im pres so ras pa- 
ra ur nas ele trô ni cas. “Apren di que a de mo cra cia não tem
pre ço. En tão, R$ 2 bi lhões, ou pou co me nos do que is so,
já es tá acer ta do com a Eco no mia. Es ta mos pron tos pa ra
co lo car no or ça men to e fa zer com que as ses sões elei to- 
rais de to do o país te nham sua ur na ele trô ni ca aco pla da
a uma im pres so ra”, de cla rou em en tre vis ta à Rá dio
Gran de FM.

O man da tá rio foi ques ti o na do so bre o que quis di zer
quan do, no úl ti mo dia 8, de cla rou que “ou fa ze mos elei- 
ções lim pas no Bra sil ou não te mos elei ções”. Ele re ba- 
teu que “elei ções que não são lim pas, não são elei ções”,
e vol tou a di zer que o mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral (STF) e pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE), Luis Ro ber to Bar ro so, ar ti cu lou pa ra der ru bar o
pro je to de vo to im pres so do go ver no, além de afir mar,
in di re ta men te, que o mi nis tro tem “in te res ses es cu sos”
nas elei ções. “Es sa ban dei ra sem pre foi de fen di da por
pe lo me nos 90% dos par la men ta res. Por que, de uma
ho ra pra ou tra, mu da ram de opi nião? De pois de re ce ber
vi si ta do Bar ro so. Ho je em dia, se bo tar em vo ta ção, ele
não pas sa. Ago ra, quem é con tra elei ções lim pas e trans- 
pa ren tes? Só quem tem in te res ses es cu sos nas mes mas.
Eu que ro trans pa rên cia nas elei ções”, ale gou.

“Não é vol ta ao pa pel, ape nas que di gi te o no me e de- 
pois uma ma qui ni nha im pri me num pa pel o no me da- 
que las pes so as. Não tem con ta to ma nu al. Aca ba ram as
elei ções, do min go à noi te dá-se o re sul ta do. Se um pre- 
si den te de par ti do ti ver des con fi an ça, faz a con ta gem
ma nu al, que é fei ta ra pi da men te. De mo ra va no pas sa- 
do. Im pres so não dá con fu são ne nhu ma”, acres cen tou.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Duarte Jr: "A cada 15 dias o programa de assistência à saúde animal será levado para
um bairro da capital ou para um município do interior  do estado, de forma gratuita"

En ti da des be ne fi ci a das 

ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA

Duarte Jr promove hoje
o Mais Saúde Animal

A
pri mei ra ação do Pro gra ma 
Mais Saú de Ani mal acon te ce 
nes te sá ba do (24), no Cen tro 
de En si no Ja pi a çu, no An jo da 

Guar da, das 08h às 18h.  A ini ci a ti va 
foi vi a bi li za da por meio da in di ca ção 
de 500 mil re ais em emen das des ti na- 
das pe lo De pu ta do Du ar te Jr, pa ra 
pro mo ção de as sis tên cia ve te ri ná ria,  
pre ven ção de do en ças e de cui da dos 
aos ani mais.

As ações se rão exe cu ta das pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de, em bair- 
ros da ca pi tal e em mu ni cí pi os do in- 
te ri or do Ma ra nhão. En tre es tas,  es tão 
pre vis tas a re a li za ção de con sul tas, 
exa mes, di ag nós ti co de do en ças, va ci- 
na ção e dis tri bui ção de co lei ras pre- 
ven ti vas.

A ca da 15 di as o pro gra ma de as sis- 
tên cia à saú de ani mal se rá le va do pa- 
ra um bair ro da ca pi tal ou pa ra um 
mu ni cí pio  do in te ri or  do es ta do, de 
for ma gra tui ta. Ao to do se rão ofe re ci- 
das 200 con sul tas clí ni cas por ação, 
que se rão agen da das no si te da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de.

A dis tri bui ção  de co lei ras pre ven ti- 
vas es ta rão con di ci o na das aos ani- 
mais ca das tra dos nas con sul tas clí ni- 
cas que tes ta rem ne ga ti vos pa ra 
Leish ma ni o se, já as con sul tas pa ra a 
va ci na ção an tir rá bi ca se rão ofe re ci- 
das pa ra to dos os ani mais que fo rem 
le va dos à ação, sem ne ces si da de de 
ca das tro  pe lo si te.

O De pu ta do Du ar te Jr,  res sal tou a 
re le vân cia des sas ações do pro gra ma: 
“ O Mais Saú de Ani mal, de sem pe nha 
um pa pel fun da men tal, já que não te- 
mos hos pi tais ve te ri ná ri os pú bli cos e 
um cres cen te nú me ro de ani mais

DUARTE  JR  RESSALTOU O PAPEL DO MAIS SAÚDE ANIMAL PARA O CUIDADO PREVENTIVO

aban do na dos nas ru as. As sim co mo 
cui da mos da saú de das pes so as, tam- 
bém pre ci sa mos cui dar dos nos sos 
pets.”

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de, 
Car los Lu la, des ta ca que a ação ga ran- 
te o cui da do pre ven ti vo com ani mais 
de es ti ma ção. “O Go ver no do Es ta do 
tem avan ça do na ofer ta de ser vi ços à 
to da a po pu la ção. Aten di men tos an- 
tes não ofer ta dos, pas sa ram a ser 
aces sí veis a to dos. Com o Mais Saú de 
Ani mal, da mos mais um pas so no 
sen ti do de se guir com a am pli a ção 
dos ser vi ços que pro mo vem o con tro- 
le de do en ças e a se gu ran ça dos ani- 
mais.”

Os lo cais dos aten di men tos se rão 
de fi ni dos a par tir da de man da e da ca- 
rên cia des ses lu ga res por as sis tên cia 
ve te ri ná ria.

Ser vi ço
O que? Pri mei ra Ação do Pro gra ma 

Mais Saú de Ani mal
Quem? Es ta rão pre sen tes o De pu- 

ta do Es ta du al, Du ar te Jr e o Se cre tá rio 
de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

On de? C.E Ja pi a çu ( Rua Lu xem-
bur go, qd 42, S/N. Por trás da fei ri nha 
do An jo da Guar da)

Quan do? Nes te sá ba do (24), das 
08h às 18h.

FILANTROPIA

Yglésio quer baratear conta de luz de entidades

YGLÉSIO MOYSES EXPLICOU ANTES DO RECECESSO PARLAMENTAR COMO A REDUÇÃO IMPACTARÁ NAS CONTAS DE LUZ DAS ENTIDADES

Em en tre vis ta à TV Mi ran te, nos úl- 
ti mos di as, o de pu ta do es ta du- 
al Yglésio Moyses (PROS) re for çou
que, jun to à Se cre ta ria de Es ta do da
Fa zen da (Se faz), vem ar ti cu lan do
uma re du ção na con ta de luz de en ti- 
da des fi lan tró pi cas, tan to da ca pi tal
quan to do in te ri or do Es ta do. Es sa re- 
du ção, se gun do o de pu ta do, se rá pos- 
sí vel com a isen ção des sa en ti da des
do pa ga men to do ICMS (Im pos to so- 
bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser- 
vi ços), que vem nor mal men te in clu so
na fa tu ra de con su mo de ener gia elé- 
tri ca.

Em nú me ros prá ti cos, o par la men- 
tar ex pli cou co mo a re du ção im pac ta- 
rá nas con tas de luz das en ti da des, a
exem plo do Hos pi tal do Cân cer Al de- 
no ra Bel lo, além de co mo o re cur so
pou pa do po de rá ser apli ca do.  “Pa ra
uma ins ti tui ção co mo o Al de no ra Bel- 
lo, só de ICMS men sal men te, se pa ga
R$ 20 mil des se im pos to na con ta de
luz. En tão, o que vai acon te cer? Se a
gen te con se gue es sa isen ção, que já
es ta mos em vi as fi nais de con se guir,
em qua tro anos, a gen te tem uma eco- 
no mia apro xi ma de R$ 1 mi lhão, que

po dem e de ve rão ser apli ca das na
com pra e ma nu ten ção de equi pa- 
men tos, me di ca men tos e tu do aqui lo
que pos sa ga ran tir um me lhor aten di- 
men to pa ra a co mu ni da de”, ex pli cou.
Ain da de acor do com o de pu ta do,
uma ins ti tui ção co mo a San ta Ca sa de
Mi se ri cór dia de São Luís, por exem- 
plo, que pos sui um con su mo elé tri co
men sal se me lhan te ao do Al de no ra
Bel lo, te rá um ní vel apro xi ma do de
eco no mia.

O ICMS é um dos prin ci pais im pos- 
tos uti li za dos pa ra a ma nu ten ção da
má qui na pú bli ca es ta du al, mas mes- 
mo com a isen ção das en ti da des a se- 
guir, “os va lo res que dei xa rão de ser
pa gos nas con tas de luz não pre ju di- 
cam a ar re ca da ção do Es ta do”, ex pli- 
cou o par la men tar. Is so por que, do
pon to de vis ta am plo da ar re ca da ção
to tal, o que é dei xa do de re ce ber aca- 
ba sen do ir ri só rio.

En tre as en ti da des fi lan tró pi cas
que po de rão ser be ne fi ci a das com a
isen ção es tão a Fun da ção An to- 
nio Jor ge Di no (Al de no ra Bel lo), San ta

Ca sa de Mi se ri cór dia de Cu ru ru pu,
Cen tro As sis ten ci al El githa Bran dão –
Ma ter ni da de Ma ria do Am pa ro, Cen- 
tro Co mu ni tá rio Ca tó li co do An jo da
Guar da – Hos pi tal Co mu ni tá rio Nos sa
Se nho ra da Pe nha, San ta Ca sa de Mi- 
se ri cór dia do Ma ra nhão e a So ci e da de
Be ne fi cen te São Ca mi lo – Hos pi tal
São Jo sé.

Na úl ti ma Ses são Ple ná ria da As- 
sem bleia Le gis la ti va, an tes do re ces so
par la men tar, o de pu ta do des ta cou
que, na úl ti ma reu nião com o Con se- 
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria
(Con faz), o Ma ra nhão ade riu a um
con vê nio que ga ran te a isen ção do
pa ga men to do ICMS pe las en ti da des
fi lan tró pi cas. Is so re pre sen ta mais um
avan ço nas tra ta ti vas pa ra o ob je ti vo
fi nal.  “A par tir da nos sa in di ca ção, do
nos so tra ba lho jun to à Se faz, com o
se cre tá rio Mar cel lus Ri bei ro, nós con- 
se gui mos, na úl ti ma reu nião do Con- 
faz, fi nal men te, ade rir ao con vê nio do
Ma to Gros so. E ago ra, a gen te pas sa a
ter es sas en ti da des fi lan tró pi cas com
des con tos, isen ções com ple tas den- 
tro da con ta de luz, o que ter mi na sen-
do sig ni fi ca ti vo”, in for mou.

1

2

3

União in te res ta du al

Cen trão vi ra par ti dão (1)

Cen trão vi ra par ti dão (2)

“Mi nis té rio Pú bli co não é ad vo ga do-ge ral
da União”

Cen tro da di rei ta mun di al
No dia 12 de ju lho o mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral, Gil mar Men des fez uma per gun ta di re ta e cur ta
so bre a in te gri da de da ur na ele trô ni ca, pos ta em dú vi da
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro e ge ne rais de seu go ver- 
no, co mo pas sí vel de frau de nas elei ções de 2022. Á rá- 
dio CBN, Gil mar in da gou: “Vo cês já ha vi am ou vi do fa lar
de Hé lio Ne gão e Bia Ki cis”. Eles são de pu ta dos fe de rais
mui to bem vo ta dos em 2018, uma pro va da li su ra do
pro ces so elei to ral no Bra sil via ur na ele trô ni ca. O com- 
pu ta dor pos to nas se ções elei to rais des de 1986. Che gou
exa ta men te pa ra en ter rar de vez o ve lho pro ces so vi ci a- 
do do vo to im pres so, sin te ti za do no “ma pis mo”, no “vo- 
to car re ti lha”, “vo to de ca bres to”, etc. etc.

Ago ra, de pois que ga nhou um con cor ren te for te na
dis pu ta pre si den ci al de 2022, com a ele gi bi li da de do ex-
pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va, Jair Bol so na ro che- 
ga até ame a çar as elei ções de 2022, ca so o vo to im pres so
não se ja apro va do pe lo Con gres so. Há uma re a ção em
ca deia con tra a ideia, que es ta se ma na agu çou a pre o cu- 
pa ção no STF, do TSE e do Con gres so, que es tá de re ces- 
so, mas a po lê mi ca, não. Prin ci pal men te de pois que o
mi nis tro de De fe sa, ge ne ral Wal ter Bra ga Net to, te ria avi- 
sa do em car ta ao pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-
AL) que, sem vo to au di tá vel não ha ve rá elei ção no ano
que vem. A ame a ça foi ne ga da, mas o te ma acen deu a
luz ver me lha no meio po lí ti co e pe ran te a po pu la ção.

Em maio, a Câ ma ra dos De pu ta dos cri ou uma co mis- 
são es pe ci al pa ra es tu dar a emen da Cons ti tui ção que
ins ti tui o mo de lo de vo to im pres so, pre ga do pe lo pre si- 
den te da Re pú bli ca. É a PEC 135/2019, re di gi da pe la
mes ma de pu ta da Bia Ki cis (PSL-DF), até 2019, des co- 
nhe ci da do mi nis tro Gil mar Men des. Ela foi elei ta no
“ar ras tão” elei to ral bol so na ris ta de 2018 e ho je pre si de a
CCJ, co mis são mais im por tan te da Câ ma ra. O re la tor do
tex to é o de pu ta do Fi li pe Bar ros, tam bém do PSL-PR,
am bos in te gran tes da ba se go ver nis ta. Bar ros aca ba de
apre sen tar seu pa re cer, fa vo rá vel à PEC. Bia Ki cis e vá ri- 
os co le gas de par la men to re pre sen tam a pu ra na ta da
di rei ta bra si lei ra. Ela, re cen te men te, exi biu, or gu lho sa,
uma fo to com a de pu ta da ale mã Be a triz von Stor ch, do
par ti do de ex tre ma di rei ta AfD. A fo to cau sou cho que,
es pe ci al men te pe lo fa to de Stor ch ser ne ta de Lutz Graf
von Kro sigk, mi nis tro de Fi nan ças do na zis ta Adolph Hi- 
tler. Não foi a pri mei ra de mons tra ção de pro xi mi da de
da ba se de Bol so na ro com gru pos ex tre mis tas. Em 2020,
o de pu ta do Edu ar do Bol so na ro (PSL-SP) pro mo veu
uma li ve com o lí der do Vox, San ti a go Abas cal. Um ano
an tes, Edu ar do es te ve na Hun gria com o pre miê Vik tor
Or bán, do par ti do Fi desz. A AfD, o Vox e o Fi desz bus cam
li de ram pau tas con ser va do ras ra di cais, a xe no fo bia, a
hos ti li za ção à es quer da e à im pren sa.

Se gun do o jor nal es pa nhol El País, o Bra sil vi rou ter re- 
no fér til pa ra ex pan dir as idei as ex tre mis tas sob o go ver- 
no Bol so na ro, que ain da traz um ele men to ex tra: após o
fim do Go ver no de Do nald Trump nos Es ta dos Uni dos, a
ofen si va ul tra con ser va do ra co lo cou no Bra sil de Jair
Bol so na ro to das as su as fi chas, con si de ra do o país com
mai or in fluên cia de con so li dar a tal agen da. Ho je se re- 
pe te no país a re tó ri ca de Trump de acu sar de frau de a
vi tó ria elei to ral de Joe Bi den. Is so tu do, na ba da la da
mai or de mo cra cia do mun do.

Flá vio Di no fe chou com seu co le ga do vi zi nho es ta do
do To can tins, Mau ro Car les se acor dos na área de in fra- 
es tru tu ra e tu ris mo, além de ini ci a ti vas que for ta le cem o
Por to do Ita qui pa ra o agro ne gó cio do Cen tro-Oes te. Di- 
no agra de ceu Car les se.

En quan to os par ti dos de es quer da não se en ten dem
so bre a dis pu ta pre si den ci al de 2022, o PSL, DEM e PP
es tão em mar cha ba ti da pa ra a fu são em um só par ti do.
Se rá o mai or do Con gres so, com 121 de pu ta dos e 15 se- 
na do res, to dos do Cen trão.

In te gran tes do PSL ain da vêm a fu são co mo ru mor,
mas o pre si den te do PSL Lu ci a no Bi var to ca a agen da
com en tu si as mo. No DEM, ACM Ne to ain da tem re sis- 
tên cia à união. Afi nal, por trás des sa cons tru ção iné di ta
es ta rá a fi li a ção de Jair Bol so na ro.

Da sub pro cu ra do ra Lui za Fris chei sen, que li de rou lis- 
ta trí pli ce pa ra su ce der Au gus to Aras na PGR, que foi re- 
con du zi do por Bol so na ro. 

Ex ce len te ini ci a ti va. O pre si den te do Tri bu nal
de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA), Lou ri val Se re- 
jo deu pos se aos mem bros das Co mis sões de
Pre ven ção a En fren ta men to do As sé dio Mo ral e

do As sé dio Se xu al no âm bi to do 2º Grau na cor te.
Os ór gãos es tão dis ci pli na dos pe lo Edi tal GP Nº

212021 e com põem-se pe los de sem bar ga do- 
res Jo sé Cas tro e Mar ce li no Cha ves Ever ton,
além de fun ci o ná ri os efe ti vos. Ca da um com

res pec ti vo su plen te.
Pes qui sa do por tal Poder360 in di ca que dos 27

go ver na do res, 13 são con tra a ado ção do sis te- 
ma de vo to im pres so, qua tro não se po si ci o na- 
ram e o de To can tins, Mau ro Car les se (PSL) foi

úni co a apoi ar a pro pos ta bol so na ris ta.
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GRE GÓ RIO JO SÉ
Jor na lis ta/Ra di a lis ta/Fi ló so fo

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

Cada cabeça, uma sentença

As sim po de mos vis lum brar dois fa- 
tos que ga nha ram des ta que es ta se- 
ma na. Em um de les, uma mu lher, tra- 
ba lha do ra em Ser vi ços Ge rais, foi de- 
mi ti da por se re cu sar a to mar a va ci na
con tra a Co vid-19, em ou tra, um se- 
nhor com mais de 70 anos en trou na
Jus ti ça pa ra to mar uma ter cei ra Do se.
Há, ain da, um ca so on de o ca sal foi
con de na do a pa gar R$ 1 mi lhão (is to
mes mo um mi lhão de re ais), por te- 
rem to ma do três do ses con tra a do en- 
ça. E olha que são mi li o ná ri os.

En quan to par te da

po pu la ção con trá ria às

va ci nas co me çam a

en ten der que per dem

por co lo car ou tras

pes so as em ris co, há

aque les que te mem,

mas têm mui to me do,

que aca bam

ex tra po lan do.

O Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da
2ª Re gião ra ti fi cou de ci são de pri mei- 
ra ins tân cia a qual já aca ta va a de mis- 
são da tra ba lha do ra por se re cu sar a
to mar a va ci na. E o pi or, ela tra ba lha- 
va em uma uni da de hos pi ta lar.

A tra ba lha do ra ten tou, em vão, di- 
zer que in cen ti va va ou tras pes so as e
que par ti ci pou de cam pa nhas pa ra is- 
to, mas, con tu do, ela mes ma não
cum priu a nor ma e, mes mo ad ver ti- 
da, in sis tiu na prá ti ca. Por es te mo ti- 
vo, per deu o em pre go e a ra zão, uma
vez que co lo ca va ou tras pes so as em
ris co imi nen te.

Um juiz da ci da de de Gua xu pé de- 
ter mi nou que se apli cas sem uma se- 
gun da do se em um ido so que dis se ter
to ma do du as do ses da va ci na e, um
exa me re a li za do 40 di as de pois, não
cons ta va an ti cor pos su fi ci en tes pa ra
lhe ga ran tir a imu ni za ção com ple ta.

Por bem, o Mi nis té rio Pú bli co de
Mi nas Ge rais re cor reu, en ten den do
que não ex pli ca ção plau sí vel ou es tu- 
do que in di que a apli ca ção de três do- 
ses pa ra que a co ber tu ra se ja con cluí- 
da.

Ima gi na o fa to se tor nar ju ris pru- 
dên cia e mui tos de se ja rem ir aos cen- 
tros de imu ni za ção em bus ca de uma
ter cei ra do se? Não te mos o su fi ci en te
pa ra pri mei ra do se pa ra gran de par te
da po pu la ção bra si lei ra e ain da te re-
mos que des ti nar um tan to pa ra os te-
me ro sos.

Tem mo men tos que é pre ci so dei- 
xar as cren di ces e os me dos de la do e
se guir mos o que de ter mi na os es pe ci- 
a lis tas. Nes te mo men to, os ci en tis tas
bus cam res pos tas, ain da de sen con- 
tra das. A nós, lei gos em Me di ci na (e
no Di rei to), si ga mos as re co men da- 
ções. Evi te mos aglo me ra ções, use mos
más ca ra, uti li ze mos ál co ol em gel e
tor ça mos pa ra que ou tras pes so as fa- 
çam o mes mo. Es ta fal ta de cal ma e
pa ci ên cia dos ci da dãos tem le va do à
mor te mi lha res de pais, mães, fi lhos e
avós.

Cal ma! Não deu pa ra co me mo rar o
ani ver sá rio nes te ano, ano que vem
fa ça mos uma fes ta com aque les que
que re mos bem. Aglo me rar, “be be mo-
rar” por na da é ser po bre de cons ci ên- 
cia.

Apren de re mos a cur tir shows atra- 
vés de nos sos apa re lhos, be ben do em
nos sos co pos, na nos sa sa la (ou va-
ran da, ou cam po, car ro)… cur ti re mos
a vi da bem mais e por mais tem po!

Exortar-se em palmas

O há bi to de ba ter pal mas, tão co- 
mum em di ver sas si tu a ções do co ti di- 
a no, acom pa nha a hu ma ni da de a mi- 
lha res de anos. Co mo mui tas si tu a- 
ções e com por ta men tos pas sa dos de
ge ra ção em ge ra ção, não se tem co mo
pre ci sar a ori gem, tem po, es pa ço e
cir cuns tân cia em que es sa ma ni fes ta- 
ção hu ma na pas sou a fa zer par te de
nos sa con du ta.

Es tu dos in di cam que há pe lo me- 
nos 3 mil anos es se ato cons ti tuía um
ges to re li gi o so, pre sen te em al guns ri- 
tu ais com a fi na li da de de exal tar os
deu ses di tos pa gãos. Tem pos de pois,
o ato era pra ti ca do nos te a tros gre gos
pa ra in vo car a pro te ção de seus deu- 
ses du ran te o es pe tá cu lo.

Ne ro, aque le que ate ou fo go em Ro- 
ma, te ria da do con tor nos mais apra zí- 
veis a es te ges to, que pas sou a ser vis to
co mo si nal de apro va ção. As cla ques,
co mo eram co nhe ci dos os gru pos de
“ani ma do res”, fi ca vam dis per sas em
meio à mul ti dão e ti nham um ob je ti- 
vo úni co: in fla mar po si ti va men te com
aplau sos a mul ti dão di an te dos dis- 
cur sos do im pe ra dor.

O cos tu me se es pa lhou e, com des- 
ta que pa ra os te a tros pa ri si en ses, pes- 
so as pas sa ram a ser con tra ta das pa ra
exer cer uma fun ção pe cu li ar na pla- 
teia: aplau dir. Atu al men te ain da é
pos sí vel ver fi gu ras si mi la res em al- 
guns pro gra mas de au di tó ri os, res- 
pon sá veis por pu xar as pal mas, os gri- 
tos e em ba lar a pla teia pa ra ani mar o
es pe tá cu lo, dan do ares de apro va ção
às pro gra ma ções.

con tor nos, e ho je, ape sar dos pou cos
pro gra mas de TV, já não ve mos os
aplau sos co mo um ne gó cio. Es tá mui- 
to mais pa ra uma ma ni fes ta ção es- 
pon tâ nea, mas nem por is so de sin te- 
res sa da, pos to que sem pre há uma fi- 
na li da de por trás do ba ter as pal mas.

Es tá aí, por exem plo, uma ex pli ca- 
ção pa ra a ori gem do no me, uma vez
que pal mas na da mais é do que o ato
de ba ter uma   pal ma da mão (sin gu- 
lar) con tra a ou tra (sin gu lar) for man- 
dos as pal mas, so no ri za das em um
harmô ni co plu ral.

Sua in ten si da de cos tu ma ser pro- 
por ci o nal a eu fo ria cau sa da pe lo mo- 
men to de emo ção, se ja ao tes te mu- 
nhar um gran de es pe tá cu lo ou vi ven- 
ci ar uma si tu a ção. Em nos sa ro ti na
con tem po râ nea oci den tal, as pal mas
es tão, cos tu mei ra men te, li ga das a
acon te ci men tos po si ti vos, mas nem
em to do ca so.

Uti li zan do-se do re cur so pa ra sa ti- 
ri zar e me ta fo ri zar si tu a ções, ba te mos
pal mas quan do, em te se, não de ve ría- 
mos. Com boa do se de iro nia, fa ze- 
mos pa ra re pro var ati tu des de ou- 
trem, a par tir das nos sas cren ças, do
ar ca bou ço cul tu ral, sem pre cheio de
sig ni fi ca dos, que car re ga mos.

As sim, ba te mos pal ma pa ra a pes- 
soa ím pro ba , quan do que re mos, em
ver da de, ata cá-la por seus des vi os
mo rais. O jo ga dor aplau de o juiz após
o lan ce que, na sua par ti cu lar con cep- 
ção, o ár bi tro se equi vo cou. Ge ral- 
men te tais ma ni fes ta ções vêm acom- 
pa nha das de um irô ni co sor ri so e, às
ve zes, de uma ex pres são de efei to afir- 
ma ti va: mui to bem! Pa ra béns! Pa ra
não di zer o con trá rio.

No ce ná rio bra si lei ro atu al, por
exem plo, as pal mas ca bem per fei ta- 
men te às mais dis tin tas si tu a ções
alhu res des cri tas. Em mo men to que

vi da, há quem re co nhe ci da men te me-
re cem as pal mas de lou va ção; mas pa- 
ra aque les que pre fe ri ram a via do fra- 
cas so, da ne ga ção da ci ên cia, da po li-
ti za ção, fi cam as irô ni cas pal mas de
re pro va ção.

O cer to é que as pal mas re pre sen-
tam uma prá ti ca so ci al uni ver sal, ca- 
paz de con ta gi ar e unir po vos em uma
lin gua gem cor po ral que ba si ca men te
tem o fim de apro va ção. Cos tu ma ser
a ex pres são mai or da ale gria, da emo- 
ção. Po de se ma ni fes tar tam bém di- 
an te de um ato tris te, co mo a per da de
al guém, opor tu ni da de em que re pre- 
sen ta rá o re co nhe ci men to de uma
tra je tó ria de vi da.

O ba ter pal mas re vi go ra, per mi te
uma re no va ção de âni mo, co lo ca pa ra
fo ra aqui lo que se car re ga, in clu si ve o
que po de cau sar cer ta an gús tia. Por
es sa ra zão, fi ca mos mais le ves e fe li zes
ao re a li zar o ges to.

Há quem di ga que há ho ra e mo- 
men to pa ra que as pal mas vi brem e
eco em. Mas co mo con ter a re pre sen-
ta ção efu si va e qua se de sen fre a da que
de ter mi na dos acon te ci men tos tra-
zem às nos sas vi das.

Bom que se di ga que quem ba te
pal ma ver da dei ra men te não o faz
ape nas com as mãos, mas exor ta a al- 
ma a sal tar pe los olhos, ges tos e sor ri- 
sos, aqui lo que há de mais pu ro. Uma
co mu ni ca ção não-ver bal que não
pre ci sa de qual quer ver ba li za ção pa ra
de mons trar sua gran de za de sig ni fi-
ca do.

Fren te a tan tas in tem pé ri es, bom
se ria que vi vês se mos em per ma nen te
êx ta se. Que pu dés se mos es tar con ti- 
nu a men te no mo do au to má ti co e,
cer ca dos de tan tos ou tros, qua se que
co mo num co le ti vo in cons ci en te,
olhan do-nos en tre si, exor ta dos a ba-
ter pal mas.

VI NI CIUS ME NE ZES
CEO da Vi tal Ges tão, mé di co car di o lo gis ta e ges tor de As sis -
tên cia e Qua li da de do ISAC. En tu si as ta da "Go ver nan ça As -
sis ten ci al" no Bra sil, le van do ins ti tui ções de saú de ao pró xi -
mo ní vel.

Qua li da de e se gu ran ça

Se gu ran ça do pa ci en te

Efi ci ên cia

Tem pos as sis tên ci ais:
in di ca do res de qua li da de
ou ope ra ci o nais?

No se tor de saú de, as ins ti tui ções mais ma du ras e que
tra ba lham com con cei tos de ges tão de qua li da de e ex ce- 
lên cia ope ra ci o nal es tão mui to fa mi li a ri za das com in di- 
ca do res. É con sen so que só con se gui mos evo luir se me- 
dir mos e ava li ar mos os pon tos mais im por tan tes pa ra a
ins ti tui ção. En tre os in di ca do res do sis te ma de saú de te- 
mos vá ri os que se cor re la ci o nam à ca pa ci da de ope ra ci- 
o nal ou es tru tu ral, os cha ma dos in di ca do res de efi ci ên- 
cia ou de sem pe nho da ins ti tui ção. Tam bém há ou tros
que se re la ci o nam à qua li da de da as sis tên cia e se gu ran- 
ça do pa ci en te. Em 2002, a AHRQ de fi niu in di ca do res de
se gu ran ça do pa ci en te (PSI) co mo “in di ca do res da qua- 
li da de es pe cí fi cos que re fle tem a qua li da de do cui da do
nos hos pi tais, mas fo cam em as pec tos da se gu ran ça do
pa ci en te”. Es pe ci fi ca men te, os PSI ras trei am pro ble mas
que os pa ci en tes vi ven ci am co mo re sul ta do da ex po si- 
ção ao sis te ma de saú de, e que são sus cep tí veis à pre- 
ven ção, atra vés de mu dan ças ao ní vel do sis te ma ou do
pres ta dor.  En ten de mos que os acor dos de tem pos as sis- 
ten ci ais re la ci o nam as me tas de tem pos que de vem ser
al can ça das no aten di men to do pa ci en te den tro da uni- 
da de pa ra a re a li za ção de um pro ces so. Tam bém de fen- 
de mos que es ses acor dos de vem ser de co nhe ci men to
de to dos da or ga ni za ção de saú de, se jam eles en vol vi dos
di re ta ou in di re ta men te com o pro ces so. As sim, ca so al- 
gu ma des sas me tas dei xem de ser cum pri das, qual quer
um pos sa ter a li ber da de de agir pa ra cor ri gi-la.

Em uma aná li se rá pi da, ao fa lar mos de tem po pa ra
exe cu ção de um pro ces so, tem po pa ra en tre ga de um re- 
sul ta do e ou tros tem pos do pro ces so as sis ten ci al, po de- 
mos pen sar er ro ne a men te que es ta mos dis cu tin do ou
me din do efi ci ên cia ope ra ci o nal. Is so po de le var a uma
fal sa in ter pre ta ção de que que re mos que as pes so as se
pre o cu pem ape nas com a ve lo ci da de do pro ces so. Es sa
é uma pre mis sa fal sa. A ver da de é que es ta mos tra tan do
de qua li da de e se gu ran ça do pa ci en te na sua es sên cia. O
pri mei ro acor do de tem pos as sis ten ci ais nas uni da des
de pron to-aten di men to é o “tem po se nha – clas si fi ca ção
de ris co”, que de ve ser de dez mi nu tos, co mo é de fi ni do
pe lo Pro to co lo de Man ches ter. Ele bus ca ga ran tir a clas- 
si fi ca ção de ris co em tem po há bil, sen do de su ma im- 
por tân cia pa ra ga ran tir aces so ao sis te ma de saú de de
ur gên cia e emer gên cia. 

Um dos prin ci pais acor dos é o “tem po de to ma da de
de ci são”, que é o tem po que o mé di co de ve le var en tre a
con sul ta e a re a va li a ção do pa ci en te pa ra ava li a ção clí- 
ni ca e re sul ta dos de exa mes pa ra de fi nir qual a con du ta
se rá to ma da. Con tro lar o tem po de to ma da de de ci são
es tá re la ci o na do a ga ran tir re a va li a ção do pa ci en te com
bre vi da de, de acor do com seu qua dro clí ni co e a ga ran- 
tia da re a li za ção de to dos os exa mes em um cur to es pa- 
ço de tem po. A tra du ção dis so é se gu ran ça do pa ci en te,
pois evi ta mos da no pe la es pe ra exa cer ba da. Um ele tro- 
car di o gra ma re a li za do em até dez mi nu tos di an te de um
pro to co lo de dor to rá ci ca é pri o ri tá rio em re la ção a um
exa me com in di ca ção de ro ti na; um an ti bió ti co apli ca- 
do em até uma ho ra em um pro to co lo de sep se é pri o ri- 
tá rio em re la ção a me di ca ções sin to má ti cas. 

Me dir os tem pos as sis ten ci ais é só uma par te do pro- 
ces so. Quan do es ta be le ce mos me tas e co me ça mos a
me di-las te mos a res pon sa bi li da de de dar fer ra men tas e
fa zer um tra ba lho de edu ca ção per ma nen te pa ra que to- 
dos pos sam cum prir as me tas. Quan do bus ca mos re du- 
zir tem pos as sis ten ci ais, que re mos que as pes so as exe- 
cu tem su as ta re fas com efi ci ên cia, dan do to dos os pas- 
sos ne ces sá ri os pa ra ga ran tir a se gu ran ça e que se jam
eli mi na dos os des per dí ci os en vol vi dos. Efi ci ên cia é ou- 
tra di men são da qua li da de, as sim co mo o es for ço de
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FLÁ VIO BRA GA
Ad vo ga do

CAR LOS GAS PAR

Urna eletrônica permite recontagem de votos

Em 2021, o sis te ma ele trô ni co de
vo ta ção com ple tou 25 anos de fun ci o- 
na men to sem ne nhum re gis tro de
frau de com pro va do. De lá pa ra cá, o
sis te ma pas sou por cons tan tes evo lu- 
ções. Uma de las foi a cri a ção do Re gis- 
tro Di gi tal do Vo to (RDV), que per mi- 
te, a qual quer tem po, a re con ta gem
dos vo tos da ur na ele trô ni ca por par ti- 
dos po lí ti cos e co li ga ções.

O RDV é uma es pé cie de ta be la di- 
gi tal, cri a da em 2003, em subs ti tui ção
ao vo to im pres so. Lá, são ar ma ze na- 
dos to dos os vo tos à me di da que são
di gi ta dos no te cla do da ur na. Des sa
for ma, o RDV pos si bi li ta a re cu pe ra- 
ção dos vo tos pa ra re con ta gem ele trô- 
ni ca, além de acres cen tar se gu ran ça e
trans pa rên cia ao pro ces so elei to ral.

O RDV é mais um me ca nis mo que
ofe re ce se gu ran ça ao sis te ma ele trô- 
ni co de vo ta ção. Com o re gis tro di gi- 
tal, é pos sí vel re con tar os vo tos de for- 
ma au to ma ti za da, sem com pro me ter
a cre di bi li da de do pro ces so ele trô ni- 
co. Es se me ca nis mo de trans pa rên cia
vi sa à subs ti tui ção do vo to im pres so,
de uma for ma mui to mais efi ci en te,
mui to mais efi caz e com a ga ran tia da
in te gri da de, por que con sis te em re- 
gis tro de in for ma ções sem a in ter ven- 

ção hu ma na.

En tre os pro ces sos de

ve ri fi ca ção da

se gu ran ça da ur na

ele trô ni ca, exis tem,

tam bém, as au di to ri as

de in te gri da de e de

au ten ti ci da de. 

Elas são re a li za das no dia da vo ta- 
ção ofi ci al, por meio de amos tra gem,
pa ra de mons trar pu bli ca men te o fun- 
ci o na men to e a con fi a bi li da de do
equi pa men to.

An tes do iní cio da vo ta ção, a ze ré si- 
ma com pro va que não há ne nhum vo- 
to na ur na ele trô ni ca. É emi ti do após
o pro ce di men to de ini ci a li za ção da
ur na ele trô ni ca, ser vin do pa ra ates tar
que não há re gis tro de vo to pa ra ne- 
nhum dos can di da tos. É so men te
com a im pres são des se do cu men to
que a vo ta ção po de ser ini ci a da. 

A ze ré si ma é mais um

dos inú me ros

me ca nis mos de

au di to ria ado ta dos pe la

Jus ti ça Elei to ral pa ra

ga ran tir a se gu ran ça e a

trans pa rên cia de ca da

elei ção.

De sua vez, o Bo le tim de Ur na é um
re la tó rio emi ti do pe la ur na ele trô ni ca
ao fi nal do plei to. Es se do cu men to
per mi te que fis cais de par ti dos e qual- 
quer ou tra pes soa pos sam con fe rir
ime di a ta men te após o en cer ra men to
da elei ção o quan ti ta ti vo de vo tos
exis ten tes em to das as ur nas. É com
es se com pro van te, emi ti do e pu bli ca- 
do no fi nal do plei to em ca da se ção
elei to ral, que se po de con fe rir os re- 
sul ta dos, in clu si ve com pa ran do com
o que é di vul ga do pe la Jus ti ça Elei to- 
ral na in ter net.

São Luís, 19 de julho de todos os anos

Co mo de há bi to, acor dei mui to ce- 
do, e, man ten do os meus ri tos que se
ini ci am na ma dru ga da que an te ce de
ao des pon tar da au ro ra, fiz um re tros- 
pec to do que ha via acon te ci do co mi- 
go nos úl ti mos di as. Do mes mo mo do,
pro je tei as mi nhas ações pa ra ho je,
de ze no ve de ju lho, sem dei xar es ca- 
par, ao pri mei ro pen sa men to, que se- 
ria ani ver sá rio de mi nha sau do sa
mãe. Pa re ce in crí vel, ela já nos dei xou
há qua ren ta e oi to anos, mas per ma- 
ne ce vi va na me mó ria e nos sen ti- 
men tos de to dos os seus fi lhos.

Ao ini ci ar o mo vi men to dos mei os
in ter nos de co mu ni ca ção, dei lo go
com a ma ni fes ta ção da fa mí lia, de to- 
dos os meus ir mãos, na re lem bran ça
des sa mu lher ex tra or di ná ria, da se- 
nho ra Con cei ção de Ma ria, ca ri nho- 
sa men te D. Zi zi, que foi nos sa mãe e
sou be nos trans mi tir os mais pu ros
en si na men tos de afe to, de ca ri nho, de
pa ci ên cia, de per se ve ran ça, de amor
fra ter no, de es pe ran ça, de ho nes ti da- 
de, de edu ca ção. Co mo con se guiu ela
ser as sim, fa zer tu do is so sem que per- 
ce bês se mos, plan tar es sas se men tes
em seus tre ze fi lhos, atra vés de su as
ações sin ge las e até mes mo ino cen- 
tes?

Ao la do de mi nha mãe,

sob o mes mo te to, vi vi

vin te e qua tro anos e

meio, is to é, en quan to

fui sol tei ro. De pois,

ca sa do, mais dez anos,

com vi si tas cons tan tes e

qua se até mes mo

diá ri as. De iní cio,

re si día mos pró xi mos,

bem pró xi mos e as

pre sen ças de la e mi nha

em nos sas ca sas eram

cons tan tes. 

De mo do que a to do mo men to  es- 
tá va mos a re a vi var e a for ta le cer, mais
ain da, o vín cu lo que a to dos os fi lhos
fez uni dos, sem des cui dar o amor, o
res pei to e a ad mi ra ção pe lo pai, ho- 
mem de pul so for te, pos sui dor de va- 
lo res que se har mo ni za vam com os
tra zi dos pe la mu lher que es co lheu pa- 
ra se unir.

uni dos pe lo ca sa men to, pe lo tra ba lho
e pe los fi lhos que, de mo do res pon sá- 
vel, co lo ca ram no mun do. Des tes, se- 
te nas ce ram na ter ra da nos sa mãe,
em Vi a na, de Jo sé a Rai mun do. E os
seis res tan tes nes ta ci da de de São
Luís, de Ma ria Re gi na a Luís Del fim.
Pa ra uma mo ci nha de pren das do- 
més ti cas, que dei xou a ca sa pa ter na
pa ra as su mir ta ma nha res pon sa bi li- 
da de, so men te os de síg ni os per mi ti ri- 
am, co mo de fa to o fi ze ram, des per- 
tar-lhe os do tes de es po sa e de mãe
sem li mi tes, na su bli me mis são que
Deus lhe con fi ou. Es sa mu lher sim- 
ples do in te ri or, em mo men to al gum
re cla mou, se aba teu ou se dei xou en- 
vol ver pe lo de ses pe ro, di an te de tan- 
tas obri ga ções, de tan ta dor, de tan ta
do a ção de si mes ma. Era, de fa to, uma
mu lher ilu mi na da.

Fi lha de Del fim Ne ves Pi nhei ro e de
Ra ki ma Sil va Pi nhei ro, nas ceu em
Itans, lu ga re jo per ten cen te a Vi a na, e
na se de do mu ni cí pio apren deu arit- 
mé ti ca, bem co mo to das as le tras do
al fa be to. A pro pó si to, in te li gen te, es- 
cre via com co nhe ci men to do as sun to
e ir re pre en sí vel con ci são. Vá ri as car- 
tas de la re ce be mos, eu e Pau la, mi nha
ines que cí vel mu lher, to das elas em
por tu guês per fei to, sem fal tar uma
vír gu la e mes mo com a apli ca ção pre- 
ci sa do pon to e vír gu la, fi gu ra gra ma- 
ti cal di fí cil de ser em pre ga da. Es sa
ins tru ção pri má ria, de ex ce len te qua- 
li da de, ul tra pas sa va a de mui tos gra- 
du a dos de ho je em cur so de ní vel su- 
pe ri or, per mi tin do a ela acom pa nhar
to dos os fi lhos nos es tu dos dos cur sos
bá si cos e até mes mo de ter cei ro grau,
em al guns ca sos.

Na épo ca atu al por cer to nos sa mãe
te ria gal ga do uma pro fis são li be ral ou
se me lhan te, pois ba se pos suía pa ra
apri mo rar-se no es tu do das dis ci pli- 
nas de um ves ti bu lar. En tre tan to, o
des ti no con du ziu-a a ser uma do na de
ca sa per fei ta no tra to com o ma ri do,
com os fi lhos, com aque les que aco- 
lhia em sua ca sa, com os em pre ga dos,
com os pe din tes que ba ti am à sua
por ta e que não saíam sem um pra to
de co mi da.

Do na Zi zi, uma es cra va do més ti ca?
Ja mais. Apre ci a va a mú si ca e dan ça va
le ve men te, co mo se fos se uma pe na,
sem per der os pas sos que a dan ça exi- 
gia, qual quer que fos se o rit mo de en- 
tão. Sim, de mú si ca e re pre sen ta ções
te a trais não es con dia seus an sei os,
seus de se jos, seu pra zer. As sim, os
clu bes so ci ais, Lí te ro e Ja gua re ma, o
te a tro Ar tur Aze ve do lhe era in tei ra- 
men te fa mi li ar. Foi ela a pri mei ra pes- 
soa a des cre vê-lo pa ra mim, na ex pli- 
ca ção do que dis tin guia uma fri sa de
um ca ma ro te. Mas,  o seu en tu si as mo
era in con ti do quan do lia, nos jor nais,
os anún ci os da che ga da da Com pa- 
nhia de Ope re tas dos Ir mãos Ce les ti- 
no. Pe dro, João e Vi cen te, es te úl ti mo o
mais fa mo so, de ten tor de um vo ze rio
que im pres si o na va qual quer pú bli co.

la, Do na Zi zi, co mo mãe, pre sen te até
ho je nas nos sas lem bran ças, nas nos- 
sas ações e na  nos sa ma nei ra de ser,
es ta mos ago ra a ho me na geá-la, mais
uma vez. pe lo seu ani ver sá rio de nas- 
ci men to. Com ple ta ria um sé cu lo e
no ve anos, a des pei to dos qua ren ta e
oi to anos que de to dos se des pe diu,
pa ra flo rir os  ca mi nhos do re en con tro
que nos aguar da na Vi da Eter na.

Tan to amor, tan to so fri men to, tan-
ta do a ção na pes soa da que la mu lher
exem plar, de li ca da nas fei ções fí si cas
e nas ações que pra ti ca va, que par tiu
em de fi ni ti vo aos ses sen ta e um anos
de ida de, cons ci en te do de ver cum- 
pri do, dei xan do a nós to dos de per so-
na li da de for ma da, en ca mi nha dos em
nos sas pro fis sões. “Deus que me deu
tu do, ma ri do e fi lhos, sem na da me
fal tar, tem ago ra o di rei to de dis por de
mim”, fra se que nun ca es que ci, di ta a
mim, em uma ma nhã, já qua se ao fi- 
nal do seu so fri men to, quan do com
ela fui to mar um ca fe zi nho, cer to de
que eu es ta va ini ci an do o pro ces so da
nos sa des pe di da.

Apa nhei o Pe. João

Moha na pa ra os

sa cra men tos fi nais, pa ra

a con fis são, co mo era

cos tu me na épo ca.

Os dois, o sa cer do te e D. Zi zi tran- 
ca dos no quar to, em cu jo lei to ela per- 
ma ne cia, car re gan do a cruz do so fri- 
men to e da Es pe ran ça. Há mui to se
co nhe ci am e ima gi nei a lon ga con ver-
sa que es ta ri am ten do. Pra ti ca men te
du as ho ras se pas sa ram e fui dei xar o
pa dre em sua re si dên cia. Em meio do
ca mi nho não re sis ti e lhe fiz es ta to la
in da ga ção: “e a con fis são, co mo foi?”
Sem per der um mi nu to se quer veio a
res pos ta: “Car los, não hou ve con fis- 
são, uma mu lher que te ve tre ze fi lhos
e se de di cou in tei ra men te a eles e a
seu Ar man do, não tem pe ca do”. E,
ven do-me emo ci o na do, com ple tou:
“Deus, o Pai, tam bém pre ci sa das ro- 
sas per fu ma das”.

O que mais po de rei di zer nes ta ma- 
dru ga da de in qui e ta ções e lem bran-
ças, da que la mu lher que nos co lo cou
no mun do e tu do de me lhor pro por ci- 
o nou a mim e aos meus ir mãos? O que
po de re mos lhe ofer tar nes tes seus 109
anos de ida de, que ora fes te ja mos, na
re cor da ção ale gre e fe liz de ter mos si- 
do seus fi lhos? Can tar os “pa ra béns a
vo cê”? Ape nas uma pe que na fra se re- 
su me o nos so pre sen te: “Ma mãe, nós
con ti nu a mos aman do a se nho ra, as-
sim co mo a se nho ra mui to nos
amou”.

MAR CEL LO APOLÔ NIO DU AI LI BE BAR ROS E MAR CE LO
DE SOU SA SAN TOS
Eco no mis ta (UF MA), Mes tre em Ad mi nis tra ção Pú bli ca
(FGV) e Vi ce-Pre si den te do Con se lho Re gi o nal de Eco no mia
do Ma ra nhão // Eco no mis ta (UF MA) com Pós em Es ta tís ti ca
(UE MA) e Mes tre em De sen vol vi men to So ci o e conô mi co
(UF MA).

De sa fio fis cal:
pon de rar me di das
or to do xas e
he te ro do xas

Te mos fa la do so bre al guns te mas de fi nan ças pú bli- 
cas des de o iní cio da pan de mia em me a dos de 2020. Vi- 
mos que a si tu a ção fis cal da União e dos en tes fe de ra dos
pas sa por um con tex to de di fi cul da des e in cer te zas. De
2015 a 2019, o ce ná rio foi de es trei ta men to da mar gem
pa ra re a li za ção de in ves ti men tos e re tra ção das dis po ni- 
bi li da des de cai xa, ao tem po em que as des pe sas com
pes so al e en car gos ga nha ram mais es pa ço, não obs tan te
às me di das le gais de con ten ção im ple men ta das.

Du ran te a tran si ção do sé cu lo XX pa ra o XXI, dis cu tiu-
se na ela bo ra ção da no va or dem fis cal (Lei de Res pon sa- 
bi li da de Fis cal – LRF) se os go ver nos es ta du ais se ri am
ca pa zes de equi li brar su as fi nan ças, so bre tu do em re la- 
ção ao con tro le do en di vi da men to e des pe sas com pes- 
so al. Ou se ja, tu do mais cons tan te, se gas ta ri am so men- 
te aqui lo que se ri am ca pa zes de ar re ca dar.

A te o ria econô mi ca he te ro do xa as se gu ra que em
tem pos re tra ção econô mi ca uma das al ter na ti vas pa ra a
re cu pe ra ção dos em pre gos, ren da e, con se quen te men te
es tí mu lo à eco no mia, se ria atra vés da in ser ção de mais
re cur sos fi nan cei ros (mais gas tos) pa ra in ves ti men tos e
in cen ti vos tri bu tá ri os, por exem plo. De ou tro ân gu lo, a
te o ria or to do xa pre ga me di das de aus te ri da de fis cal em
tem pos de “va cas ma gras” e, em pe río dos de bo nan ça,
su ge re a cri a ção de re ser vas fi nan cei ras vi san do o en- 
fren ta men to de ad ver si da des con for me eta pas dos ci- 
clos econô mi cos.

To da via, o que na te o ria po de ser a cha ve pa ra uma re- 
ver são de um ce ná rio crí ti co, na prá ti ca não se ob ser va
es te com por ta men to nos go ver nos es ta du ais, prin ci pal- 
men te em tem pos de cai xa po si ti vo, pois os gas tos ten- 
dem a se po ten ci a li zar nes tes pe río dos. Sig ni fi ca di zer,
com ra rís si mas ex ce ções, que não há pou pan ça, re ser va
de cai xa, pro vi são pa ra en fren tar pe río dos de re tra ção
econô mi ca. Ade mais, os en tes sub na ci o nais, ao con trá- 
rio da União, não po dem “im pri mir” di nhei ro.

Uma das for mas de per cep ção da saú de fi nan cei ra
dos en tes se dá a par tir da ava li a ção de su as dis po ni bi li- 
da des de cai xa. O cai xa é de fi ni do no ar ti go 43 da LRF
co mo re cur sos fi nan cei ros que se en con tram de po si ta- 
dos em con ta, ou se ja, que es tão nos sal dos ban cá ri os
dos en tes após to dos os pa ga men tos em de ter mi na do
exer cí cio fi nan cei ro.

No pe río do re cen te, os es ta dos en con tra ram uma sé- 
rie de di fi cul da des pa ra “re a li zar” cai xa em de tri men to
da exe cu ção das po lí ti cas pú bli cas, bem co mo de hon rar
com pro mis sos re la ti vos a dí vi das com em prés ti mos ou
for ne ce do res e fun ci o na lis mo pú bli co, atre la do ao bai xo
ní vel de ati vi da de econô mi ca no pe río do re cen te (8% de
que da).

No in ter reg no 2015 e 2019, o agre ga do dos cai xas dos
en tes fe de ra ti vos saiu de um sal do po si ti vo de R$ 21,9
bi lhões pa ra um sal do ne ga ti vo da or dem R$ 18,5 bi- 
lhões cre di ta do es sen ci al men te pe los es ta dos do Rio
Gran de do Sul, Mi nas Ge rais e Rio de Ja nei ro, re fle xo da
re du ção da ati vi da de econô mi ca e do au men to de gas- 
tos com Pes so al.

Os gas tos com fun ci o na lis mo pú bli co têm sua par ce- 
la de con tri bui ção pa ra re tra ção do ní vel de cai xa, ha ja
vis ta que, em 2015, a par ti ci pa ção des ta des pe sa no to tal
dos gas tos dos en tes es ta va em 54,2% e, em 2019 su biu 6
(seis) pon tos per cen tu ais. So bre es te as pec to, cha ma a
aten ção o dé fi cit da pre vi dên cia. Os re sul ta dos pre vi- 
den ciá ri os, ou se ja, re cei tas de con tri bui ção e pa tri mo- 
ni ais me nos des pe sas com apo sen ta do ri as e pen sões
que, em 2015, re gis tra ram dé fi cit de R$ 1,8 bi, em 2019
apre sen ta ram re sul ta do de fi ci tá rio no mon tan te de R$
3,2 bi.

De ou tro la do, os in ves ti men tos se gui ram ca mi nho
in ver so. Em 2015, a par ti ci pa ção dos in ves ti men tos em
re la ção à Re cei ta Cor ren te Lí qui da – RCL era de 8,5%.
Com o agra va men to do ce ná rio fis cal es se per cen tu al
re gis trou mí ni ma de 6,2% em 2019. Em 2020, co mo re- 
sul ta do dos au xí li os re ce bi dos, hou ve le ve re cu pe ra ção,
man ten do-se em in sig ni fi can tes 6,9%. Quan do com pa- 
ra mos os gas tos com in ves ti men tos em re la ção ao to tal
das des pe sas, o re sul ta do é igual men te de sa ni ma dor,
pas san do de uma par ti ci pa ção de 6,7% pa ra 4,1% en tre
2015 e 2020.

Em 2020, com a cri se pan dê mi ca, os en tes re ce be ram
apoio fi nan cei ro pa ra com ba ter a Co vid-19. Co mo con- 
sequên cia, no acu mu la do, o cai xa fi cou po si ti vo em R$
33,9 bi. Em 2021, a ar re ca da ção da União tem ba ti do re- 
cor des e os es ta dos apre sen tam cres ci men to em ní veis
sa tis fa tó ri os. To da via, há que se res sal tar que, de ma nei- 
ra ge ral, es te pa no ra ma po si ti vo é pon tu al e não es tru tu- 
ral, vis to que há for te in fluên cia da in fla ção na ma lha ar- 
re ca da tó ria, além de es tar mos cres cen do so bre uma ba- 
se fra ca (2020).

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria. O presente laudo 
refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 21/06/2021 a 19/07/2021, integrando a série 
de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão. Para o 
presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos distribuídos 
nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O monitoramento 
obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000. Importante destacar que a 
ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das praias, considerando que 
ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas para os rios e, 
consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, recomenda-se evitar a 
recreação nas 24h que as sucederem. Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do 
monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 20 DE JULHO DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

AV. DOS HOLANDESES, N° 04, QUADRA 06, ED. MANHATTAN, CALHAU.
SÃO LUÍS – MA CEP 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

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

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público, que recebeu da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 20/07/2021, a Autorização de 
Perfuração nº 0514507/2021, que permite a construção de um poço tubular, o qual possui as coordenadas 
geográficas 03º02’42.98”S e 45°13’28.16”W, com validade de 02 anos, situado no Povoado Cajueiro, s/n, 
zona rural, município de Viana, Estado do Maranhão, para fins de abastecimento público, conforme dados 
constantes no processo nº 086741/2021.

São Luís - MA, 20 de julho de 2021
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

SECRETÁRIO – SAF

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

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que requereu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 20/07/2021, Autorização para perfuração de poço 

tubular situado no Povoado Cachimbos, s/n, zona rural, município de Jatobá, Estado do Maranhão, 

para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados constantes no processo 

n° 129768/2021.

São Luís - MA, 20 de julho de 2021

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

SECRETÁRIO – SAF

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

COMUNICAÇÃO

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2021 PROCESSO ADM. Nº 0305.98744/2021. A Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará no dia 06 de agosto de 2021, às 09:00 horas, Licitação na modalidade Pregão na forma 
Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de exames e exames laboratoriais, para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por 
meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com fundamentação 
na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.
br  ou poderá ser solicitado através do e-mail cplvitoriadomearimma2021@gmail.com  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de 
mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória 
do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim 
(http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop), esclarecimentos no email 
oficial da Comissão Permanente de Licitação/CPL - cplvitoriadomearimma2021@gmail.com. VITÓRIA DO MEARIM – MA, 
16 de julho de 2021. TÉCIO BRUNO E SILVA MACIEL; Secretário Municipal de Saúde

Secretário Felipe Camarão detalha como será o
 retorno das aulas presenciais na rede pública

ENTREVISTA EXCLUSIVA

N
a última semana, o governador Flávio Dino 
e o secretário de Educação do Maranhão, 
Felipe Camarão, anunciaram o retorno às 
aulas presenciais nas escolas, após 1 ano 

e meio fechadas. Em entrevista exclusiva para a repor-
tagem, o secretário Felipe Camarão explicou como será 
essa retomada.

Por que retornar às aulas presenciais agora?
Estamos há 1 ano e 4 meses com nossas escolas fecha-

das. Jamais imaginamos que isso um dia poderia aconte-
cer. Mesmo com todo esforço de nossa equipe da Seduc e 
nas escolas, para seguirmos com atividades remotas, nada 
substitui a escola, a sala de aula e o contato direto com 
professores e estudantes. Mesmo com todos os esforços 
empreendidos, esse tempo todo trouxe consequências 
graves para o ensino e a aprendizagem: houve aumento 
dos déficits de aprendizagem e das taxas de abandono es-
colar; houve maior exposição das crianças e dos jovens à 
violência e a vários tipos de exploração; crescimento da 
insegurança alimentar e nutricional, entre outros impac-
tos negativos. E só com a volta às aulas presenciais pode-
remos reverter essa situação.

Todas as escolas da Rede Estadual retornarão 
no mês de agosto?

Retornaremos as aulas híbridas nas escolas que pos-
suem condições físicas para esse retorno. Nos centros de 
ensino que estão em reforma, por exemplo, não retorna-
remos, assim como em outras escolas que possuem al-
gumas situações pontuais que precisarão ser resolvidas. 

Quais seriam essas situações pontuais?

Escolas que estejam com algum problema de falta de 
água, por exemplo, que necessitem de alguma adapta-
ção de banheiros. São situações que possam ter surgido 
devido ao tempo em que o prédio escolar ficou fechado, 
mas que em poucos dias, a gestão escolar, com o suporte 
de nossas equipes, possa solucionar. Nesses casos, o en-
sino continuará mais algum tempo remoto, até que tais 
situações sejam solucionadas.

O que as escolas irão oferecer para garantir a 
segurança e proteção de toda a comunidade?

Desde o ano passado, a Seduc tem trabalhado na dis-
tribuição de materiais de prevenção e que são utiliza-
dos nos protocolos de biossegurança contra a Covid-19, 
como: termômetro infravermelho, para aferição da tem-
peratura na entrada; máscaras para serem distribuídas, 
além de materiais de higiene. Além disso, estamos efe-
tuando repasse de três parcelas do Fundo Estadual para 
todas as escolas, para que elas tenham dinheiro em caixa 
para atender as necessidades que surgirão, totalizando 
R$ 5,7 milhões. Outro ponto que posso destacar é que nas 
escolas deverão ser obedecidos todos os protocolos de 
segurança previstos para qualquer ambiente, como uso 
obrigatório de máscaras em todos os espaços; assepsia 
frequente das mãos e distanciamento social. Por fim, a 
adoção das aulas híbridas já garante a redução, pela me-
tade, da quantidade de estudantes nas escolas.

Secretário, como anda a vacinação dos pro-
fessores?

Em abril, iniciamos a vacinação dos profissionais da 
educação em atividade e é importante reforçar que não 
são somente professores que estão sendo vacinados, mas 

todos os demais profissionais, como supervisores, me-
rendeiras, zeladores, porteiros, técnicos, entre outros, de 
todas as esferas, seja rede federal, estadual, municipais e 
privada. Até a tarde desta sexta-feira (23), foram aplica-
das 196.528 doses de vacina para esse público. 

Temos professores que não quiseram vacinar 
no estado? Há algum tipo de sanção para es-
ses casos?

Infelizmente, sim, temos nos deparado com pessoas 
das mais diversas áreas que se recusam a tomar a vacina. 
Há praticamente 1 ano e meio estamos enfrentando uma 
pandemia que tem causado muito sofrimento em todo 
mundo. Por meses, aguardamos ansiosos as notícias de 
cientistas na corrida atrás de um imunizante que pudesse 
nos livrar desse mal. A vacina chegou, é uma decisão de 
impacto individual e coletivo, mas, ainda assim, criou-
se um monte de fake news desqualificando o seu poder, 
entre tantos absurdos inimagináveis.  Não podemos obri-
gar ninguém a vacinar, pois é um gesto de consciência 
de cada um. O que tentamos é estimular a criticidade e 
cidadania de todos, para que compreendam que a imu-
nização é um ato individual, mas com impacto coletivo.

Esses profissionais que não vacinarem volta-
rão ao trabalho presencial?

Todos deverão voltar à escola, vacinados ou não. Pos-
sibilitamos a prioridade na vacinação desse público, se 
não vacinou é porque não quis. Mas destaco que este pro-
fissional deverá cumprir todos os protocolos de biosse-
gurança, dentro do ambiente escolar, como uso de más-
cara, por exemplo, que é obrigatório.
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No comparativo de julho de 2021 com o mesmo período de 2020, o nível de confiança é
mais expressivo, saltando de 47,8 para 62,7 pontos

COMÉRCIO

Intenção de consumo
cresce 2,4% em São Luís
PATRÍCIA CUNHA

O
ce ná rio na ci o nal de re cu pe- 
ra ção econô mi ca e a con se- 
quen te re to ma da dos pos- 
tos de tra ba lho, com o avan- 

ço da va ci na ção con tra a Co vid-19, já 
re fle tem po si ti va men te na vi da dos 
con su mi do res ma ra nhen ses. Em São 
Luís, pe lo ter cei ro mês con se cu ti vo, a 
pes qui sa de In ten ção de Con su mo 
das Fa mí li as (ICF) apon ta cres ci men- 
to no po ten ci al de ven das pa ra o co- 
mér cio.

A aná li se do mês de ju lho, re a li za da 
pe la Con fe de ra ção do Co mér cio 
(CNC) e Fe de ra ção do Co mér cio de 
Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra- 
nhão (Fe co mér cio-MA) re ve la que, 
em bo ra tí mi do, de maio pa ra cá, hou- 
ve au men to de 1,5 em pon tos, pas san- 
do de 61,2 pa ra 62,7 pon tos, em uma 
es ca la que vai de 0 a 200 pon tos no ín- 
di ce de con fi an ça dos con su mi do res. 
O cres ci men to nes te úl ti mo tri mes tre 
foi de 2,4%.

No com pa ra ti vo de ju lho de 2021 
com o mes mo pe río do de 2020, o ní vel 
de con fi an ça é mais ex pres si vo, sal- 
tan do de 47,8 pa ra 62,7 pon tos, ou se- 
ja, um au men to 31,1%. En tre os sub- 
com po nen tes que for mam o in di ca- 
dor, na va ri a ção men sal des ta ca ram-
se po si ti va men te as ava li a ções dos 
con su mi do res re la ci o na dos à “pers- 
pec ti va pro fis si o nal” (+10,2%), ao “ní- 
vel de con su mo atu al” (+7,9%) e a 
“pers pec ti va de con su mo” (+3,4%).

“De ja nei ro a maio des te ano, o

Mais em pre gos

PESQUISA APONTA CRESCIMENTO NO POTENCIAL DE VENDAS PARA O COMÉRCIO

mer ca do de tra ba lho em São Luís 
apre sen ta um sal do po si ti vo de 6.780 
pos tos for mais com car tei ra as si na da, 
com des ta que pa ra os se to res de ser- 
vi ços, es pe ci al men te de saú de. Es sa 
re cu pe ra ção gra da ti va do em pre go e a 
re to ma da da con fi an ça do se tor pro- 
du ti vo nos in ves ti men tos com o avan- 
ço da va ci na ção se guem nor te an do o 
re a que ci men to da ca pa ci da de de 
con su mo das fa mí li as”, ava lia o pre si- 
den te da Fe co mér cio, Jo sé Ar tei ro da 
Sil va.

Pe lo quin to mês se gui do, os da dos 
do Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos e 
De sem pre ga dos (Ca ged), di vul ga dos 
no iní cio de ju lho, apon tam cres ci- 
men to na aber tu ra de em pre gos for- 
mais em São Luís. So men te em maio, 

fo ram 1.267 no vas va gas com car tei ra 
as si na da, es ta tís ti ca po si ti va que re- 
fle te, tam bém, no in di ca dor de “pers- 
pec ti va pro fis si o nal” do ICF, pa ra os 
pró xi mos me ses. Em São Luís, a pes- 
qui sa apon ta o pa ta mar de 98,2 pon- 
tos na con fi an ça do con su mi dor acer- 
ca do seu fu tu ro pro fis si o nal, mui to 
pró xi mo de ul tra pas sar a bar rei ra dos 
100 pon tos, con si de ra da a zo na de 
oti mis mo, se gun do a me to do lo gia do 
es tu do.

Va le res sal tar que o ICF apon tou 
mai or di fi cul da de de aces so ao cré di-
to pa ra com pras a pra zo, em re la ção 
ao ano pas sa do. En quan to 26,1% das 
fa mí li as afir ma ram ter fa ci li da de pa ra 
con se guir em prés ti mo/cré di to, ou- 
tras 42,3% ava li a ram es tar mais di fí cil 
es se aces so.

PORTO DO ITAQUI

Novo ramal ferroviário para fertilizantes no Maranhão

SEGUNDO O SECRETÁRIO SIMPLÍCIO ARAÚJO, A INICIATIVA VAI IMPULSIONAR A LOGÍSTICA DO MARANHÃO

O Cor re dor Cen tro-Nor te e o Ter- 
mi nal da Com pa nhia Ope ra do ra Por- 
tuá ria do Ita qui (CO PI), no Por to do
Ita qui, em São Luís, vão con tar com
mais um ra mal fer ro viá rio, que se rá
des ti na do ao trans por te de fer ti li zan- 
tes. 

O anún cio foi fei to pe los gru pos VLI
e CO PI, na quin ta-fei ra (22). A ini ci a ti- 
va, se gun do o se cre tá rio de Es ta do de
In dús tria, Co mér cio e Ener gia, Sim- 
plí cio Araú jo, vai im pul si o nar a lo gís- 
ti ca do Ma ra nhão.

 “O Cor re dor Cen tro-Nor te já ga- 
ran te o es co a men to da pro du ção de
grãos pe lo ter mi nal por tuá rio de São
Luís e, ago ra, vai im pul si o nar a lo gís ti- 
ca e te rá um pa pel ain da mais im por- 
tan te pa ra a ca deia pro du ti va de fer ti- 
li zan tes no Ma ra nhão. Os in su mos
des se no vo ra mal vão aten der tam- 

bém pro du to res ma ra nhen ses”, ex pli- 
cou Sim plí cio Araú jo.

De acor do com as com pa nhi as, os
in su mos im por ta dos pe lo CO PI se rão
trans por ta dos pe la Es tra da de Fer ro
Ca ra jás e pe la Fer ro via Nor te-Sul até
um no vo ter mi nal in ter mo dal que se- 
rá cons truí do no mu ni cí pio de Pal- 
mei ran te, no To can tins, com in ves ti- 
men tos na or dem de apro xi ma da- 
men te R$ 200 mi lhões.

Ain da de acor do com o se cre tá rio, o
no vo ra mal fer ro viá rio vai mar car
uma no va eta pa nas ope ra ções lo gís ti- 
cas no es ta do. “Mais uma in ter li ga ção
que vai ga ran tir em pre go, de sen vol vi- 
men to, fo men to da eco no mia e ren da
a pro du to res lo cais”, ex pli cou.

Sim plí cio Araú jo res sal tou que o
no vo ra mal fer ro viá rio é um im por- 
tan te mar co na mo vi men ta ção de fer- 

ti li zan tes, prin ci pal men te pa ra o cor-
re dor Nor te, in cluin do o po lo pro du- 
tor do MA TO PI BA (re gião for ma da
pe lo Ma ra nhão, To can tins, Pi auí e
Bahia). “A atu a ção da Seinc e do Go-
ver no do Es ta do foi fun da men tal pa ra
que es ta re gião e o país si gam o ca mi- 
nho do de sen vol vi men to”, in for mou.

O se cre tá rio acres cen tou ain da que
os tra ba lhos da Se cre ta ria de Es ta do
de In dús tria, Co mér cio e Ener gia
(Seinc), com a atra ção e o apoio a ne-
gó ci os que pro mo vam a ex pan são das
ati vi da des pro du ti vas e econô mi cas
do es ta do, no ei xo por tuá rio e lo gís ti- 
co, aju da ram a eco no mia do Ma ra-
nhão a cres cer.

As ações da Seinc ga ran ti ram a
atra ção de mais de R$ 240 mi lhões em
in ves ti men tos do se tor de fer ti li zan tes
ao Ma ra nhão, des de 2015.

PA TRÍ CIA CU NHA

MARANHÃO

Definido estudo para
criar Loteria Estadual

CONSULTA PÚBLICA SOBRE O TEMA SERÁ ABERTA POR 15 DIAS 

Nes ta sex ta-fei ra (23) foi apre sen ta do o re la tó rio que
de fi niu a mo de la gem pa ra im ple men ta ção da Lo te ria
Es ta du al do Ma ra nhão. A apre sen ta ção foi fei ta pe la Co- 
mis são de Se le ção, com pos ta por agen tes pú bli cos no- 
me a dos pe la Ma ra nhão Par ce ri as – MA PA, que ava li a- 
ram os três es tu dos se le ci o na dos du ran te a Fa se de Au- 
to ri za ção pre vis ta no Pro ce di men to de Ma ni fes ta ção de
In te res se Pri va do (PMIP) Lo te ria do Ma ra nhão e es co- 
lhe ram o es tu do da NGT Bra sil pa ra ser par ci al men te
uti li za do. “O pro ces so de im plan ta ção da Lo te ria se gue
con for me o pre vis to e a MA PA o tem co mo uma pri o ri- 
da de, cum prin do a de ter mi na ção do Go ver no do Es ta- 
do, que tem pres sa na con cre ti za ção do pro je to, con si- 
de ran do a ge ra ção de re cur sos atra vés da lo te ria, que se- 
rão des ti na dos pa ra a edu ca ção e pa ra a se gu ri da de so- 
ci al, du as pau tas im por tan tes pa ra a ges tão es ta du al”,
ex pli cou o pre si den te da MA PA, An to nio Nu nes.

Com a de fi ni ção da mo de la gem, o

pró xi mo pas so se rá a re a li za ção de

um ro ad show on li ne no dia 04 de

agos to, pa ra apre sen tar a mi nu ta do

edi tal da fa se con cor ren ci al às

em pre sas in te res sa das.

A par tir des ta reu nião, se rá aber ta por 15 di as uma
con sul ta pú bli ca pa ra que elas se ma ni fes tem acer ca do
edi tal.

SÃO LUÍS

Sesc abre inscrições para
o “Brincando nas Férias”

PROJETO OFERECE  ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS

O Sesc Ma ra nhão abre ins cri ções pa ra o Brin can do
nas Fé ri as, pro je to que ofe re ce aos pe que nos ati vi da des
lú di cas e edu ca ti vas no pe río do de 27 a 30 de ju lho, de
8h30 às 17h30. As ins cri ções se rão re a li za das na Cen tral
de Re la ci o na men to com o Cli en te do Sesc Tu ris mo
(Olho D’Água) nos di as 22, 23 e 26 de ju lho, das 8h às 11h
e das 12h às 16h. Ofer tan do 100 va gas pa ra cri an ças com
ida de en tre 6 e 10 anos, é obri ga tó rio ter o car tão Sesc
pa ra par ti ci par.

A edi ção 2021 do pro je to re ser va mo men tos de la zer
cul tu ral por meio de ati vi da des na te má ti ca ju ni na, en- 
vol ven do fol gue dos, gas tro no mia, apre sen ta ções/ofi ci- 
nas ar tís ti cas e brin ca dei ras tí pi cas. Atra vés das brin ca- 
dei ras, os pe que nos de sen vol vem a co or de na ção mo to- 
ra, ha bi li da des vi su ais e au di ti vas, a cri a ti vi da de e in te li- 
gên cia. Pro pi ci an do a in te ra ção so ci al, as ati vi da des re- 
cre a ti vas fa vo re cem tam bém o en ten di men to de prin cí- 
pi os co mo o de di vi são, co la bo ra ção, li de ran ça e obe di- 
ên cia a re gras.

Edi ção 2021 – Pa ra ga ran tir o la zer com se gu ran ça, o
Sesc di vi diu as cri an ças par ti ci pan tes em du as tur mas.
Os pe que nos que fi ze rem par te da pri mei ra tur ma têm
di ver são ga ran ti da nos di as 27 a 28 de ju lho, já os que fi- 
ca rem na se gun da tur ma par ti ci pam da colô nia de fé ri as
nos di as 29 e 30 de ju lho, sem pre das 8h30 às 17h30, no
Sesc Tu ris mo.

São ne ces sá ri os os se guin tes do cu men tos pa ra a ins- 
cri ção: RG/cer ti dão de nas ci men to ou car tão Sesc atu a- 
li za do da cri an ça e RG e CPF do pai/mãe ou res pon sá vel.
A ta xa de pa ga men to va ria de acor do com a ca te go ria:
R$ 15,00 – de pen den tes de tra ba lha dor do co mér cio e
R$ 25,00 – de pen den tes de con ve ni a dos e pú bli co em
ge ral.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na internet de 26 a 30 de julho ou até o
preenchimento total das vagas disponíveis

SÃO LUÍS

Abertas inscrições para
casamento comunitário 

GRA TUI DA DE

A
Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça 
do Ma ra nhão (CGJ-MA) abre 
nes ta se gun da-fei ra (26) as 
ins cri ções de ca sais in te res- 

sa dos em par ti ci par do Ca sa men to 
Co mu ni tá rio vir tu al de 2021.  O ob je- 
ti vo é re a li zar a união ci vil de ca sais de 
bai xa ren da gra tui ta men te. 

São ofer ta das 500 va gas pa ra ca sais 
que re si dem na ci da de de São Luís. As 
ins cri ções são gra tui tas e po dem ser 
fei tas na in ter net de 26 a 30 de ju lho 
ou até o pre en chi men to to tal das va- 
gas dis po ní veis, com o pre en chi men- 
to de for mu lá rio ele trô ni co e en vio de 
do cu men tos e fo tos.

O ca nal pa ra pré-ins cri ção vir tu al 
se rá dis po ni bi li za do nos en de re ços 
ele trô ni cos do Po der Ju di ciá rio do 
Ma ra nhão a par tir de se gun da-fei ra, 
(26). As pes so as que ti ve rem di fi cul- 
da de de re a li zar a ins cri ção vir tu al de- 
vem li gar pa ra o Te le ju di ciá rio (0800-
707-1581), com li ga ção gra tui ta, pa ra 
con se guir aju da.

De 9 a 27 de agos to se rá re a li za do o 
aten di men to pre sen ci al aos ca sais pe- 
los cin co car tó ri os de Re gis tro Ci vil de 
Pes so as Na tu rais de São Luís, par cei- 
ros do Ju di ciá rio no pro je to, com ho- 
rá ri os agen da dos e in for ma dos no 
mo men to do ca das tro dos noi vos na 
in ter net.

Os pro ce di men tos ne ces sá ri os à 
ha bi li ta ção dos ca sais se rão fei tos em 
par ce ria com as ser ven ti as ex tra ju di- 
ci ais do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Ofí ci os de Re- 
gis tro de Pes so as Na tu rais de São Luís, 
que se rão com pen sa dos pe las des pe- 
sas por meio do Fun do de Re gis tro Ci- 
vil (FERC).

To dos os atos de re gis tro ci vil, de 
ha bi li ta ção, do re gis tro do ato e emis-

DO CU MEN TA ÇÃO

SÃO OFERTADAS 500 VAGAS PARA CASAIS QUE RESIDEM NA CIDADE DE SÃO LUÍS

são das pri mei ras cer ti dões, se rão 
pra ti ca dos gra tui ta men te, sen do 
proi bi da a co bran ça de qual quer ta xa 
ou des pe sa ex tra or di ná ria aos ca sais 
pe las ser ven ti as ex tra ju di ci ais.

Pa ra par ti ci par, os noi vos de vem 
pre en cher to dos os re qui si tos do for- 
mu lá rio de ins cri ção vir tu al que cons- 
ta no Pro vi men to 20/2021, jun tan do, 
de for ma di gi ta li za da, os se guin tes 
do cu men tos:

Cer ti dão de nas ci men to dos nu- 
ben tes, sen do sol tei ros;
Cer ti dão de óbi to do côn ju ge fa le ci do 
pa ra nu ben te(s) viú vo(s);
Cer ti dão de ca sa men to com a se pa ra- 
ção ju di ci al, ou, di vór cio aver ba do em 
car tó rio, pa ra nu ben tes se pa ra dos ou 

di vor ci a dos;
Au to ri za ção dos pais, se um ou os dois 
nu ben tes ti ver (em) ida de en tre 16 
(de zes seis) e 18 (de zoi to) anos;
Car tei ra de iden ti da de e CPF de am-
bos os nu ben tes – fren te e ver so;
Com pro van te de en de re ço de am bos 
os nu ben tes;
Du as (2) tes te mu nhas, com res pec ti-
vas car tei ras de iden ti da de;
To dos os cam pos do for mu lá rio on li- 
ne de ve rão ser pre en chi dos de for ma 
idên ti ca da que cons ta no do cu men to 
que se rá uti li za do na ins cri ção, por 
meio de es ca ne a men to/di gi ta li za ção 
e/ou fo to le gí veis pa ra se rem va li da- 
dos pe los car tó ri os, sob pe na de in de- 
fe ri men to da ins cri ção e a va ga ser 
dis po ni bi li za da pa ra ou tros nu ben-
tes.

SÃO LUÍS

Jovens recebem kits conectividade para inclusão digital
O Fun do das Na ções Uni das pa ra a 

In fân cia (UNI CEF) en tre gou, nes ta 
se ma na, kits co nec ti vi da de pa ra pú- 
bli cos pri o ri tá ri os de ado les cen tes 
afro des cen den tes re si den tes de áre as 
vul ne rá veis da re gião do Co ro a di nho, 
em São Luis, nu ma par ce ria com o 
CRAS do bair ro e o  Cen tro Edu ca ci o- 
nal e So ci al São Jo sé Ope rá rio (CES- 
JO). As ati vi da des de en tre ga de ma te- 
ri ais e in for ma ções vêm sen do re a li- 
za das des de mar ço des te ano nos 
bair ros An jo da Guar da, Ci da de Olím- 
pi ca, Ci da de Ope rá ria e Co ro a di nho, 
al can çan do cri an ças, ado les cen tes e 
fa mí li as vul ne rá veis des sas áre as.

No to tal, 350 kits co nec ti vi da de têm 
si do en tre gues nes tes bair ros con si- 
de ra dos pri o ri tá ri os pa ra a atu a ção do 
UNI CEF na res pos ta hu ma ni tá ria à 
co vid-19 e seus im pac tos. Os kits 
apoi am ado les cen tes com mai or di fi- 
cul da de em seus am bi en tes do més ti- 
cos, me lho ran do o seu aces so à in ter- 
net. As sim, o kit in clui um chip pa ra 
ce lu lar, re car ga re fe ren te a cin co me- 
ses, um smartpho ne pa ra os gru pos 
em mai or grau de vul ne ra bi li da de, 
um ca der no de es tu dos e um li vro di- 
dá ti co (“Pe que no Ma nu al An tir ra cis- 
ta”, da es cri to ra Dja mi la Ri bei ro). Es se 
con jun to de in su mos se con fi gu ra em 
um mo de lo na ci o nal de apoio do

NO TOTAL, 350 KITS CONECTIVIDADE TÊM SIDO ENTREGUES EM BAIRROS  PRIORITÁRIOS 

UNI CEF que com bi na in clu são di gi tal 
e en fren ta men to do ra cis mo e do pre- 
con cei to so fri dos por me ni nos e me- 
ni nas afro des cen den tes.

Os kits es tão sen do en tre gues de 
for ma pre sen ci al aos ado les cen tes e 
seus fa mi li a res. Os jo vens se rão 
acom pa nha dos de for ma mais pró xi- 
ma pe las equi pes das es co las mu ni ci- 
pais e es ta du ais ao lon go dos pró xi- 
mos me ses, as se gu ran do que pos sam 
re ce ber o apoio ne ces sá rio pa ra sua 
in clu são es co lar e di gi tal. Além da en- 
tre ga dos in su mos, o pro je to tam bém 
tem re a li za do ati vi da des de for ma ção 
e mo bi li za ção co mu ni tá ria, am pli an- 
do, des sa for ma, as pos si bi li da des de 
atu a ção de jo vens em su as co mu ni da- 
des. Além da en tre ga dos kits co nec ti- 
vi da de, o pro je to tam bém dis tri buiu, 
pa ra as co mu ni da des pri o ri tá ri as de 
São Luís, 1150 kits de hi gi e ne fa mi li ar, 
con ten do água sa ni tá ria, ab sor ven tes, 
sa bo ne tes, sa bão em pó, ál co ol gel, 
além de más ca ras ca sei ras e pan fle tos 
in for ma ti vos. As ati vi da des são re a li- 
za das nos bair ros pe los mo bi li za do res 
da ini ci a ti va Ba tu que de Den tro, que 

re ce be ram for ma ção es pe cí fi ca pa ra 
atu a rem na di fu são de co nhe ci men to 
pre ven ti vo à co vid-19.

Nos úl ti mos me ses, o pro je to tam-
bém tem re a li za do ro das de con ver sa 
com fa mí li as e ado les cen tes so bre 
saú de mens tru al, le van do em con si- 
de ra ção a vul ne ra bi li da de de me ni nas 
sem aces so à ori en ta ção nes se pe río- 
do da vi da e que pre ci sam es tar in se ri-
das den tro de po lí ti cas de cui da do 
com a saú de. Nos fins de se ma na, 
qua tro co le ti vos de ado les cen tes, jo-
vens e li de ran ças co mu ni tá ri as do Ba-
tu que de Den tro es tão re a li zan do vi si-
ta ção à fa mí li as em su as ca sas, reu- 
niões co mu ni tá ri as, ofi ci nas so bre au-
to es ti ma, en fren ta men to a vi o lên cia e 
par ti ci pa ção de jo vens, ori en ta ção 
pú bli ca em fei ras e es pa ços de uso co-
mum nos bair ros con tem pla dos pe lo 
pro je to e mui tas ati vi da des edu ca ti- 
vas on li ne, so bre va ci na, en fren ta- 
men to às vi o lên ci as de ra ça e gê ne ro, 
com ba te às fa ke news, cui da dos com a 
saú de men tal, cui da dos ali men ta res 
du ran te a pan de mia e pre ven ção à vi- 
o lên cia in tra fa mi li ar.

COVID-19

Anticorpos não protegem
contra variante

FORAM ANALISADAS AMOSTRAS DO PLASMA DE INFECTADOS

Es tu do in ter na ci o nal com par ti ci pa ção de pes qui sa- 
do res da Uni ver si da de de São Pau lo (USP) re ve la um
me ca nis mo que ex pli ca o mo ti vo pe lo qual ocor rem as
rein fec ções de co vid-19. Tes tes em la bo ra tó rio mos tra- 
ram que a va ri an te Gam ma, an te ri or men te co nhe ci da
co mo P.1, ori gi na da no Bra sil, é ca paz de es ca par dos an- 
ti cor pos neu tra li zan tes que são ge ra dos pe lo sis te ma
imu no ló gi co a par tir de uma in fec ção an te ri or com ou- 
tras va ri an tes do co ro na ví rus.

Os pes qui sa do res des ta cam, no en tan to, que os re sul- 
ta dos fo ram ob ti dos in vi tro, ou se ja, em la bo ra tó rio.
Além dis so, o es tu do não in clui ou tros ti pos de res pos ta
imu ne do or ga nis mo, co mo imu ni da de ce lu lar. “É fun- 
da men tal en ten der que pes so as in fec ta das po dem ser
in fec ta das no va men te”, apon ta Wil li am Mar ci el de Sou- 
za, da Fa cul da de de Me di ci na de Ri bei rão Pre to da USP,
pri mei ro au tor do ar ti go. O tra ba lho foi pu bli ca do co mo
ar ti go na re vis ta ci en tí fi ca The Lan cet em 8 de ju lho.

Fo ram ana li sa das amos tras do plas ma de pa ci en tes
que ti ve ram a do en ça, e tam bém de pes so as imu ni za das
pe la va ci na Co ro na Vac. “A pes qui sa mos tra que pes so as
que fo ram va ci na das ain da es tão sus ce tí veis à in fec ção,
se vo cê to mou a va ci na con ti nue usan do más ca ra, con- 
ti nue com dis tan ci a men to so ci al, con ti nue usan do as
me di das de hi gi e ne pa ra evi tar a trans mis são pa ra ou- 
tras pes so as”, acon se lha o pes qui sa dor.

Sou za lem bra que os es tu dos clí ni cos mos tram a efi- 
ci ên cia da Co ro na Vac con tra for mas gra ves da do en ça,
re du zin do in ter na ções e mor tes. “A va ci na não é con tra
in fec ção, in fec ção po de acon te cer a qual quer mo men- 
to, com qual quer va ci na, o ob je ti vo da va ci na é con tra a
do en ça, a for ma gra ve, da pes soa mor rer, ter se que las
gra ves.”

VACINA PFIZER

Intervalo maior de doses
aumenta anticorpos

REINO UNIDO  RECOMENDA INTERVALO DE 8 SEMANAS 

Um in ter va lo mai or en tre as du as do ses da va ci na da
Pfi zer con tra a co vid-19 pro por ci o na um ní vel mai or de
an ti cor pos do que um in ter va lo mais cur to, con cluiu um
es tu do bri tâ ni co, em bo ra ha ja uma que da brus ca nos
ní veis de an ti cor pos após a pri mei ra do se. O es tu do po- 
de aju dar a tra çar es tra té gi as de va ci na ção con tra a va ri- 
an te Del ta, que re duz a efi cá cia de uma pri mei ra do se da
va ci na con tra a co vid-19, ain da que du as do ses se jam
efi ci en tes na pro te ção. “Pa ra o in ter va lo mais lon go de
do ses, os ní veis de an ti cor pos neu tra li zan tes con tra a
va ri an te Del ta fo ram in du zi dos de ma nei ra fra ca após
uma úni ca do se, e não se man ti ve ram du ran te o in ter va- 
lo até a se gun da do se”, apon ta ram os au to res do es tu do,
que es tá sen do con du zi do pe la Uni ver si da de de Ox ford.
“Após du as do ses da va ci na, os ní veis de an ti cor pos neu- 
tra li zan tes eram du as ve zes mai o res após o in ter va lo
mais lon go de do ses se com pa ra do com o in ter va lo mais
cur to.”

Os an ti cor pos neu tra li zan tes são con si de ra dos im- 
por tan tes no pa pel de cons truir imu ni da de con tra o co- 
ro na ví rus, mas não agem so zi nhos, já que as cé lu las T
tam bém de sem pe nham um pa pel. O es tu do des co briu
que os ní veis ge rais de cé lu las T eram 1,6 vez me nor com
um in ter va lo lon go se com pa ra dos com o cro no gra ma
mais cur to de en tre 3 a 4 se ma nas, mas que uma pro por- 
ção mais al ta era de cé lu las T “aju dan tes”, que for ta le- 
cem a me mó ria imu no ló gi ca. Os au to res en fa ti za ram
que qual quer um dos in ter va los pro du ziu uma res pos ta
for te de an ti cor pos e de cé lu las T no es tu do fei to com
503 pro fis si o nais de saú de. As des co ber tas, di vul ga das
em um es tu do pré-print, su por tam a vi são de que em- 
bo ra uma se gun da do se se ja ne ces sá ria pa ra ga ran tir a
pro te ção to tal con tra a va ri an te Del ta, o atra so da do se
po de pro vi den ci ar imu ni da de mais du ra dou ra, mes mo
se is so sig ni fi car uma pro te ção me nor a cur to pra zo. O
Rei no Uni do ho je re co men da um in ter va lo de 8 se ma- 
nas en tre as du as do ses da va ci na pa ra que mais pes so as
fi quem pro te gi das da va ri an te Del ta mais ra pi da men te,
en quan to ain da ma xi mi za as res pos tas imu no ló gi cas no
lon go pra zo. 
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PA TRÍ CIA CU NHA

Ju lho La ran ja

Ju lho Ama re lo

CAMPANHAS

As cores de julho
para a saúde

O
mês de ju lho mar ca o iní cio do se gun do se- 
mes tre do ano, é tra di ci o nal men te mês de cur- 
tir fé ri as, mas é tam bém, na saú de, mês de cui- 
da dos e cons ci en ti za ção, com cam pa nhas de- 

sig na das pe las co res ver de, ama re lo e la ran ja.
O Ju lho Ver de é de cam pa nha de cons ci en ti za ção e in- 

for ma ção pa ra a pre ven ção do cân cer de Ca be ça e Pes- 
co ço. Os tu mo res de ca be ça e pes co ço re pre sen tam o
no no ti po de cân cer mais co mum no mun do, de acor do
com a Or ga ni za ção Mun di al de Saú de (OMS). 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 é no dia 27 de ju lho.

Em São Luís, a Fa cul da de e o Ins ti tu to Flo ren ce cha- 
mam a aten ção de to da a co mu ni da de aca dê mi ca pa ra a
im por tân cia do di ag nós ti co pre co ce e pa ra o com ba te à
do en ça. “Apro xi ma da men te 700 mil no vos ca sos da do- 
en ça são re gis tra dos anu al men te. Ela po de atin gir to das
as áre as da ca vi da de oral, co mo a lín gua e bo ca, e ór gãos
co mo la rin ge, fa rin ge, sei os pa ra na sais, ca vi da de na sal,
ti re oi de e glân du las sa li va res”, in for ma a ins ti tui ção.

O Bra sil re gis tra a ca da ano cer ca de 40 mil no vos ca- 
sos des ses tu mo res ma lig nos, se gun do o Ins ti tu to Na ci- 
o nal de Cân cer (IN CA). Os nú me ros cor res pon dem a 4%
de to dos os ti pos da do en ça, sen do o ter cei ro ti po mais
in ci den te en tre os ho mens bra si lei ros. No Bra sil, o cân- 
cer de bo ca che ga a ser o 3º ti po de tu mor mais fre quen- 
te em al gu mas re giões, ocor ren do 7 ve zes mais em ho- 
mens do que em mu lhe res.

O prin ci pal ti po de cân cer nos ho mens é o de bo ca e,
nas mu lhe res, o de ti re oi de. De acor do com a Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS), o cân cer de ca be ça e pes- 
co ço é o quin to mais in ci den te no Bra sil tan to em ho- 
mens quan to em mu lhe res.

O In ca es ti ma que, no to tal, de vem ser di ag nos ti ca dos
685 mil no vos ca sos de cân cer no Bra sil no tri ê nio 2020-
2022, in cluin do to das as áre as da do en ça. O mé di co Bru- 
no Al bu quer que, do In ca, afir mou que cân ce res de ca- 
be ça e pes co ço re pre sen tam 8% e 10% do to tal, e abran- 
gem a ca vi da de oral: lín gua e bo ca, la rin ge, fa rin ge, sei os
pa ra na sais, ca vi da de na sal, glân du las sa li va res, os sos da
fa ce, ti re oi de e pe le.

Os tu mo res de ca be ça e pes co ço po dem ser as sin to- 
má ti cos no prin cí pio da do en ça. O di ag nós ti co das le- 
sões ini ci ais é fun da men tal pa ra ga ran tir que os ín di ces
de cu ra se apro xi mem de 100%. Des sa for ma, é im por- 
tan te fi car aten to aos si nais e sin to mas que po dem apa- 
re cer com o de sen vol vi men to da en fer mi da de, são eles:

Le sões na ca vi da de oral ou nos lá bi os que não ci ca tri- 
zam por mais de 15 di as; Man chas/pla cas ver me lhas ou
es bran qui ça das na lín gua, gen gi vas, pa la to (céu da bo- 
ca) e mu co sa ju gal (bo che cha); Nó du los (ca ro ços) no
pes co ço; Mu dan ça na voz e rou qui dão per sis ten te; Di fi- 
cul da de na mas ti ga ção e na de glu ti ção; Di fi cul da de na
fa la; Sen sa ção de que há al go pre so na gar gan ta.

O Ju lho La ran ja, de pre ven ção da saú de bu cal, vi sa
mos trar a im por tân cia da pre ven ção or todôn ti ca e dos
be ne fí ci os do tra ta men to pre co ce dos den tes. Se gun do
os es pe ci a lis tas da área, a fa se mais opor tu na pa ra a pri- 
mei ra ava li a ção or todôn ti ca ini cia-se a par tir dos cin co
anos de ida de.

Pa ra a Es pe ci a lis ta em En do don tia, Mes tre e Dou to ra
em Odon to lo gia e pro fes so ra uni ver si tá ria  Iza bel le Ma- 
ria Ca bral de Aze ve do, a pre o cu pa ção com a saú de bu cal
vai além e po de evi tar mui tos pro ble mas. De acor do
com ela, vá ri os es tu dos têm com pro va do a ín ti ma re la- 
ção en tre a saú de bu cal e a mi ni mi za ção de pro ble mas
que pre ju di quem a saú de ge ral do in di ví duo. Is so traz
um en fo que pa ra a pre ven ção e o cui da do não só com os
den tes, mas tam bém com os te ci dos de sus ten ta ção co- 
mo a gen gi va.

“O di ag nós ti co pre co ce de do en ças co mo a cá rie e a
gen gi vi te é es sen ci al pa ra im pe dir que elas to mem pro- 
por ções mais gra ves e de di fí cil re so lu ção. Às ve zes a
bus ca pe lo pro fis si o nal só acon te ce quan do os da nos
são ir re ver sí veis e com pro me tem a ma nu ten ção do den- 
te na ca vi da de bu cal, jus ti fi can do uma ex tra ção por

exem plo. Por is so é im por tan te res sal tar a ne ces si da de
da co la bo ra ção do pa ci en te com me di das de pre ven ção
em ca sa, co mo a es co va ção com cre me den tal que con- 
tém flúor (após as re fei ções e an tes de dor mir), e o uso
do fio den tal”, dis se.

A cam pa nha, lan ça da em 2019 pe las or to don tis tas
Dra. Ci be le Al ber ga ria e Pa tri cia Zam bo na to, foi ide a li- 
za da pa ra cons ci en ti zar a po pu la ção so bre a im por tân- 
cia da es pe ci a li da de e o porquê de con sul tar o or to don- 
tis ta.

A cor ama re lo mar ca du as cam pa nhas: cons ci en ti zar
so bre o cân cer nos os sos e tam bém so bre as he pa ti tes vi- 
rais. O tu mor ós seo é con si de ra do ra ro e cor res pon de a
1% de to dos os ti pos de cân cer. Tem sua ori gem na pro- 
du ção de cé lu las anor mais no te ci do ós seo ou se de sen- 
vol ve em ou tro ór gão e mi gra pa ra o os so por meio da
cor ren te san guí nea, o que se cos tu ma cha mar de me tás- 
ta se ós sea. Es se ti po de cân cer é mui to agres si vo e po de
re sul tar em mu ti la ções. Se di ag nos ti ca do pre co ce men te
e com tra ta men to ade qua do, as chan ces de cu ra são
mai o res.

Por ano, a So ci e da de Bra si lei ra de Can ce ro lo gia es ti- 
ma uma in ci dên cia de 2.700 ca sos no vos da do en ça, que
po dem ser tan to ma lig nos quan to be nig nos e po dem
sur gir em qual quer os so do cor po hu ma no, co mo nas
vér te bras (mais co muns), os sos da ba cia, fê mur, tí bio e
úme ro e nas cos te las.

Quan to à cons ci en ti za ção das he pa ti tes vi rais, a cam- 
pa nha, ins ti tuí da no Bra sil pe la Lei nº 13.802/2019, tem
por fi na li da de re for çar as ações de vi gi lân cia, pre ven ção
e con tro le das he pa ti tes vi rais.

A he pa ti te é uma in fla ma ção do fí ga do que po de ser
cau sa da por ví rus ou pe lo uso de al guns me di ca men tos,
ál co ol e ou tras dro gas, as sim co mo por do en ças au toi- 
mu nes, me ta bó li cas ou ge né ti cas.

No Bra sil, as he pa ti tes vi rais mais co muns são cau sa- 
das pe los ví rus A, B e C. Exis tem ain da, com me nor
frequên cia, o ví rus da he pa ti te D (mais co mum na re- 
gião Nor te do país) e o ví rus da he pa ti te E, que é me nos
fre quen te no Bra sil. Se gun do o Mi nis té rio da Saú de, 2
mi lhões de pes so as são por ta do ras crô ni cas de he pa ti te
B, e mais três mi lhões do ti po C.

Em São Luís, se gun do da dos da Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de, até o mês de ju nho fo ram re gis tra dos 653 ca- 
sos de he pa ti tes vi rais: ti po A, 26 ca sos; ti po B, 356; e ti po
C, 269 ca sos.

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de julho de 2021
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A Feirinha terá novo formato, com espaços para crianças e pets, área para piquenique,
diversas atrações culturais, comidas típicas e bebidas, artesanato e food truck

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Feirinha São Luís
volta neste domingo

O
pre fei to de São Luís, Edu ar- 
do Brai de (Po de mos) in for- 
mou por meio de ví deo di- 
vul ga do nas re des so ci ais, o 

re tor no da Fei ri nha São Luís, que es- 
ta va sus pen sa des de mar ço, em vir tu- 
de do agra va men to da pan de mia de 
Co vid-19 na ca pi tal.

O even to acon te ce rá nes te do min- 
go, 25 de ju lho, das 9h às 16h. O pro je- 
to re tor na com no vi da des, além da 
Pra ça Be ne di to Lei te (seu lo cal ori gi- 
nal), a Fei ri nha vai es tar tam bém na 
Rua de Na za ré e na Rua do Egi to.

De acor do com o pre fei to, a Fei ri- 
nha São Luís te rá um no vo for ma to, 
com es pa ços pa ra cri an ças e pets, 
uma área pa ra pi que ni que, di ver sas 
atra ções cul tu rais, co mi das tí pi cas e 
be bi das, ar te sa na to e fo od truck.

O even to se rá re a li za do se guin do 
to dos os pro to co los de se gu ran ça, 
con for me fri sou Brai de. Se rá obri ga- 
tó rio o uso de más ca ra em to dos os lo- 
cais on de es ti ver ocor ren do even tos 
da Fei ri nha.

SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA EM TODOS NOS LOCAIS DURANTE A FEIRINHA

Na sex ta-fei ra (23), a Pre fei tu ra de 
São Luís di vul gou a pro gra ma ção da 
Fei ri nha São Luís des te do min go (25). 
A can to ra The re sa Can to irá se apre- 
sen tar no pal co da pra ça Be ne di to 
Lei te, às 11h30. Tam bém às 11h30 ha-
ve rá apre sen ta ção do Duo Mu si que 
no Pal co Es qui na, en tre a Rua de Na- 
za ré e a Rua do Egi to.

Ou tras atra ções mu si cais se rão di- 
vul ga das pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de 
Cul tu ra (Se cult), atra vés do Ins ta gram 
@fei ri nha.sa o luis.

OPORTUNIDADE

Abertas inscrições para cursos do “Trabalho Jovem”
O Go ver no do Es ta do, por meio da 

Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se- 
duc), di vul gou edi tal con ten do as nor- 
mas e os pro ce di men tos pa ra a re a li- 
za ção das ins cri ções de can di da tos 
pa ra 2.920 va gas em Cur sos de For ma- 
ção Ini ci al e Con ti nu a da do Pro gra ma 
Tra ba lho Jo vem.

A ins cri ção se rá gra tui ta 

e pre sen ci al e po de ser 

fei ta até o dia 27 de 

ju lho, nos lo cais 

iden ti fi ca dos no Ane xo I 

do Edi tal. A 

con fir ma ção de 

ma trí cu la de ve rá ser 

re a li za da no dia 28 de 

ju lho.

No ato da ins cri ção, o can di da to 
de ve rá apre sen tar có pi as dos se guin- 
tes do cu men tos: Car tei ra de Iden ti da- 
de, CPF e com pro van te de re si dên cia. 
As va gas de cur sos são des ti na das a 
ado les cen tes, jo vens e adul tos ma ra- 
nhen ses, na pers pec ti va de fo men tar 
a ge ra ção de ren da e em pre go por 
meio da For ma ção Pro fis si o nal. Os 
Cur sos se rão ofer ta dos nas ins ti tui- 
ções, as so ci a ções, sin di ca tos e mu ni- 
cí pi os par cei ros.

Os mu ni cí pi os con tem pla dos, nes- 
ta eta pa do Pro gra ma, fo ram Ara ri, 
Co e lho Ne to, Pas tos Bons, Por to Fran-

JOVENS DE 10 MUNICÍPIOS FORAM CONTEMPLADOS NESTA ETAPA DO PROGRAMA

co, São Ber nar do, São Luís, São Jo sé de 
Ri ba mar, São João dos Pa tos e Ti mon. 
En tre os cur sos ofe re ci dos es tão Ele- 
tri cis ta Pre di al, Ins ta la ção e Ma nu ten- 
ção de Ar-Con di ci o na do, Pa ni fi ca ção 
e Con fei ta ria, Ca be lei rei ro, Me câ ni ca 
de Mo to ci cle ta, Pe drei ro de Al ve na ria, 
Bar bei ro, Ma qui a dor, Es té ti ca, Cor te e 
Cos tu ra, Agri cul tu ra Or gâ ni ca, Gas- 
tro no mia Bá si ca e mui tos ou tros. Os 
in te res sa dos de ve rão ob ser var o lo cal 
de ins cri ção em sua ci da de, as sim co- 
mo a dis po ni bi li da de dos cur sos ofe- 
re ci dos.

A ação do Go ver no do Es ta do tem 

co mo ob je ti vo pro mo ver for ma ção 
pro fis si o nal, ar ti cu la da aos se to res 
pro du ti vos lo cais e re gi o nais, a ado- 
les cen tes, jo vens e adul tos ma ra-
nhen ses, no âm bi to do Tra ba lho Jo-
vem; aten der às de man das exis ten tes 
de for ma ção pro fis si o nal lo cal, ten do 
em vis ta a in ser ção pro du ti va na pers- 
pec ti va de me lho rar os in di ca do res 
econô mi cos e so ci ais do Es ta do do 
Ma ra nhão; con tri buir pa ra o aces so 
de jo vens e adul tos ao mer ca do de tra-
ba lho, me di an te a Qua li fi ca ção Pro-
fis si o nal, en tre ou tros ob je ti vos. Pa ra 
mais in for ma ções, con sul te o Edi tal.

SÃO LUÍS

Novo posto da Semfaz
no Cohatrac

POSTO FICA NO VIVA CIDADÃO DO SHOPPING PASSEIO 

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal da Fa zen da (Sem faz), abriu, nes ta quin ta-fei ra
(22), mais um pos to de aten di men to do fis co mu ni ci pal,
lo ca li za do no Shop ping Pas seio – bair ro Coha trac. A ini- 
ci a ti va vi sa des cen tra li zar o aten di men to ao con tri buin- 
te no âm bi to dos ser vi ços pres ta dos pe lo ór gão.

 A Sem faz con ta, atu al men te, com seis uni da des de
aten di men to ins ta la das em di ver sos pon tos da ci da de. A
ação é par te da po lí ti ca im plan ta da pe la ges tão do pre- 
fei to Edu ar do Brai de que tem co mo pri o ri da de a bus ca
da ex ce lên cia na pres ta ção dos ser vi ços à po pu la ção.

O fo co prin ci pal da aber tu ra dos no vos pos tos de
aten di men to ao con tri buin te é a des cen tra li za ção, agi li- 
da de e fa ci li da de no aces so aos ser vi ços do fis co. De
acor do com o se cre tá rio mu ni ci pal da Fa zen da, Jo sé Az- 
zo li ni, a Pre fei tu ra pla ne ja am pli ar sua re de por to da ci- 
da de, tor nan do o aten di men to ao con tri buin te mais rá- 
pi do, e as sim, di mi nuir o flu xo de pes so as na se de da
Sem faz. 

O no vo pos to de aten di men to, lo ca li za do na Uni da de
do Vi va Ci da dão do Shop ping Pas seio – Coha trac, fun ci- 
o na com ho rá rio es ten di do, es tan do aber to das 9h às
21h, de se gun da à sex ta-fei ra. 

Na uni da de, o ci da dão tem aces so a di ver sos ser vi ços,
den tre eles emis são de cer ti dão de re gu la ri da de fis cal,
cer ti dão po si ti va de dé bi tos, car nê do IP TU, guia pa ra
pa ga men to à vis ta ou par ce la do do IP TU, par ce la men to
de dé bi tos, emis são de guia de IT BI, cre den ci a men to no
Sis te ma Tri bu tá rio Mu ni ci pal (STM), guia pa ra pa ga- 
men to de ISS e ou tros.

ROSÁRIO

Professores aprovados em
concurso são convocados

FORAM CHAMADOS 41 NOVOS PROFESSORES APROVADOS

A Pre fei tu ra de Ro sá rio, atra vés da Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Edu ca ção (SE MED), con vo ca 41 no vos pro fes so- 
res apro va dos no con cur so pú bli co nº 001 de
01/10/2019.

Os con vo ca dos fo ram apro va dos

pa ra as áre as da Edu ca ção In fan til,

Edu ca ção Es pe ci al e En si no

Fun da men tal (Ci ên ci as, Edu ca ção

Fí si ca, His tó ria, Ge o gra fia, Lín gua

Por tu gue sa, Ma te má ti ca e Lín gua

In gle sa).

A ava li a ção mé di ca com o Clí ni co Ge ral e Fo no au dió- 
lo go e a do cu men ta ção que faz par te do pro ces so de ad- 
mis são de ve ser re a li za da e en tre gue no pré dio da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção, lo ca li za da na Av. Ti ran- 
den tes, S/N, Com ple xo Fer ro viá rio, Cen tro, a par tir da
pró xi ma quar ta-fei ra (28), das 14h30 às 17h.
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Enquanto Juventude e Imperatriz atuam em casa, o Moto Club viaja para Palmas; os
três clubes maranhenses brigam por um lugar no G4

De mais bra si lei ros no sá ba do

SÉRIE D

Maranhenses em
campo pela 8ª  rodada
NERES PINTO

F
o ra da zo na de clas si fi ca ção 
no Gru po 2 da Sé rie D do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o Mo- 
to Club de São Luís co me ça o 

2º tur no des ta com pe ti ção jo gan do 
con tra o mes mo ad ver sá rio que te ve 
di fi cul da de pa ra ven cer há uma se- 
ma na no Es tá dio Nho zi nho San tos. O 
Ru bro-Ne gro en tra em cam po às 
15h30 des te sá ba do pa ra en fren tar o 
Pal mas, em ter ri tó rio to can ti no e pre- 
ci sa da vi tó ria pa ra vol tar à quar ta co- 
lo ca ção.

Pa ra o Pa pão atin gir seu ob je ti vo, 
no en tan to, não de pen de ape nas de si, 
pois te rá de tor cer por re sul ta dos ne- 
ga ti vos de dois con cor ren tes: Pa ra go- 
mi nas-PA e Im pe ra triz. O Mo to es tá 
igua la do no nú me ro de pon tos com o 
re pre sen tan te do es ta do do Pa rá (9), 
mas in fe ri or no sal do de gols, e atrás 
do Ca va lo de Aço, que tem 10. Os dois 
con cor ren tes jo gam nes ta ro da da 
con tra 4 de Ju lho (em Pi ri pi ri) e To- 
can ti nó po lis, no Es tá dio Frei Epi fâ nio, 
res pec ti va men te. O em pa te é um re- 
sul ta do que não in te res sa a ne nhum 
dos clu bes dis pu tan tes.

En quan to o ti me mo ten se ocu pa a 
quin ta po si ção e lu ta pa ra con se guir a 
ter cei ra vi tó ria – a se gun da fo ra de ca- 
sa – pa ra fi car no va men te en tre os 
qua tro me lho res clas si fi ca dos, o Pal- 
mas es tá na lan ter na e até aqui só ven- 
ceu uma vez. Tem ape nas qua tro pon- 
tos. Sua de fe sa é uma das mais va za- 
das, com 11 gols so fri dos. A za ga mo-

Ar bi tra gem

Ju ven tu de x Guarany

Im pe ra triz x To can ti no pó lis

IMPERATRIZ ENCARA O TOCANTINOPOLIS ENQUANTO O JUVENTUDE PEGA O GUARANY

ten se tam bém an da mal e já dei xou 
pas sar oi to bo las. O ata que da equi pe 
ma ra nhen se fez ape nas oi to gols, um 
a me nos que o ad ver sá rio.

As sim for ma ção ini ci al do Mo to, 
de fi ni da des de a úl ti ma quin ta-fei ra, é 
es ta: Ma teus Sou sa; Ever ton Sil va, 
Wan der son, An der son Ce a ren se e Es- 
quer di nha; Van der, Ne to e Ted Lo ve; 
Ne gue ba, Már cio Di o go e Fe li pe Cruz.

O ár bi tro se rá Moi sés Es te vam de 
Mou ra Li ma, do Rio Gran de do Nor te, 
ten do co mo as sis ten tes Na tal da Sil va 
Ra mos Jú ni or e Washing ton Sou sa 
Mon tei ro, do To can tins. O quar to ár- 
bi tro se rá Tar ci so Nas ci men to Ma tos.

No Es tá dio Pi nhei rão, em São Ma- 
teus, o Ju ven tu de tem um jo go dos 

mais im por tan tes pa ra dar iní cio a 
uma re a bi li ta ção e con ti nu ar lu tan do. 
O Po raquê re ce be o Guarany de So- 
bral, às 15h30 e te rá a vol ta de Ma teus 
Ru bens a la te ral-di rei ta. De dé se rá 
des lo ca do pa ra o se tor cen tral da za- 
ga.

No vas mu dan ças po de rão ocor rer 
no ti me ma ra nhen se. Do da, com o 
ter cei ro car tão ama re lo, cum pre sus- 
pen são.

Me lhor ma ra nhen se do Gru po A2 
da Sé rie D, o Im pe ra triz re ce be o To- 
can ti no po lis no Frei Epi fâ nio D’Aba-
dia lu tan do pa ra se man ter no G4. 
Atu al men te, o Ca va lo de Aço ocu pa o 
ter cei ro lu gar com 10 pon tos ga nhos 
en quan to o ti me to can ti nen se é o sex- 
to co lo ca do com se te pon tos.

TÓQUIO 2020

Brasil enfrenta a Holanda na segunda rodada

DUELO ENTRE BRASIL E HOLANDA OCORRE ÀS 8H DA MANHÃ DESTE SÁBADO E VALE A LIDERANÇA DO GRUPO 

O Bra sil en fren ta a Ho lan da ho je
(24), em Miyagi, na se gun da par ti da
do fu te bol fe mi ni no nos Jo gos Olím- 
pi cos de Tó quio. O du e lo en tre Ho lan- 
da x Bra sil acon te ce às 8h00 (de Bra sí- 
lia) e te rá trans mis são ao vi vo na TV
aber ta pe la Glo bo, na TV fe cha da pe lo
SporTV e BandS ports e pe lo ser vi ço de
stre a ming Globoplay.

O jo go va le a li de ran ça do Gru po F
das Olim pía das de Tó quio. Is so por- 
que na pri mei ra ro da da o Bra sil go le- 
ou por 5 a 0 a Chi na em óti ma par ti da
de es treia, mas viu pou co de pois a Ho- 
lan da fa zer 10 a 3 na Zâm bia pa ra to- 
mar a pri mei ra po si ção do gru po.

Con tra as chi ne sas, a se le ção bra si- 
lei ra abriu 2 a 0 no pri mei ro tem po,
bai xo o rit mo na eta pa fi nal mas fez
va ler o fa vo ri tis mo, mar can do três ve- 
zes na úl ti ma me ta de do se gun do
tem po e fe chan do o pla car em 5 a 0.
Mar ta du as ve zes, De bi nha, An dres sa
Al ves e Bia Za ne rat to fi ze ram os gols.

As me ni nas do Bra sil já con quis ta- 
ram du as me da lhas pa ra o fu te bol fe- 
mi ni no em jo gos olím pi cos. Tan to em

Ate nas-2004 e Pe quim-2008 as bra si- 
lei ras con quis ta ram a pra ta. Com a bi-
cam peã olím pi ca Pia Sundha ge no
co man do e com as ex pe ri en tes Mar ta
e For mi ga a se le ção bus ca o pri mei ro
ou ro de sua his tó ria.

No pri mei ro sá ba do das Olím pi a- 
das, os bra si lei ros têm chan ces bo as
de me da lha. Te re mos em ação Hu go
Cal de ra no, Gus ta vo Tsu boi, Bru na Ta- 
kahashie e Jes si ca Yamada, no tê nis de
me sa.  Além de João Vic tor Oli va no
Hi pis mo de ades tra men to. 

Na na ta ção com pe tem

pe lo Bra sil, Gui lher me

Cos ta – 400m li vre, Caio

Pum pu tis, e Fe li pe Li ma

100m pei to, Ana Vi ei ra,

Eti e ne Me dei ros, La ris sa

Oli vei ra, Stepha nie

Bal duc ci ni (4x100m

li vre).

O sur fe fa rá sua es treia olím pi ca na
praia de Tsu ri ga sa ki e os bra si lei ros
Ga bri el Me di na, Ita lo Fer rei ra e Ta ti a-
na Wes ton-Webb, são os fa vo ri tos ao
pó dio. No ska te três atle tas vão com-
pe tir no stre et mas cu li no Fe li pe Gus- 
ta vo, Gi o van ni Vi an na e Kel vin Ho e- 
fler.

Nos es por tes co le ti vos, o han de bol
fe mi ni no do Bra sil en fren ta a Co mi tê
Olím pi co Rus so “ROC”, ba ni da por
dois anos sob acu sa ções de do ping, a
Rús sia es tá proi bi da de uti li zar o pró-
prio no me, bem co mo a ban dei ra e o
hi no na ci o nal. O fu te bol fe mi ni no en- 
fren ta a Ho lan da pe lo gru po F.

NE RES PIN TO

Ar bi tra gem

Re tros pec to

SÉRIE B

Sampaio faz confronto
direto com CRB

Sem ven cer há qua tro jo gos nes ta Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro, o Sam paio Cor rêa tem nes te do min go
um con fron to di re to com o CRB-AL, a par tir das 20h30,
no Es tá dio Cas te lão. O Tri co lor, que es tá fo ra do G4 des- 
de a der ro ta pa ra o Co ri ti ba, pre ci sa ven cer pa ra re to mar
a po si ção, de pen den do da com bi na ção de re sul ta dos da
ro da da 14, que co me çou on tem. As du as equi pes es tão
lu tan do en tre si, por me lhor po si ção, des de a ro da da an- 
te ri or, quan do o ti me ma ra nhen se em pa tou com o Gua- 
ra ni-SP. O ti me ala go a no, por sua vez, ar ran cou um em- 
pa te com o Co ri ti ba por 1 a 1 e ago ra tem 21 pon tos, um
a mais que os bo li vi a nos, que caí ram pa ra a sé ti ma po si- 
ção após a vi tó ria do Avaí so bre o Ope rá rio,por 1 a 0.

Ain da sem po der con tar com o za guei ro Joé cio e o
apoi a dor Eloir, o téc ni co Fe li pe Su ri an de ve rá man ter a
pe ça de fen si va, po rém, há for tes in dí ci os de que Zé Má- 
rio re tor na à la te ral-es quer da. O trei na dor não cos tu ma
adi an tar a for ma ção ini ci al, mas in for ma-se que ou tras
mu dan ças po de rão ocor rer no meio de cam po, on de
Gui Cam pa na, Nád son e até Da ni el Cos ta dis pu tam uma
po si ção. Com a vol ta de Pi men ti nha ao ata que, os de- 
mais (Ci el e Je an Sil va) per ma ne cem. 

A es ca la ção: Mo ta; Luiz Gus ta vo, Pau lo Sér gio, Nil son
Jú ni or e Zé Má rio; João Pau lo, Fer rei ra e Nád son ou Gui
Cam pa na; Pi men ti nha, Ci el e Je an Sil va.

 
A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol de sig nou pa ra o

jo go Sam paio x CRB um trio de ar bi tra gem do es ta do da
Bahia. Di e go Pom bo Lo pez se rá o ár bi tro, ten do co mo
as sis ten tes Ede van de Oli vei ra Pe rei ra e Jo sé Car los Oli- 
vei ra dos San tos. O quar to ár bi tro é Mayron Fre de ri co
dos Reis No vais, do Ma ra nhão.

 
O con fron to em 16 jo gos do Bra si lei ro en tre as du as

equi pes, mos tra 5 vi tó ri as do Sam paio Cor rêa, 4 em pa- 
tes, 7 der ro tas, 18 gols mar ca dos pe lo Tri co lor e 20 so fri- 
dos. Por tan to, a van ta gem é ala go a na. No úl ti mo jo go,
dis pu ta do em 5 de de zem bro de 2020, vi tó ria dos ma ra- 
nhen ses por 3 a 0. No ano pas sa do, em Ma ceió, hou ve
em pa te por 2 a 2, se gun do le van ta men to fei to pe lo ma- 
te má ti co Ma no el Mar tins.

TIRO ESPORTIVO

Felipe Wu pode ser
1ª medalha do Brasil

FELIPE WU FOI MEDALHA DE PRATA NOS JOGOS DO RIO-2016

En tre os prin ci pais bra si lei ros com chan ces de me da- 
lha nos Jo gos Olím pi cos de Tó quio es tá um ve lho co nhe- 
ci do. O atle ta de ti ro es por ti vo Fe li pe Wu, pra ta na Olim- 
pía da Rio-2016 na pis to la de ar 10m, che ga ao Ja pão com
a ex pec ta ti va de tra zer um no vo pó dio pa ra o Bra sil,
após um ci clo olím pi co “con tur ba do”. Is so po de acon te- 
cer nes te sá ba do, quan do se ini ci am as pro vas da ca te- 
go ria, à 1h (ho rá rio de Bra sí lia). Os me da lhis tas são de fi- 
ni dos no mes mo dia.

Aos 29 anos, Wu te ve uma clas si fi ca ção pa ra Tó quio
bem di fe ren te do Rio de Ja nei ro. En quan to se clas si fi cou
pa ra a Olim pía da de 2016 por ser lí der do ran king ge ral,
pa ra es ta ele ga ran tiu após um quar to lu gar na Co pa do
Mun do dis pu ta da em mar ço, em No va Dé li, na Ín dia.

O ati ra dor bra si lei ro, que es ta va em 79º lu gar na clas- 
si fi ca ção, su biu 69 po si ções e che gou ao 10º lu gar. Com
to dos a sua fren te com va ga já ga ran ti da, Fe li pe con- 
quis tou, en tão, a sua.

Fe li pe Wu ini ci ou sua tra je tó ria no es por te por la zer,
aos 11 anos de ida de, com o Ri fle 7022 da CBC. Ele se
des ta cou nos Jo gos Olím pi cos de Ve rão da Ju ven tu de de
2010, em Sin ga pu ra, e con quis tou a me da lha de pra ta.
No mes mo ano, le vou a me da lha de ou ro ao com por a
equi pe bra si lei ra nos Jo gos Sul-Ame ri ca nos de Me de lín.
Wu tam bém con quis tou a me da lha de ou ro nos Jo gos
Sul-Ame ri ca nos de 2014, em San ti a go, e no Pan de To- 
ron to, em 2015.
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"Rehab" foi a música mais tocada no Brasil nesta década sem a artista. Já o sucesso 
“Back to black"  foi a segunda música mais tocada em Londres entre 2011 e 2021

MÚSICA

Lembrança: 10 anos
sem Amy Winehouse

H
á 10 anos, o mun do da mú- 
si ca per dia Amy Wi nehou- 
se, no dia 23 de ju lho de 
2011. Do na de uma voz in- 

con fun dí vel e po de ro sa, a can to ra e 
com po si to ra in gle sa en tra va nes ta da- 
ta na lis ta dos ar tis tas que se des pe di- 
ram da vi da aos 27 anos, co mo Ji mi 
Hen drix, Ja nis Jo plin, Kurt Co bain, 
Bri an Jo nes e Jim Mor ri son. Nes te pe- 
río do sem Amy, “Rehab” foi a sua can- 
ção mais to ca da no Bra sil, de acor do 
com um es tu do fei to pe lo Ecad (Es cri- 
tó rio Cen tral de Ar re ca da ção e Dis tri- 
bui ção) das mú si cas mais to ca das da 
ar tis ta no Bra sil nos úl ti mos 10 anos 
nos prin ci pais seg men tos de exe cu- 
ção pú bli ca.

Ou tros su ces sos de Amy Wi nehou- 
se se des ta ca ram no le van ta men to. 
“Back to black”, uma das mú si cas 
mais mar can tes da ar tis ta e que tam- 
bém é o no me do se gun do ál bum de 
es tú dio da can to ra e com po si to ra bri- 
tâ ni ca, foi a se gun da mais to ca da no 
país en tre 2011 e 2021. Lo go em se gui- 
da, “You know I’m no go od” apa re ce 
na ter cei ra po si ção do ran king.

Amy Wi nehou se tem 57 mú si cas e 
330 gra va ções ca das tra das no ban co 
de da dos do Ecad. Nos úl ti mos 10 
anos, mais de 50% de seus ren di men- 
tos em di rei tos au to rais no Bra sil fo- 
ram pro ve ni en tes dos seg men tos de 
Rá dio e TV.

De acor do com a lei bra si lei ra do 
di rei to au to ral (9.610/98), após a mor- 
te de Amy Wi nehou se, seus her dei ros 
re ce be rão os di rei tos au to rais pe la 
exe cu ção pú bli ca de su as mú si cas por

AMY TEM 57 MÚSICAS E 330 GRAVAÇÕES CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DO ECAD.

REPRODUÇÃO/INTERNET

70 anos. Os va lo res ar re ca da dos no 
Bra sil são dis tri buí dos pe lo Ecad pa ra 
a as so ci a ção bra si lei ra que re pre sen ta 
Amy e es ta, por sua vez, re pas sa es ses 
va lo res pa ra a as so ci a ção es tran gei ra 
à qual o ar tis ta é fi li a do.

“A per da pre ma tu ra des ta ar tis ta é 
al go ain da do lo ro so. Sua car rei ra pro- 
me tia um ca mi nho sur pre en den te e 
be lo. Sua voz e for ma mui to par ti cu lar 
de in ter pre ta ção ja mais se rão es que- 
ci dos”, dis se Mar cel lo Cas tel lo Bran- 
co, di re tor exe cu ti vo da União Bra si- 
lei ra de Com po si to res (UBC), as so ci a- 
ção que re pre sen ta Amy no Bra sil.

No Bra sil, a mai or lem bran ça de 
Amy Wi nehou se foi de sua pas sa gem 
por Flo ri a nó po lis, Rio de Ja nei ro, Re- 

ci fe e São Pau lo em ja nei ro de 2011, 
seis me ses an tes de mor rer.

Ran king das mú si cas de au to ria 
Amy Wi nehou se mais to ca das nos úl- 
ti mos 10 anos no Bra sil nos prin ci pais 
seg men tos de exe cu ção pú bli ca (Rá- 
di os, So no ri za ção Am bi en tal, Ca sas 
de Fes ta e Di ver são, Car na val e Fes ta 
Ju ni na).

Po si ção                            Mú si ca                              
                  
1                                             Rehab
2                                      Back to black
3                               You know I’m no go od
4                              Te ars dry on their own
5                                Lo ve is a lo sing ga me

CINEMA

Suspense italiano com Dustin Hoffman e Toni Servillo

“O LABIRINTO”, DIRIGIDO PELO ACLAMADO ESCRITOR ITALIANO DONATO CARRISI, QUE PARTIU DE SUA OBRA “L’UOMO DEL LABIRINTO

FOTO: PANDORA FILMRS

Às vés pe ras da úl ti ma sex ta-fei ra 13
do ano, a Pan do ra Fil mes lan ça nos ci- 
ne mas bra si lei ros o sus pen se de ter- 
ror “O La bi rin to”, di ri gi do pe lo acla- 
ma do es cri tor ita li a no Do na to Car ri si,
que par tiu de sua obra “L’uo mo del la- 
bi rin to”, pa ra cri ar es se fil me que traz
no elen co Va len ti na Bellè, Vi ni cio
Mar chi o ni e os ato res já con sa gra dos
Dus tin Hoff man, ga nha dor de 2 Os- 
cars de me lhor ator por ‘Kra mer vs
Kra mer’ (1980) e ‘Rain Man’ (1989) e
To ni Ser vil lo, me lhor ator eu ro peu por
‘A Gran de Be le za’ (2013). O lon ga se rá
lan ça do nos ci ne mas de to do o país
pe la Pan do ra Fil mes.

Em sua se gun da in cur são na di re- 
ção, após “A Ga ro ta da Né voa”, Car ri si
con fes sa que seu ob je ti vo sem pre foi
es cre ver li vros que se pa re cem com
fil mes e fil mes que se pa re cem com li- 
vros. “Com meus ro man ces, ten to
evo car ima gens na men te dos lei to res,
por is so, meus fil mes vão além da qui- 
lo que é pos sí vel ver na te la. Acre di to
no po der evo ca ti vo de uma his tó ria.
Fa ço o in vi sí vel tão im por tan te quan- 
to o vi sí vel.”

Bru no Gen ko (Ser vil lo) é um de te ti- 
ve par ti cu lar com seus di as con ta dos.
O mé di co lhe deu dois me ses de vi da,
po rém, quan do o fil me co me ça, es se
tem po já pas sou… e ele não mor reu.
Ele se en con tra nu ma si tu a ção pa ra- 
do xal: nes sa so bre vi da que ga nhou,
re sol ve in ves ti gar um ca so pen den te

de seu pas sa do: o de sa pa re ci men to
da jo vem Sa mantha An dret ti (Bellè).

Ela foi se ques tra da quan do ia à es- 
co la e, 15 anos de pois, acor da nu ma
ca ma de hos pi tal sem se lem brar de
na da. Ao seu la do, es tá Dr Gre en
(Hoff man), um ana lis ta que pro me te
res ga tar o pas sa do da jo vem e cap tu- 
rar o mons tro se ques tra dor.

Os dois ho mens es tão atrás da mes- 
ma pes soa, usan do mé to dos dis tin- 
tos. Quem che ga rá pri mei ro ao se- 
ques tra dor? E, mais do que is so, há
ape nas uma ver da de? A ca da no va
des co ber ta: um no vo mis té rio. “O jo- 
go es tá na men te do es pec ta dor”, con- 
ta o ci ne as ta.

Pa ra cri ar “O La bi rin to”, Car ri si
con ta que se ins pi rou no in fer no do
es cri tor Dan te Alighi e ri, com seus di- 
ver sos cír cu los. “Es sa é a his tó ria de
uma des ci da ao sub mun do, en tão cri- 
ei lu ga res que re fle tem a obra do po e- 
ta. Por exem plo, o Lim bo é o De par ta- 
men to de Pes so as De sa pa re ci das,
pois es sas es tão sus pen sas en tre a vi- 
da e a mor te. O cír cu lo da lu xú ria é ha- 
bi ta do pe la úni ca pes soa por quem
Gen ko se pre o cu pa: uma pros ti tu ta
al bi na. Tu do até che gar ao oi ta vo, o
La bi rin to, um lu gar re ple to de ar ma- 
di lhas e tru ques, po vo a do pe lo mai or
mons tro de to dos: o mons tro das nos- 
sas men tes.”

Pa ra o di re tor, não ha via dois ato res
se não Ser vil lo e Hoff man pa ra os per- 

so na gens. “Eu le vei Gen ko a um in fer- 
no pes so al, pe di pa ra To ni mu dar sua
voz, pos tu ra, e ener gia. Cri a mos um
pro ta go nis ta que en con tra di ver sos
demô ni os, por que ape nas um ho- 
mem que se apro xi ma da mor te po de
ver e ou vir aqui lo que as ou tras pes so- 
as não po dem.”

Pa ra o Dr Gre en, Car ri si ex pli ca que
usou um mé to do di fe ren te. “O per so- 
na gem ti nha que ser gen til e com pas- 
si vo, mas, ao mes mo tem po, eva si vo.
Eu não que ria aque le tí pi co in ves ti ga-
dor mo der no que são en con tra dos em
sé ri es de te le vi são, fil mes e li vros. Pre-
ci sá va mos de um ho mem sá bio que
não co le ta pro vas, mas si nais do mal.”

Car ri si de fi ne o lon ga co mo um
noir re ple to de co res e mú si ca. “Que- 
ria dei xar pa ra trás a at mos fe ra fria
dos th ril lers re cen tes qua se sem pre
acom pa nha da de mú si ca so tur na e
ele trô ni ca. O re sul ta do é que “O La bi- 
rin to” é uma ex plo são de co res e mú- 
si ca sinfô ni ca. ”

“O La bi rin to” é um fil me so fis ti ca-
do, um sus pen se que não dei xa rá o es- 
pec ta dor lo go após a ses são. “Uma
dis pu ta en tre o as tro de Hollywood
Dus tin Hoff man e o ator dos fil mes de
Pa o lo Sor ren ti no, To ni Ser vil lo? Soa
óti mo”, diz a crí ti ca do jor nal in glês
The Guar di an. “Es se é um th ril ler que
bei ra uma fan ta sia sur re al”, de fi ne o
Daily Te le graph.

LANÇAMENTO

Realidades periféricas
em forma de música

BANDA TRIPLX LANÇA ÁLBUM DE ESTREIA   COM OITO FAIXAS

Até o iní cio des te ano, a TRI PLX era só um pro je to en- 
tre ami gos guar da do na ga ve ta. No en tan to, após pas sar
pe lo Big Brother Bra sil, Lu cas Ko ka Pen te a do con ta tou
Rod Kri e ger pa ra re to ma rem a ban da for ma da em 2016
com Du da Ma cha do na ba te ria e Mar tin Men don ça na
gui tar ra. Com o no me de TRI PLX, eles lan ça ram dois
sin gles, Era Uma Vez? e Se Li ga Ló ki e ago ra dis po ni bi li- 
zam o ál bum Sal ve Fa mí lia com oi to fai xas em um lan ça- 
men to pe lo se lo Let’s Gig e dis tri bui ção da Al ta fon te Bra- 
sil. 

A TRI PLX nas ceu nos bas ti do res das ma ni fes ta ções
dos se cun da ris tas, no fi nal de 2015, quan do Lu cas e Rod
se co nhe ce ram na Es co la Es ta du al Ca e ta no de Cam pos,
em São Pau lo. Da que le en con tro, saiu a mú si ca Ocu par
e Re sis tir, pro du zi da em par ce ria com Du da, que ain da
atu a va co mo ba te ris ta da Pitty. De pois pas sa ram a se en- 
con trar di a ri a men te pa ra fa ze rem um som no Stu dio
Ma dei ra, on de Du da tam bém mo ra va, na Rua Au gus ta.
Daí, mais mú si cas co me ça ram a sur gir e Mar tin Men- 
don ça se uniu ao trio.

Du ran te o ano de 2016, a TRI PLX pro du ziu o ál bum
que foi lan ça do no úl ti mo dia 21, cin co anos de pois. Pa- 
ra o lan ça men to, as fai xas pas sa ram por um pro ces so de
re mi xa gem, as si na do por An dré T, que tam bém é o res- 
pon sá vel pe la mas ter do dis co.

Com le tras ins pi ra das no co ti di a no do es tu dan te Lu- 
cas, a ban da traz pa ra os ho lo fo tes a re a li da de de mui tos
mo ra do res das pe ri fe ri as do Bra sil. “Exis tem mui tos Lu- 
cas por aí, vi ven do en tre so nhos e di fi cul da des. Al gu mas
le tras são ins pi ra das no meu cor re, ou tras nos cor res de
ou tras pes so as, que eu via sem pre acon te cen do per to de
mim”, con ta o vo ca lis ta que se ex pres sa pe las ri mas do
RAP nu ma so no ri da de que mer gu lha nas raí zes do rock

JAZZ E SOUL

Biel Lima faz show com
performance no YouTube

O CANTOR E PERFORMER PREPAROU REPERTÓRIO INTIMISTA

(FOTO: LUAN BATISTA)

Bi el Li ma, can tor, com po si tor, dan ça ri no, ator e per- 
for mer, apre sen ta – no pró xi mo dia 9 de agos to, se gun- 
da-fei ra, às 22h – ver sões cri a das pa ra as su as pró pri as
mú si cas e gran des hits bra si lei ros. No show-per for man- 
ce, com trans mis são re a li za da pe lo YouTube, o re per tó- 
rio che ga to tal men te in ti mis ta, com re fe rên ci as do jazz
e soul na cons tru ção dos ar ran jos de pi a no fei tos por
Rapha el Mo rei ra.

Dan do o cli ma da noi te, can ções au to rais co mo Co- 
pos Va zi os e For Fun, Ou ça-Me, da Tás sia Reis, Ama So- 
fre e Cho ra, de Pa bl lo Vit tar e Te Amo Dis gra ça, do Ba co
Exu do Blu es. “Nes te pro je to eu tra go um for ma to to tal- 
men te cre mo so, com aque le som pra ou vir to man do vi- 
nho, co zi nhan do, tro can do ca ri nhos com o boy ou so zi- 
nho re la xan do na sa la, sa be? Te nho co mo re fe rên cia de
es té ti ca a neo soul de Erykah Ba du e do pi a nis ta-ame ri- 
ca no Ro bert Glas per. Ve nho num mo od re la xan te, ro- 
mân ti co e sen su al. Que ro lem brar a mim mes mo – e a
to des que me es cu tam – que es se au to cui da do, sen sa ção
de tran qui li da de e dis po si ção em tro car afe tos é tam- 
bém um ato de re sis tên cia e mi li tân cia”.

Gra va da pe lo ce lu lar, em uma con cep ção mi ni ma lis- 
ta e to tal men te des pre ten si o sa de gla mour, a li ve re fle te
ain da so bre a ca pa ci da de de ar tis tas in de pen den tes
pro du zi rem no es que ma “fa ça vo cê mes mo” im pri min- 
do to tal de di ca ção e per so na li da de.

SER VI ÇO
Bi el Li ma re a li za ver são on li ne de show-per for man ce

voz e pi a no
Dia 9 de agos to, se gun da-fei ra, às 22h
Trans mis são pe lo YouTube do pró prio ar tis ta

| https://www.youtube.com/user/ga bri e lh fls
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 Tokyo 2020: a olimpíada 
da resiliência e  da conexão

São Luís, sábado e domingo 24 e 25 de julho de 2021

U
ma Olimpíada é sempre um 
evento que capta a atenção 
mundial por reunir os melho-
res atletas de seus respectivos 

países em busca de quebrar recordes e fa-
zer história em arenas, quadras, tatames, 
pistas e piscinas.

E o tão aguardado Jogos Olímpicos de 
Tokyo 2020, que acabou acontecendo so-
mente agora em julho de 2021 devido à 
pandemia global, já é inédito também pela 
proibição de público presencial nas pro-
vas, como medida de segurança para con-
ter a disseminação do novo Coronavírus.

Considerada uma das nações mais tec-
nológicas do planeta, o Japão já prome-
tia naturalmente uma Olimpíada de alta 
conexão e muita tecnologia. E isso ficou 
exponencialmente maior agora, pois será 
através dela - a tecnologia - que o público 
poderá acompanhar e tornecer, mesmo 
que de longe, por seus atletas preferidos.

Para Augsuto Diniz, Diretor da TVN, 
operadora de serviços de conexão (TV HD, 
Internet Fibra e Telefonia Movel e Fixa) 
essa é a era da alta conectividade asso-
ciada à mobilidade e à convergência di-
gital. A TVN além de transmitir as Olimpí-
adas de Tokyo em seus canais esportivos 
de forma especial; também é provedora 
de internet para clientes que poderão op-
tar por acompanhar os Jogos pelo celular 
ou tablet quando não estiverem em casa 
junto à TV, até mesmo devido à diferença 
de fuso horário.

“Trabalhamos para oferecer serviços de 
alta confiabilidade e cada vez mais acessí-
veis, pois entendemos que a conexão e a 
convergência digital viabilizadas pela web 
vieram para ficar e são serviços de primeira 
necessidade para pessoas de todas as ida-
des e perfis. Nessa Olimpíada de Tokyo, o 
que seriam dos torcedores e familiares de 

O mundo todo está de olho nas telas para conferir os Jogos Olímpicos de Tokyo

atletas sem a internet esem  a conexão 
digital?” provoca Augusto Diniz.

E para o Maranhão essa Olimpíada é 
também uma reunião de grandes atletas 
maranhenses dos mais diferentes esti-
los e modalidades, mas que entram para 
a história do esporte ao conseguirem 
classificação num programa olímpico 
tão conturbado e adiado pela pande-
mia atual.

Os Jogos Olímpicos de Tokyo 2021 
trazem cinco novas modalidades que 
estreiam em uma Olimpíada – surfe, ca-
ratê, escalada esportiva; beisebol/soft-
ball e skate. Nessa última modalidade, 
uma grande favorita ao ouro olímpico 
tem apenas 13 anos e encanta com suas 
manobras radicais. Rayssa Leal, também 
conhecida como a Fadinha do Skate, é de 
Imperatriz e já bate um recorde: será a 
mais nova brasileira a competir em uma 
olimpíada. Ela integra a equipe feminina 
do Brasil na modalidade que promete 

ser o carro chefe das medalhas olímpi-
cas para o país. A fadinha maranhen-
se Rayssa, que foi medalha de prata no 
Mundial de 2019 e de bronze no Mun-
dial de 2021, compete no street femini-
no e tem como companheiras de equipe 
Pâmela Rosa, líder do ranking e cam-
peão mundial de 2019 e Letícia Bufoni, 
considerada uma das melhores skatis-
tas da história.

E temos mais maranhenses brigan-
do por medalhas em Tokyo: As gêmeas 
Thalia e Thalita Costa no rubgy femi-
nino; a veterana do handebol Ana Pau-
la Rodrigues em sua quarta olímpiada; 
o cavaleiro de Imperatriz radicado na 
Bélgica Marlon Zanotelli  que tem como 
conjunto o cavalo campeão VDL Edgar; 
além de João Henrique Falcão, que in-
tegra a equipe de atletismo no reveza-
mento inédito, na modalidade de 4x400 
misto. Ele é natural do PI mas treina na 
equipe do CT Maranhão, e portanto, ma-

ranhense de coração. Vale a pena ficar de 
olho nas telas de tvs e celulares para acom-
panhar nossos representantes olímpicos 
em suas respectivas provas no outro lado 
do mundo.         

  

Marlon Zanotelli e seu cavalo VDL Edgar formam um 
conjunto harmonioso e equilibrado, fruto de uma ro-
tina diária de árduos treinos incluindo sessões com 
foco no fortalecimento emocional.

A Fadinha do Skate Rayssa leal impressiona pela técnica de suas manobras radicais.

As gêmeas Thalia e Thalita são as feras do Rugby.

Com uma carreira longa a 
handebolista Ana Paula 
Rodrigues é exemplo de dis-
ciplina e foco.

João Henrique Facão, atleta do CT Maranhão, integra a 
equipe olímpica da prova de revezamento 4x400 misto, 
modalidade inédita em uma olimpíada.

Augusto Diniz – Diretor da TVN
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Plínio Tuzzolo com o engenheiro do trabalho Alexandrino Mazzulo

Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho do Hospital São

Luís foi um sucesso
Sen si bi li zar pa ra trans for mar. Com es sa mo ti va ção foi re a li za da com su ces so a IX Si pat / Se ma na In ter na

de Pre ven ção de Aci den tes de Tra ba lho do Hos pi tal São Luís / HSLZ. Es te ano o even to te ve co mo slo gan “Se- 
gu ran ça e Pre ven ção é um Ato de Cons ci en ti za ção” em uma am pla pro gra ma ção co man da da pe la pre si den- 

te da CI PA do HSLZ Danielly Frei tas e pe lo di re tor ge ral do HSLZ Plí nio Va lé rio Tuz zo lo. Na pau ta pa les tras,
de ba tes, jo gos e di nâ mi cas, mú si ca, ati vi da des de re cre a ção, sor tei os e pre mi a ções; além de pe ça te a tral en- 

ce na da pe lo Gru po de Tra ba lho e Hu ma ni za ção de mons tran do de for ma lú di ca a im por tân cia da saú de
men tal e fí si ca. O ce ri mo ni al do even to foi as si na do pe la Co or de na do ra do NEP, Re be ca Cu trim. Foi pro mo- 
vi do um con cur so in ter no pa ra pre mi ar a fra se mais cri a ti va so bre o te ma de Se gu ran ça e Pre ven ção. A ven- 
ce do ra foi a co or de na do ra de en fer ma gem da UTI do HSLZ Ana Ra chel. A apre sen ta ção cul tu ral com o Boi
Bri lho da Ter ra en cer rou o even to que te ve co mo ob je ti vo mai or au men tar o grau de cons ci en ti za ção de to- 

dos os co la bo ra do res so bre a Se gu ran ça e a im por tân cia da Pre ven ção no am bi en te hos pi ta lar.

O diretor administrador do HSLZ Édem Lúcio premiando um
colaborador

Ao centro, a coordenadora de Enfermagem da UTI do HSLZ
Ana Rachel, autoria da melhor frase sobre Segurança e
Prevenção

A presidente da CIPA do HSLZ Danielly Freitas; as psicólogas palestrantes Monique Sales e Karoline Heloísa, o diretor geral
do HSLZ Plínio Valério Tuzzolo, o palestrante Dr. Weber Penha e Rebeca Cutrim.

Os maranhenses Meireles Jr. e Flávia Correia, emoldurando o padre Omar Raposo,
pároco da igreja São José da Lagoa e reitor do Santuário Cristo Redentor

Flávia  Correia mereceu este clic produzido pelas lentes de Meireles Junior

São Luís, sábado e domingo, 24 e 25 de julho de 2021
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NOBRE DA SEMANA: 
LINDALVA LIMA REIS E O 
SUCESSO DAS ÓTICAS VEJA

É BIG! É BIG! 
O ELEGANTE 
ANIVERSÁRIO DE 
CLÁUDIO CARVALHO

O empresário, Cláudio Carvalho, celebrou 
sua mudança de idade, na noite do dia 16 de ju-
lho, no Delicata Eventos – Holandeses e reuniu 
um seleto e reduzido número de convidados, 
para festejarem seu aniversário com muita ani-
mação, charme e sem aglomeração.

Muito querido e esbanjando a sua simpatia 
de sempre, o aniversariante agradeceu a pre-
sença de todos e com todas as atuais medidas 
protetivas, colocou os convidados para caírem 
na folia, que foi embalada por grandes nomes 
da música local e teve a cobertura do Programa 
Nobre e do fotógrafo, Herbert Alves.

Os sapatos que levam sua assinatura são dis-
putadíssimos e arrasam nos melhores salões, 
eventos e lugares de São Luis. Cláudio Carva-
lho é reconhecido como mais famoso desig-
ner de sapatos do Maranhão e suas coleções 
são um mix de conforto, durabilidade e esti-
lo, para homens e mulheres. Parabéns e muito 
mais sucesso.

MIRANTE DA LITORÂNEA: NOVO CARTÃO POSTAL DE SÃO LUIS

TUDO PRONTO PARA O 
MISS BARREIRINHAS 2021

Além das maravilhas naturais da região, a cidade de Barreirinhas que 
é um dos principais portões de entrada para quem desejar visitar os fasci-
nantes Lençóis Maranhenses, também tem outros encantos, a beleza e a 
receptividade da sua gente. Prova disso é o Concurso Mister e Miss Barrei-
rinhas 2021, que vai acontecer no dia 31 de julho no Salão de Eventos do 
Gran Lençóis Flat Residence, um dos melhores resorts do Nordeste.

O evento está em sua 6ª edição e tem como coordenador, o promoter 
José Maria Marques, que está organizando uma festa badalada e exige tra-
je esporte fino. O público restrito a convidados devido aos novos protoco-
los sanitários, vai conhecer os eleitos nas categorias Teen e Adulto em uma 
noite com muitas atrações.

 A primeira colocada vai representar o município, no Concurso Miss 
Maranhão Globo 2021, que está com inscrições abertas e as seletivas con-
firmadas, para os dias 11 e 12 de agosto e a Final prevista para 25 de agosto 
no Rio Poty Hotel – São Luis. Vai ser lindo!

Na tarde da última quinta-feira (22), 
a empresária Lindalva Lima abriu as 
portas da sua Loja Conceito no Dunas 
Center – Calhau, para receber a apre-
sentadora de TV, Madalena Nobre e 
falar um pouco da sua história como 
mãe, esposa e empresária de sucesso.

Como presidente da Rede de Óticas 
Veja, Lindalva sempre acompanhou 
o cotidiano do marido, Ednei Viégas 
e foi conhecendo melhor o segmen-
to óptico. Com uma postura sempre 
incentivadora e disposta a enfrentar 
grandes desafios foi se adaptando aos 
novos cenários e conciliando os negó-
cios, com a educação e o crescimen-
to de seu maior amor, a filha Waléria.

Durante a entrevista concedida ao 
Programa Nobre, a empresária falou 
da evolução do grupo, que hoje conta 
com lojas em São Luis – MA e Manaus 
– AM. Destacou também dos momen-
tos em família e de sua paixão por via-
gens. Inclusive, falou da mais recente 
viagem que fez a Dubai e Maldivas.

Com a inauguração no primeiro 
semestre desse ano do Dunas Cen-
ter – Calhau, local onde outrora era a 

residência do casal, os empresários 
deram oportunidades para que ou-
tras pessoas pudessem empreender 
e gerar boas oportunidades. Por todo 
esse profissionalismo, excelência dos 
produtos e serviços ofertados, Ednei 
e Lindalva receberam o Prêmio No-
bre 2020, como referência no mer-
cado óptico da região.

LINDALVA COM O MARIDO, EDNEI VIÉ-
GAS E A FILHA WALERIA EM RECENTE 
VIAGEM A DUBAI.

A EMPRESÁRIA LINDALVA LIMA REIS CURTINDO AS BELAS PRAIAS E CENÁRIOS 
DAS ILHAS MALDIVAS.

SEMPRE INTERAGINDO E CAPACITANDO SEU TIME DE COLABORADORES, LIN-
DALVA LIMA BUSCA SEMPRE O APERFEIÇOAMENTO.

A capital maranhense ganhou mais um 
belo atrativo turístico. A Secretaria de Es-
tado do Turismo (SETUR) inaugurou na 
noite da quarta-feira (21) uma gigantesca 
escultura em formato de Serpente no Mi-
rante da Avenida Litorânea, que foi com-
pletamente reformado e revitalizado.

O local recebeu praça com novos aca-
bamentos, novo mobiliário, paisagismo, 
inserção de guarda-corpo, pintura e ilumi-
nação. A escultura instagramável “O des-
pertar da Serpente” com 20 metros e mais 
de 1500 peças dobradas de forma artesanal 

é assinada pelo artista Ítalo Fonseca e mexe 
com o imaginário de uma lenda tão conheci-
da pelos maranhenses.

O Mirante que fica localizado na parte mais 
alta da Avenida e em frente ao Parquinho, já 
recebe um bom número de visitantes, que vão 
contemplar os belos cenários da Baía de São 
Marcos, da Praia do Calhau e o mais belo pôr 
do sol de São Luis.

A pintura nos degraus ao longo do passeio 
tem tons alaranjados à amarelados. Os cantei-
ros são revestidos com tijolinhos rústicos em 
tonalidades azuis esverdeadas, que remetem a 

mobilidade das ondas do mar e as pedras por-
tuguesas transmitem uma releitura do Centro 
Histórico de São Luis, que é Patrimônio da Hu-
manidade. Encantador!

LUIS WALTER – COORDENADOR DE TURISMO DO 
SEBRAE-MA; A SECRETÁRIA ADJUNTA, SABRINA 
MARTINS (SETUR – SLS); O SECRETÁRIO ADJUNTO 
DE TURISMO DO MARANHÃO, HUGO VEIGA; O SE-
CRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, SAULO SAN-
TOS E CATULÉ JÚNIOR – SECRETÁRIO DE ESTADO 
DO TURISMO, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO.

DISPUTANDO O 
TÍTULO MÁXIMO 
DA BELEZA, AS 
CANDIDATAS AO 
MISS BARRERI-
NHAS 2021 ESTÃO 
PRONTAS PARA O 
CONCURSO.


