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Dia de brincar

O Dia das Crianças foi criado no Brasil em 1924. Para comemorar a data, os pais apostam na compra de brinquedos ou na realização de atividades na companhia das crianças. Para aproveitar de maneira mais divertida,
separamos algumas alternativas de brincadeiras e atividades para serem realizadas com as crianças.
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Utilizado por
pais, crianças e
adolescentes,
tabletes e aparelhos celulares se mostram
uma ferramenta significativa
no dia a dia do
público infantil.
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Comércio de brinquedos
falsificados esquenta
O Dia das Crianças exige dos pais, um cuidado redobrado na hora de adquirir um brinquedo com preço muito aquém do praticado
pelo comércio formal. Se o preço está muito
baixo, melhor desconfiar. PÁGINA 7
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Bolo de rolo saudável
para toda família.
Veja como é simples
fazer para
comemorar neste dia
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Os pequenos atletas
maranhenses que se
destacam no país

Igrejas celebram
dia de Nossa
Senhora Aparecida

Pensando nesta data, dia 12 de
outubro, O Imparcial, resolveu
trazer uma lista de Crianças Maranhenses destaques de algumas
modalidades esportivas.
PÁGINA 8

Paróquias, igrejas e comunidades da Grande Ilha montaram
programações especiais para encerramento dos festejos da padroeira do Brasil neste 12 de outubro
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PROMULGADA

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Ministropedequecorte
sejarevistourgentemente

Lei proíbe despejos até
o fim do ano

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) perdeu 90% do seu orçamento,
incluindo recursos que serviriam para o pagamento de bolsas de pesquisa

O

ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
Pontes, comentou, no último ﬁm de semana, o corte
no orçamento da pasta, aprovado pelo Congresso Nacional por solicitação
do Ministério da Economia. O projeto
retirou R$ 690 milhões do ministério
comandado por Pontes e repassou
para outros setores.
Com a redução, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
perdeu 90% do seu orçamento, incluindo recursos que serviriam para o
pagamento de bolsas de pesquisa, o
que pode impactar projetos em andamento.
Em nota conjunta, entidades cientíﬁcas como a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC),
Academia Brasileira de Ciências
(ABC), Academia Nacional de Medicina (ANM) e Associação Nacional de
Estudantes
de
Pós-Graduação
(ANPG) criticaram a mudança de destinação de recursos.
“Quando mais precisamos da ciência, a equipe econômica age contra a
lei, com manobras que sugerem a intenção deliberada de prejudicar o desenvolvimento cientíﬁco do Brasil.
Além de não liberar os R$ 690 milhões
à revelia dos compromissos ﬁrmados
com setor, cerca de R$ 2 bilhões do
FNDCT [Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico]
seguem pendentes de destinação, em
claro descumprimento da Lei Complementar n° 177/2021. É incompreensível que o Congresso Nacional permita que suas decisões, manifestadas
democraticamente na aprovação de
leis para o país, sigam sendo descumpridas por meio de manobras de último momento. É preciso priorizar a ci-

A PROIBIÇÃO RESTRINGE-SE A IMÓVEIS URBANOS

PROJETO RETIROU R$ 690 MILHÕES DO MINISTÉRIO E REPASSOU PARA OUTROS SETORES.
laboratoriais que dão suporte operacional às atividades de produção,
Nota do Ministério da Eco- prestação de serviços, desenvolvimento e pesquisa. Estão contemplanomia
Em nota, o Ministério da Economia das ainda despesas do Ministério da
informou, na sexta-feira (8), que pro- Saúde, Educação (R$ 107 milhões paposta de alteração na programação ra a concessão de bolsas de estudo no
orçamentária “ocorreu para cumprir ensino superior e outros R$ 5 milhões
decisão governamental quanto à ne- para o apoio ao desenvolvimento da
cessidade de remanejar recursos nes- educação básica), Cidadania, Comute momento, a qual foi referendada nicações, Desenvolvimento Regional
pela Junta de Execução Orçamentária (R$ 150 milhões para ações de proteção e Defesa Civil associadas à distri(JEO)”.
“Não são recursos originados da re- buição de água potável às populações
serva de contingência do FNDCT. En- atingidas por estiagem e seca (Operatre essas demandas, consta o atendi- ção Carro-Pipa), R$ 100 milhões para
mento de R$ 89,8 milhões para o MC- a integralização de cotas de moradia
TI. Desse total, R$ 63 milhões serão do Fundo de Arrendamento Residendestinados para despesas com produ- cial e R$ 2,2 milhões para obras de inção e fornecimento de radiofármacos fraestrutura hídrica) e Agricultura, Peno país. Outros R$ 19 milhões vão pa- cuária e Abastecimento”, informou a
ra o funcionamento das instalações pasta.
ência. Ciência é vida!”, diz a nota.

CONGRESSO NACIONAL

CentrãoeevangélicosemembateporvaganoSupremo
O presidente Jair Bolsonaro começa a semana com nova dor de cabeça,
em um caso que mistura política e religião. A crise da vez foi aberta com a
ofensiva do Centrão para indicar um
nome para a cadeira vaga no Supremo
Tribunal Federal (STF), o que provocou a ira dos evangélicos, um dos últimos redutos de apoio bolsonarista. A
temperatura subiu tanto a ponto de o
pastor Silas Malafaia, um dos principais conselheiros do presidente,
anunciar, para hoje, a divulgação de
um vídeo com denúncias contra dois
ministros do governo. Segundo ele,
“será um arrasa quarteirão!”.
O Centrão, grupo político que comanda a articulação do Executivo
com o Congresso, quer se aproveitar
do impasse em torno do nome do exadvogado-geral da União André Mendonça, indicado, em julho, para a vaga
aberta no STF com a aposentadoria
do ministro Marco Aurélio.
Bolsonaro pretendia cumprir a
promessa de indicar alguém “terrivelmente evangélico” para a Corte. Até o
momento, porém, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado, Davi Alcolumbre (DEMAP), resiste em agendar a sabatina de
Mendonça.
Uma articulação encabeçada pelo
Centrão tenta emplacar no STF Alexandre Cordeiro de Macedo, atual
presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A indicação é defendida por três ministros do governo que pertencem ao
bloco político: Ciro Nogueira (Casa
Civil), Flávia Arruda (Secretaria de
Governo) e Fábio Faria (Comunicações). O assunto esteve no cardápio
de dois jantares ocorridos em Brasília,
na semana passada.
Para a vaga no Supremo, André
Mendonça conta com o apoio das

principais lideranças evangélicas, que
se rebelaram por não terem sido consultadas sobre o nome de Alexandre
Macedo.
Nos últimos dias, Silas Malafaia
tem centrado fogo, pelas redes sociais, contra Alcolumbre, Nogueira e o
líder do governo no Senado, Fernando
Bezerra (MDB-PE), acusados por ele
de fazerem “safadeza” e um “jogo sujo
por baixo do panos”. Em um vídeo, o
pastor conta que Bolsonaro, ainda na
campanha presidencial, prometeu
que indicaria nomes “terrivelmente
evangélicos” para o Supremo e que a
palavra ﬁnal seria desse grupo religioso.
Malafaia diz também que nunca o
Senado havia demorado tanto para
sabatinar um indicado ao Supremo.
Além disso, aﬁrma que qualquer outra
indicação para o tribunal terá que
passar pelo crivo dos evangélicos. “Estão pensando que vão chegar para o
presidente com um nome qualquer,
mas o presidente vai perguntar para
gente, e vamos dizer ‘não, não reconhecemos esse cara’”, aﬁrma o religioso, na gravação.
O pastor prossegue: “A única coisa é
que o presidente vai perguntar se o
camarada é terrivelmente evangélico
ou não, porque ele não tem ideia. Não
adianta esses caras armarem alguma
coisa, dizendo que João ou Manoel ou
sei lá quem é terrivelmente evangélico, que nós vamos dizer ao presidente
que sim ou não”.
Em outro vídeo, divulgado ontem,
o pastor bolsonarista publicou uma
ameaça contra integrantes do governo. “Gravíssimo! Atenção, povo brasileiro. Dois ministros de Bolsonaro
perderam a condição moral de continuarem como ministros. Amanhã
(hoje) vou postar um vídeo denunciando esses inescrupulosos. Será um

O Diário Oﬁcial da União traz nesta sexta-feira (8) a
promulgação de duas leis cujos vetos integrais do presidente Jair Bolsonaro foram derrubados pelo Congresso
Nacional no ﬁnal de setembro. A Lei 14.216/21 proíbe
despejo ou desocupação de imóveis urbanos até o ﬁm
de 2021. Oriunda do Projeto de Lei 827/20, dos deputados André Janones (Avante-MG), Natália Bonavides (PTRN) e Professora Rosa Neide (PT-MT), a norma suspende os efeitos de qualquer ato ou decisão de despejo, desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público. Já a Lei 14.215/21 assegura repasse de
pelo menos 70% dos recursos previstos em parcerias
com organizações não governamentais durante o período de calamidade pública em decorrência da pandemia
de Covid-19. A medida é oriunda do Projeto de Lei
4113/20, do deputado Afonso Florence (PT-BA) e outros.
Também foram incorporados a três leis, trechos que
haviam sido objeto de vetos parciais também derrubados. A Lei 14.173/21, oriunda da Medida Provisória
1018/20, agora prevê isenção para empresas de serviços
de vídeo por demanda da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional
(Condecine), cobrado do setor audiovisual – cinema, TV
aberta e fechada e “outros mercados”. Já a Lei 14.174/21
passa a permitir que concessionárias de aeroportos antecipem o pagamento de outorgas, que são os valores
devidos pela empresa vencedora da licitação. Essa lei é
oriunda da Medida Provisória 1024/20, que prorrogou
medidas de reembolso de passagens aéreas em razão da
pandemia de Covid-19.
Foi ainda reincorporado à Lei 14.180/21, que instituiu
a Política de Inovação Educação Conectada, o apoio às
escolas na obtenção de acesso à internet de banda larga
e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na
educação básica, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola (Lei 11.947/09). Esse veto havia sido aposto
ao Projeto de Lei 9165/17, do Executivo.

ESCÓCIA

Mourão fica fora da
Cúpula do Clima

verdadeiro arrasa quarteirão”, escreveu o religioso.

“No mínimo, estranho”
O deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), ex-coordenador da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso, aﬁrmou ao Correio que considera, “no mínimo, estranho”, o fato de
o Senado, três meses após a indicação
de André Mendonça, ainda não ter
marcado a sabatina. Segundo ele, o
advogado “reúne os requisitos exigidos pela Constituição para ocupar
uma vaga no Supremo, como reputação ilibada e profundo saber jurídico”.
Câmara disse que o episódio o leva
a desconﬁar que esteja havendo alguma “discriminação” pelo fato de Mendonça ser evangélico. “Por que isso
nunca aconteceu com um indicado
não evangélico ao Supremo? O Senado tem que cumprir com sua obrigação e fazer a sabatina. Se os senadores
não concordarem, derrubem a indicação.
E, mesmo assim, será algo discriminatório, porque o doutor André Mendonça reúne todos os requisitos necessários”, aﬁrmou o parlamentar,
que disse ainda não acreditar que Bolsonaro venha a retirar a indicação do
ex-advogado-geral da União e nem
que Mendonça desista de ir para o Supremo. “A chance é zero por cento”,
disse.
Com a nova crise, Bolsonaro terá
que se decidir entre os dois principais
grupos que o apoiam. O Centrão controla a Câmara e é decisivo para a
aprovação de projetos de interesse do
governo, além de blindar o presidente
contra a ameaça do impeachment.
Por sua vez, os evangélicos têm grande inﬂuência sobre os milhões de elei-

MOURÃO HAVIA PEDIDO PARA SER O REPRESENTANTE DO PAÍS
O vice-presidente Hamilton Mourão ﬁcou sem a desejada cheﬁa da delegação brasileira que será despachada para a Cúpula do Clima (COP 26) das Nações Unidas,
em Glasgow, na Escócia. O encontro ocorrerá nas duas
primeiras semanas de novembro.
Mourão havia pedido ao presidente para ser o representante máximo do país na conferência da ONU, mas
não recebeu a missão. Em mais um sinal de desprestígio
ao vice, Bolsonaro escalou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para a tarefa. “Eu vou ser o chefe da
comitiva, como todo ano foi, junto ao Itamaraty nas negociações”, disse Leite. “Estamos montando a comitiva,
deve sair um decreto apresentando.”
A redução do desmate ilegal na Amazônia é uma condição para que o Brasil consiga atingir seus compromissos de redução de gases estufa, conforme relatam integrantes do governo. Apesar de reconhecerem situações
críticas no cerrado e no Pantanal, eles avaliam que o impacto do uso da terra desenfreado na Amazônia é o que
realmente pode comprometer os resultados brasileiros
previstos no Acordo de Paris.
A despeito de não programar sua ida à COP 26, Mourão segue representando o governo Bolsonaro em outros foros menores, como fez na terceira reunião do Pacto de Letícia, onde falou novamente sobre a COP. Ele disse que os países amazônicos devem atuar em bloco,
contra o que considera uma tentativa indevida de transferir aos governos sul-americanos a responsabilidade
de tomar medidas para conter mudanças climáticas e
extinção de espécies. O vice também segue com uma
agenda diplomática intensa e já levou duas comitivas de
embaixadores estrangeiros à região amazônica.
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Câmara vai apreciar
vetos à LDO 2022
Prefeito de São Luís Eduardo Braide (Podemos) vetou duas emendas que modificaram
o projeto inicial; vereadores decidirão se mantêm vetos do Executivo

A

sessão será transmitida pela
Câmara, a partir das 9h, por
meio do site institucional ou
pelo canal da Casa Legislativa
no YouTube / Leonardo Mendonça
O presidente da Câmara Municipal
de São Luís, Osmar Filho (PDT), convocou para essa quarta, 13, uma sessão extraordinária para deliberar sobre o veto do prefeito Eduardo Braide
(Podemos) a emendas à LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para
o exercício de 2022.
A sessão deverá ocorrer quarta-feira (13), a partir das 9 horas, no Plenário Simão Estácio da Silveira. Também
será transmitida por meio do site institucional ou pelo canal da Casa Legislativa no YouTube.
Conforme anúncio do chefe do legislativo, em consonância ao disposto
no art. 241, §§ 4º e 5º do Regimento Interno, a referida sessão será destinada
à apreciação do Veto n° 0002/2021 ao
Projeto de Lei n° 105/2021. A pauta
desta sessão extraordinária é especíﬁca para apreciar em um único turno
de discussão e votação todos os vetos
feitos pelo prefeito.
“A sessão extraordinária, na forma
do art. 135, §§ 1º e 3º, art. 135-A e art.
136 todos do Regimento Interno, terá
todo o seu tempo destinado à Ordem
do Dia, cuja matéria será disponibilizada pelo Presidente no dia anterior
pelos mesmos canais das sessões ordinárias direcionadas em Plenário,
dando a máxima publicidade para o

A SESSÃO DEVERÁ OCORRER QUARTA-FEIRA (13), A PARTIR DAS 9 HORAS
conhecimento do público”, declarou
Osmar Filho.

porém um pedido de vista formulado
pelo vereador Astro de Ogum (PCdoB)
adiou a discussão.

A apreciação dos vetos estava prevista para a última quarta-feira (6),

Absorvente na
política
O Brasil, inacreditavelmente, vive uma escalada de fatos inusitados que chocam o mundo e nos envergonha aqui dentro. Por
exemplo, um projeto que determina a distribuição gratuita de absorventes a estudantes pobres e mulheres em situação de vulnerabilidade, como moradoras de rua e presidiárias, virou crise política. O presidente Bolsonaro vetou a proposta, alegando falta de
recursos no orçamento. A autora não indicou a fonte do dinheiro.
Pronto, virou a crise do absorvente na política e ganhou repercussão internacional. Na Alemanha, a embaixada brasileira teve a fachada “decorada” com centenas de absorventes.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), especialista
em mídia virtual e fake news, atacou a colega de Câmara, Tábata
Amaral (PSB-SP). Domingo ele soltou uma fake segundo a qual a
deputada teria criado o “PL dos Absorventes” como lobista do bilionário Jorge Paulo Lemann, “um dos donos da produtora de absorventes P&G”. A empresa venceria licitações para vender o produto “de baixa qualidade” ao governo federal.
Foram duas mentiras embutidas numa só postagem em redes
sociais. A autora do projeto é a deputada Marília Arraes (PT-PE),
apoiado por outros 34 colegas, entre elas Tábata Amaral. Quanto a
Paulo Lemann, também não é “um dos donos da produtora de absorventes P&G”, empresa transnacional de capital aberto. Lemann pode, no máximo, ser acionista da gigante americana, símbolo do capitalismo neoliberal, defendido pelo clã Bolsonaro. Porém, pressionado, no domingo passado, Jair Bolsonaro garantiu
que vai viabilizar um projeto que prevê a distribuição gratuita dos
protetores femininos.
No Maranhão, o governador Flávio Dino se antecipou e decretou a distribuição gratuita de absorventes a 163 mil jovens de escolas públicas do estado e a mulheres vulneráveis. Ele espera que
o Congresso derrube o veto de Bolsonaro. Saindo na contramão
do debate, o colunista bolsonarista Rodrigo Constantino zombou
no twitter de pobreza menstrual: “Chicobras, o sangue é nosso”,
uma chacota de mau gosto, adaptada ao logotipo da Petrobras.
Constantino, segundo a revista Fórum, é um machista desnivelado, já disse que castigaria a própria ﬁlha se ela fosse estuprada e
usou termo chulo, que liga menstruação à “porquice”. Este é o
País que nos faz corar de vergonha a cada “debate” para tanger o
povo do essencial, até às urnas de 2022.

Mulheres no relatório (1)

A senadora Eliziane Gama (Cidadania) vai sugerir ao relator da
CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), um capítulo no relatório, exclusivamente dedicado às mulheres. Tanto as que participaram dos trabalhos quanto as vítimas da pandemia.

VAGA DE TRABALHO

IEL faz 1º processo seletivo online para o Sebrae

Mulheres no relatório (2)

Além da Senadora Simone Tebet (MDB), Eliziane cita Zenaide
Maia e Leila do Vôlei, atuantes nos trabalhos da CPI. Ela destaca
ainda os milhares de mulheres que morreram de covid e deixaram
170 mil menores na orfandade, para os quais pede auxílio emergencial.

Calhamaço de Renan

Na próxima dia 19, a CPI da covid vai realizar um ato púbico em
Brasília para lançar o relatório da CPI, produzido pelo senador Renan Calheiros, com o acompanhamento dos demais membros. O
texto de quase mil páginas terá 40 indiciados.

“As pessoas estão relativizando o imoral,
o promíscuo”

APESAR DE VIRTUAL, O SELETIVO PARA O SEBRAE COMPUTOU A INSCRIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1.000 CANDIDATOS .
São Luís – A solução encontrada
pelas empresas para contratarem novos funcionários em tempos de distanciamento social, é realizar todo o
processo seletivo, ou a maior parte
das etapas de seleção, de forma virtual. Para prosseguir procurando e contratando pessoas, várias empresas começaram a empregar novas tecnologias.
É o caso do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae-MA), por exemplo, que está
com 12 vagas imediatas e para cadastro reserva abertas, em cargos de nível
médio e superior, distribuídas em diversas cidades do Maranhão.
Para atender a necessidade do Sebrae neste momento, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) realiza as etapas da
seleção inteiramente online. O que é
uma novidade para o IEL-MA que já
realizava entrevistas de forma remota
e aplicação de estudos de caso online,
segundo a assessora do Instituto, Isabelle Rabelo. “Esta é a nossa 1ª experiência na realização de um processo
seletivo online com provas objetivas.
É uma tendência que veio atender essa demanda das empresas. Dessa forma, as contratações não ﬁcarão todas
congeladas pela pandemia e as em-

presas poderão contar com o IEL que
sempre estará disposto a inovar nesse
sentido”, evidencia Isabelle.
Apesar de virtual, o seletivo para o
Sebrae computou a inscrição de aproximadamente 1.000 candidatos que
se submeteram a 1ª etapa do processo
que foi a prova objetiva, aplicada no
dia 03 de outubro de 2021. Classiﬁcaram-se para a próxima fase 402 candidatos, conforme o resultado divulgado nesta sexta-feira (8).
Os classiﬁcados vão para a 2ª fase
que é a prova prática online, que será
uma redação com tema da área especíﬁca escolhida, a ser realizada nesta
quarta-feira (13). O candidato terá, no
máximo, 3 (três) horas para elaborar a
redação.
De acordo com o IEL, todas as redações passarão por um farejador de
plágio, para assegurar a veracidade e
originalidade do texto. A redação será
de caráter eliminatório e classiﬁcatório com nota mínima de 70,00 (setenta) para que o candidato seja classiﬁcado. Os participantes dessa etapa,
receberão um link no e-mail de inscrição para acessar a área de prova.
Em seguida, os candidatos aprovadosserão submetidos ao teste HumanGuide, que é uma ferramenta de

avaliação psicológica para traçar o
perﬁl dos candidatos às vagas. O teste
também será feito de forma online,
por meio de uma plataforma especíﬁca. A etapa de Entrevista é de caráter
classiﬁcatório e consiste na veriﬁcação de aspectos técnicos e comportamentais exigidos pelo cargo em questão.
O IEL lembra que os cargos exigem
experiência proﬁssional mínima de
01 ano na área de atuação comprovada e que o seletivo tem validade de
convocação pelo período de um ano
(prazo em que, quem ﬁcar no cadastro reserva e/ou excedente, poderá ser
convocado ou não, conforme necessidade da administração), podendo ser
prorrogado por igual período. O contrato será por tempo indeterminado
seguindo a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Para o IEL a experiência do 1º processo seletivo completamente online
abre um caminho com maiores possibilidades no uso das novas tecnologias. “Sem dúvidas, essa é uma experiência de muito aprendizado no campo da inovação e demanda criatividade para seguirmos nos adequando às
exigências do mercado”, aﬁrma Isabelle.

Da senadora Simone Tebet, sobre offshores de Paulo Guedes,
para quem o ministro da Economia não será demitido, apesar de
revelações.

A pré-campanha eleitoral de 2022, com várias restrições
da Justiça sobre propaganda, está levando os pré-candidatos a todos os cargos a atuarem no interior, cada
um a seu modo, realizando programas de obras, como
se governo fosse.

1

2
3

A dinheirama das emendas parlamentares sai direto do
tesouro nacional para o controle dos parlamentares.
Eles dizem o que deve ser feito e qual empresa contratar. É um garimpo de suas bateias: rende voto ao “gestor paralelo” e dinheiro das gambiarras de licitações.
O ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes indica que pode deixar governo: “falta de
consideração”. Sua pasta, responsável pelo projeto da
Base de Espacial Alcântara, sofreu corte de 92% da verba. Foguete de Alcântara? Nem fumaça.

Sai sem sair (1)?

Embora sem trabalhar em parcerias oﬁciais com o governo
Flávio Dino, o prefeito de São Luís Eduardo Braide fez um remanejamento na equipe à moda ﬂavista. Troca secretários de lugar
remodela o formato da gestão, mas ninguém vai embora.

Sai sem sair (2)

Saiu Caroline Marques Salgado da Assessoria Técnica da Semgov e foi para a Secretaria de Educação. Enquanto isso, Marco
Moura deixa a Semed para assumir a Assessoria de Parcerias Público-Privadas do governo de Braide.
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Reindustrialização
em um cenário de
incertezas
» JOÃO CARLOS MARCHESAN
Administrador de empresas, empresário e presidente do
Conselho de Administração da Abimaq
“A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não
pela riqueza dos príncipes”. A frase atribuída ao ﬁlósofo escocês
Adam Smith retrata bem a necessidade do Brasil de hoje. Precisamos gerar empregos de qualidade, erradicar a pobreza de grande
parte da população, distribuir melhor a renda e promover o crescimento. Nesse sentido, e especialmente no contexto atual, a indústria deve ter um papel muito relevante para o desenvolvimento do Brasil.
Incentivar a indústria signiﬁca incentivar a criação de emprego, melhores salários, crescimento econômico, melhor distribuição de renda, especialmente pela correlação com demais macrossetores, como o agropecuário, o extrativo mineral e o de serviços.
Investir na indústria signiﬁca investir nas cadeias produtivas e gerar crescimento como um todo. Historicamente, todos os países
que lograram êxito no desenvolvimento tiveram a indústria como
um fator preponderante.

EDITORIAL

Questão de dignidade
Na semana que passou, mais precisamente na quinta-feira, o presidente
Jair Bolsonaro vetou trechos do Projeto de Lei 4.968/2019 — aprovado em
14 de setembro no Congresso Nacional —, que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual.
Entre eles, o que seria mais importante para as mulheres em situação de
vulnerabilidade extrema, em situação
de rua, presidiárias, internadas em
unidades socioeducativas e estudantes de baixa renda de escolas públicas:
a distribuição gratuita de absorventes
femininos. As justiﬁcativas para o veto
são: “contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade” e não
haver deﬁnição de onde sairia o dinheiro para custear o projeto. O texto
original do PL previa que a distribuição para as presidiárias seria ﬁnanciada pelo Fundo Penitenciário Nacional. E para os outros casos, o dinheiro
sairia do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Depois da pressão de vários setores
da sociedade, inclusive do presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco (DEMMG), a Secretaria de Comunicação
(Secom) publicou em rede social que
o governo estuda viabilizar a proposta. “Apesar dos vetos, o governo fede-

ral irá trabalhar para viabilizar a aplicação dessa medida, respeitando as
leis que envolvem o tema, para atender de forma adequada as necessidades dessa população.”.
Em média, uma mulher gasta cerca
de R$ 210 por ano com absorvente, ou
R$ 17,50 por mês. Por isso, chegamos
ao cúmulo de ver uma mulher ser
obrigada a decidir se vai comer ou
comprar absorvente. Um retrato da
pobreza extrema que assola o Brasil.
E, por isso, a indignação pelo veto do
presidente Jair Bolsonaro à distribuição de absorventes no país. Indignação que não é compartilhada por uma
mulher, que deveria ser a primeira a
apoiar o PL: a ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Segundo ela, “hoje a gente tem que decidir, a prioridade é a vacina ou é o absorvente? As mulheres
pobres sempre menstruaram nesse
Brasil e a gente não viu nenhum governo se preocupar com isso. E agora
o Bolsonaro é o carrasco, porque ele
não vai distribuir esse ano”. Segundo
ela, depois da pandemia haverá dinheiro para a distribuição.
Passada a decisão, o governo admite rever sua posição. Ainda não há detalhes de como seria viabilizado. Ro-

drigo Pacheco já tinha sinalizado, na
sexta-feira, que o veto de Bolsonaro
deve cair: “O Congresso está pronto
para contribuir com o governo nas soluções de cunho ﬁscal, mas considero
desde já que esse veto é candidatíssimo a ser derrubado”. Independentemente de onde vier a solução, o fato é
que todas as mulheres têm o direito à
dignidade, ao respeito e à saúde.
A pobreza menstrual atinge hoje,
no Brasil, cerca de 713 mil meninas,
que vivem sem acesso a banheiro ou
chuveiro em seu domicílio. Mais de 4
milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas, segundo o estudo “Pobreza
Menstrual no Brasil: desigualdade e
violações de direitos”, feito pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Cerca de 25% das meninas entre 12 e
19 anos já deixaram de ir à escola ao
menos uma vez por não ter absorvente. E, na falta do produto, elas são
obrigadas a usar papel higiênico, jornal, pedaços de pano e miolo de pão.
O resultado na saúde começa por infecções urinárias e genitais frequentes. Lembrando que quando as doenças são detectadas, o tratamento é feito pelo SUS.

Saúde baseada em valor
» MARCUS VINICIUS DIAS
Médico do Ministério da Saúde, mestre
em economia pelo IBMEC e atual diretor
do Hospital Azevedo Lima.
O dicionário Michaelis deﬁne valor como
o “preço que se atribui a algo”; ou a “qualidade pela qual se calcula o merecimento intrínseco ou extrínseco de algo ou alguém”; o
“preço elevado”; o “número ou dígito que se
obtém por meio de cálculo”; o “conjunto de
qualidades excepcionais que atraem respeito e consideração dos outros”; entre outras
deﬁnições. Mas, aﬁnal, o que de fato tem valor para você? E, a partir dessa resposta, o
que você valoriza, de fato ,em termos de saúde?
Para a economia, o conceito de valor se
refere à produção alcançada em relação ao
custo ocorrido. Mas isso para quem é cuidado, ou cuida, não diz muita coisa. Para o paciente, de modo intuitivo e automático, o
que tem valor é ter saúde; para o médico, é
ver o seu cliente bem recuperado da doença,
em síntese.
Mas foi um engenheiro espacial que melhor captou o conceito de valor expresso por
trás do desejo real de usuários e prestadores
dos sistemas de saúde. Michael Porter, professor da Harvard Business School, inaugurou uma era no entendimento do que se deve almejar como entrega ao usuário pelos
serviços de saúde.
Em 2006, com o lançamento do livro que
se tornou um clássico da área, Repensando a
Saúde, o professor Porter coloca o dedo na
ferida da inﬂação médica, explicando por
que as inovações permanentes no setor, ao
contrário de outras áreas, levam a um incremento de custos, ao contrário de gerar uma
diminuição.

Porter inaugura o conceito de saúde baseada em valor, que pode ser deﬁnido, de
modo generalista, como o melhor resultado
assistencial possível para um determinado
agravo, ao menor custo. Resta claro que, embutido nessa estratégia, há um enorme apelo para medidas preventivas de manutenção
e promoção da saúde. Também ressalta a
importância do desfecho clínico de uma determinada doença, não valorizando, per se, a
intensidade tecnológica envolvida na tática
terapêutica.
Um dos pontos centrais do conceito de
saúde baseada em valor está no modelo de
remuneração. Hoje, predomina o chamado
“fee for service”, pagando-se por quantidade
de doenças tratadas. Por hipótese, não havendo doença, toda a cadeia produtiva da
saúde vai à bancarrota, pois ninguém seria
remunerado. No modelo baseado em valor,
remunera-se o que de fato é o desejo maior
do usuário: a saúde. E, na outra ponta, o objetivo de quem cuida: o melhor e mais pronto restabelecimento de seus pacientes.
Ao se remunerar pela saúde, o modelo de
Porter incentiva a prevenção e premia quem
tem melhor desempenho, tanto em termos
assistenciais quanto no que tange ao custo. É
o modelo do ganha-ganha, em que se beneﬁcia, de modo efetivo, quem cuida e quem é
cuidado. Com essa ideia disruptiva, esse
professor de economia e administração
americano abre as portas para uma saída segura da armadilha, insustentável no médio
prazo, em que os modelos de saúde, pública
e privada, se encontram atualmente. Ao se
pagar por saúde, a medicina preventiva, hoje
ainda sem o devido reconhecimento, passará a ser a estrela do sistema. Nada melhor para quem é cuidado do que não adoecer. Nada
mais gratiﬁcante, em termos pessoais e ﬁnanceiros, para quem é gestor da saúde, no
micro e no macro, do que ver sua população

manter-se saudável.
E dentro da alta complexidade, em que o
nível de especialização e tecnologia é maior,
os benefícios do modelo porteano não são
menores. O usuário, ao ter acesso aos resultados médios dos desfechos clínicos das diversas doenças, poderá escolher se tratar em
locais que apresentam os melhores resultados assistenciais; os gestores concentrarão
seus recursos, via de regra insuﬁcientes, de
modo mais direcionado aos melhores prestadores, alcançando assim uma alocação de
recursos mais eﬁciente; a turma da ponta, os
prestadores, será recompensada pelo bom
desfecho médio alcançado, obtendo uma remuneração diferenciada, com espaço para
boniﬁcações por metas superadas, além de
maior volume global.
A saúde baseada em valor é, até o momento, a melhor tradução do real desejo de
usuários e bons prestadores do sistema de
saúde. Ao se dar transparência aos desfechos dos serviços, resguardando-se, claro, as
individualidades, e respeitando-se a comparação entre o mesmo nível de complexidade,
tem-se a chance de dar ao paciente a oportunidade de buscar pela melhor saúde, e para
quem cuida de investir em prevenção e praticar uma assistência que ofereça um melhor
desfecho, sem ser penalizado ﬁnanceiramente.
E ao se buscar o que de fato tem valor na
saúde, um ciclo virtuoso, visando aos melhores resultados, assistenciais e orçamentários, se iniciará de modo irreversível. Expurgar-se-á de modo indelével quem não
entrega valor e não queira se aperfeiçoar para fazê-lo; e se premiará quem de fato entrega valor a quem lhe procura, muitas vezes
num momento de fragilidade; e se permitirá
a quem usa o sistema buscar o que de fato
tem valor: saúde.

Entendemos a reindustrialização e a defesa da indústria como
um instrumento necessário para estimular o investimento produtivo, seja para fortalecer setores estratégicos existentes, seja, principalmente, para permitir o surgimento de novos setores inovadores essenciais para a soﬁsticação produtiva, garantindo condições de superar a curva de aprendizagem e atingir escala adequada de produção. Esse instrumento não deve, entretanto, ser utilizado como mera compensação de desequilíbrios macroeconômicos, devendo estar estrategicamente coordenado com a política macroeconômica.
Sabemos que o Brasil enfrenta um forte processo de desindustrialização e que precisa inverter essa situação, por meio de um
projeto de reindustrialização com ênfase nas mais modernas tecnologias, como a manufatura avançada e a indústria 4.0, deﬁnindo uma transformação na indústria de máquinas, integrando inteligência artiﬁcial, Big Data e internet das coisas.
A indústria de máquinas e equipamentos é parte importante
do setor de bens de capital, categoria que se destaca pelo seu papel como difusor de progresso técnico ao estar presente em todas
as cadeias produtivas da economia. Sua presença aumenta consideravelmente os efeitos de encadeamento, ampliando o mercado
interno e, consequentemente, o potencial de geração de emprego
qualiﬁcado e renda.
Só quem tem conhecimento do que signiﬁca a indústria para o
desenvolvimento de um país pode ter a noção precisa de qual prejuízo, sob todos os pontos de vista, a desindustrialização pode
causar. Sabemos que o Brasil vem, desde meados da década de
1980, em processo contínuo de deterioração da sua estrutura produtiva. A atual participação da indústria manufatureira no PIB é
de apenas 11%, enquanto países no mesmo estágio de desenvolvimento atingem índice em torno de 25%.
O baixo nível de diversidade e soﬁsticação da atividade produtiva inviabiliza o desenvolvimento de serviços empresariais e,
consequentemente, a ampliação da renda per capita nacional. O
Brasil vem registrando, nas últimas décadas, baixo crescimento
econômico e taxa de investimento aquém da necessidade de um
país em desenvolvimento.
Para crescer a taxas acima de 3,5% ao ano, sustentadamente, é
imperativo investimentos da ordem de 25% do PIB ao ano. É preciso um modelo de desenvolvimento que leve em conta o potencial de se construir um novo projeto de nação e, diante disso, ressaltar o papel da indústria. Mundialmente, o Brasil é um dos poucos países que tem todas as condições para esse projeto. Porque é
um país que tem forte demanda reprimida na área de infraestrutura, o que pode ser uma grande oportunidade para o crescimento. Apesar da desindustrialização, ainda é o maior pátio produtivo
da América Latina, e também tem mercado e economia em escala
suﬁciente para reverter esse cenário.
Nós entendemos que os eixos da reindustrialização passam
por investimento forte. Estamos hoje abaixo de 15% da formação
bruta de capital ﬁxo sobre o PIB e deveríamos estar a pelo menos
25%. Isso nos faz entender que não temos um bom ambiente de
negócios, temos insegurança jurídica alta e as reformas estruturais ainda não aconteceram. Reduzir o Custo Brasil é um ponto
importante e fundamental para colocarmos a indústria no seu devido lugar, gerando crescimento e desenvolvimento para o país.

GERAL
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ESTADO DO MARANHAO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.625.921/0001-02
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 22 de outubro de 2021, a
licitação na modalidade Pregão SRP n° 007/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a futura e eventual contratação de
pessoa(s) jurídica(s) especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software integrado para Gestão
Municipal nas áreas de Contabilidade Pública, Sistema Integrado de Pessoal, Hospedagem de Dados para o Portal da Transparência
de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, a presente licitação será realizada na sala de reunião da Câmara
Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Coqueiro n° 09, Centro, Governador Nunes Freire – MA e será presidida
pela pregoeira desta Câmara municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste Poder Legislativo
https://cmgovernadornunesfreire.ma.gov.br/, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
endereço supra, ou pelo e-mail: camaragnf@gmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 11 outubro de 2021. Valderly Pereira da
Silva – Presidente da Câmara Municipal.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO JUVENIL DO MARANHÃO
Praça Gonçalves Dias, 288 – Centro
CEP: 65020-240 - São Luís – MA
CNPJ Nº 04.793.884/0001-02
Fone: (98) 3233-5531 - e-mail: ifj-ma@hotmail.com
São Luís (MA), 01 de outubro de 2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Para Eleição de Diretoria e Alteração do Estatuto O Instituto de Formação Juvenil do Maranhão - IFJ-MA,
com CNPJ: 04.796.882.0001-02, convoca os representantes das Congregações Sócias do Instituto de Formação
Juvenil do Maranhão e outros representantes das parcerias.
Por meio deste, venho convocá-lo(a)s para reunião da diretoria do Instituto de Formação Juvenil do Maranhão –
IFJ-MA para a nossa Assembleia Eletiva da Diretoria do IFJ-MA, a ser realizada no próximo dia 18 de outubro
de 2021, com início às19h00min na sede do IFJ-MA em São Luís – MA.
Contamos, com a sua presença e a participação de todos e todas.
OBJETO: A.G.E. do IFJ-MA para Eleição de Diretoria e Alterção do Estatuto
Local: Praça Gonçalves Dias, 288 - Centro - CEP: 65020-240 - São Luís - MA
Horário: Das 19h00min às 21h00min.
Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça na caminhada.
Pe. Jucinei Vilpert, csj.
CPF Nº 036.800.549-63
Presidente
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OPÇÕES PARA A FAMÍLIA

RELIGIÃO

Igrejas celebram dia
de N. Sra Aparecida
Paróquias, igrejas e comunidades da Grande Ilha montaram programações especiais
para encerramento dos festejos da padroeira do Brasil neste 12 de outubro
Anil, o encerramento do festejo que
tem como tema “Com Maria e José,
inda em tempos de pande- somos povo de Deus em missão”., comia, igrejas, paróquias e co- meça às 6h30 com alvorada e queima
munidades dedicadas a Nos- de fogos. As missas ocorrerão às 7h ,
sa Senhora Aparecida, padro- 9h e 12h . A carreata sairá às 16h30
eira do Brasil, encerram seus festejos pels ruas do bairro e entorno e às 18h,
hoje ainda de forma restrita, em aten- a missa de encerramento.
“É um tempo especial para agradeção e cuidados com a Covid-19. Embora em algumas igrejas e paróquias o cer a Deus pelos benefícios e maravifestejo esteja sendo reduzido, algu- lhas que Ele realiza em nossas vidas e
mas com missas transmitidas online, festejar Nossa Senhora Aparecida, por
sua maternal intercessão junto ao seu
o amor e a devoção não mudaram.
“Ainda estamos enfrentando tem- ﬁlho Jesus. Este ano, dedicado a São
pos difíceis, mas é na fé que teremos José, vamos reﬂetir sobre a nossa
salvação para a humanidade”, disse a identidade como povo de Deus que,
devota Ana Amélia Santos, frequenta- assim como Maria e José, tem a misdora da Paróquia de Nossa Senhora são de ajudar na construção do reino
Aparecida da Foz do Rio Anil (Cohafu- de Deus”, disse o pároco Flávio Trindade.
ma).
A Paróquia Santa Paulina encerra o
O dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, marca o encerramento dos Tríduo em honra e glória à Nossa Sefestejos nas paróquias, igrejas e co- nhora da Conceição Aparecida, que
munidades católicas de todo o Brasil e começou dia 9. A Comunidade, localieste ano, assim como no ano passado, zada na Vila 7 de Setembro, não podehaverá carreatas, ao invés de procis- ria deixar de louvar a Santa com prosões. A data marcou, em 1980, a con- gramação religiosa que estão sendo
sagração do Santuário Nacional de realizadas no antigo galpão da Oﬁcina
FLV, rua 9, nº 6, Vila 7 de Setembro. A
Aparecida pelo Papa João Paulo II.
Homenagens à Santa acontecerão coroação e encerramento do festejo
em vários bairros de São Luís. Na Pa- acontece às 18h30 e terá transmissão
róquia Nossa Senhora Aparecida da ao vivo pelos canais da Paróquia SanFoz do Rio Anil (Cohafuma), Paróquia ta Paulina nas redes sociais (Instade Nossa Senhora Aparecida (Vila São gram e YouTube – @paroquiasantaLuís), Comunidade Nossa Senhora paulinama). Após das celebrações haAparecida (Retiro Natal), Comunida- verá venda de comidas típicas para arde Nossa Senhora Aparecida (Vila 7 de recadar recursos em prol da comuniSetembro) dentre outras, tem missas dade.
Na Comunidade Retiro Natal, a Caespeciais e programações iniciando
pela Aparecida Retiro Natal começa
às 6h com alvorada.
Na Paróquia do Cohafuma, Paró- programação às 6h com alvorada. Às
quia N. Sra. Aparecida da Foz do Rio 17 h começa a carreata que sai da Rua
PATRÍCIA CUNHA

A

Márquez Pombal, da Capela de N. Sra
Aparecida, e percorrerá as Rua Martim Afonso, Teóﬁlo Dias, Conde D’Eu,
Av. Getúlio Vargas, Raimundo Corrêa,
Castro Alves, Paulo Frontim, Av.
Kennedy, Cafeteira, travessa Graciliano Ramos, Rua José Sarney, Anel Viário, Castro Alves, Silvio Romero, Mourão Rangel, Iracema, Castro Alves, encerrando na Rua da Capela.

Dicas de como
aproveitar o Dia
das Crianças
CARLA BIANCA
Especial para O Imparcial

Origem

O Dia das Crianças foi criado no Brasil em 1924, mas
engana-se quem pensa que a data era uma das mais
aguardadas pelo varejo como conhecemos hoje, até
1960, a comemoração passava despercebida como outras datas. Tudo mudou quando duas grandes empresas
resolveram se associarem e criarem a “Semana do Bebê
Robusto”, aproveitando a data para aumentarem suas
vendas com produtos voltados para o público infantil. A
iniciativa, que acabou sendo um sucesso, foi o impulso
para outros comerciantes investirem na data, que acabou se tornando uma das principais do calendário comercial brasileiro.
Para comemorar a data, os pais apostam na compra
de brinquedos ou na realização de atividades na companhia das crianças. Para aproveitar de maneira mais divertida, separamos 5 alternativas de brincadeiras e atividades para serem realizadas com as crianças:

1 – Atividades ao ar livre

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila São Luís (São José de Ribamar), as celebrações estão sob a responsabilidade do pároco Heitor Morais e estão sendo presenciais e transmitidas via Internet.
No dia 12, a programação inicia às
7h30 com a missa, às 10h30 tem os batizados, às 12h missa, às 15h o Apostolado da Oração, às 16h a Adoração e o
Santo Terço, e às 17h30, a solenidade
de Nossa Senhora com bispo dom Gilberto Pastana.

Uma ótima dica é juntar a família e amigos e aproveitar para fazer atividades ao ar livre, como piqueniques
ou passeio em pontos turísticos da cidade. Outras brincadeiras também promovem a diversão dos pequenos
como a realização de gincanas ou uma caça ao tesouro,
que podem render até pequenos brindes como premiações e podem ser feitas no quintal de casa. Atividades
como essas, garantem um estreitamento nas relações
familiares e desenvolvimento das crianças.

2 – Mão na massa

DIA DAS CRIANÇAS

Conheça alguns lugares para levar os pequenos
ISABELLA GOULART
Especial para O Imparcial
Uma data muito importante para o
público infantil, chegou: O Dia das
Crianças! Quem tem criança em casa,
sabe como os pequenos ﬁcam ansiosos por essa data, por ser um dia muito esperado, por causa do costume de
ganharem presentes da família. No
Brasil, o Dia das Crianças é comemorado anualmente em 12 de outubro.
Shopping da Criança
Para celebrar esse dia com muita
brincadeira, o Shopping da Criança,
que ﬁca localizado no centro histórico
de São Luís, vai ter uma programação
recheada, com show de mágica, jogos,
pintura facial, pula-pula, piscina de
bolinhas, pebolim e em um ambiente
super divertido, para recepcionar as
crianças nesta data especial. A super
programação vai até o dia 16, sendo
necessário realizar agendamento.
Parque botânico da Vale
O Parque Botânico da Vale é maravilhoso para ter um momento em família e mais perto da natureza. Além
de ser uma forma de educar e conscientizar as crianças para preservar a

Outra alternativa é proporcionar à criança uma experiência culinária. Vale fazer uma receita de família ou até
mesmo criar uma bem fácil com os menores. Deixe a
criança livre para realizar algumas tarefas, sempre com
a supervisão de um adulto.

3 – Acampamento

PARQUINHO DA LAGOA É UMA DAS OPÇÕES DE LAZER NO DIA DAS CRIANÇAS.
natureza. O Parque, que ﬁca localizado no Complexo Industrial Portuário
de Ponta da Madeira, retornou suas
atividades recentemente, após um
longo período fechado por conta da
pandemia da Covid-19. Para realizar a
vista é necessário agendamento.
Parquinho da lagoa

Com um espaço amplo para criançada correr, o Parquinho da Lagoa é
um espaço muito bacana para as crianças socializarem e brincarem bastante. Contendo diversos brinquedos
para deixar a diversão garantida. Além
de ser, um espaço perfeito para piquenique em família.

Centro Histórico também é uma boa opção
Se o seu ﬁlho ou ﬁlha ainda não conheceu o Centro Histórico da capital
maranhense, este é o momento de dar
aquele passeio em um dos locais mais
procurados pelos turistas brasileiros e
até de outros países.
Com um acervo arquitetônico centenário é um lugar de muitas descobertas históricas que vão encantar a
criançada.
O passeio serve também para a família toda, que há muito tempo não
saem para apreciar a beleza da nossa
cidade de São Luís.
Nada melhor que fazer isso com a
criançada.

Essa atividade pode ser feita utilizando barracas de
verdade ou improvisando com cadeiras e lençóis, não
importa, a diversão é garantida. As crianças podem participar de todo o processo de montagem junto aos adultos. Convidar amigos da criança para participar também pode ser uma boa opção.

4 – Álbum de família

Reunir as crianças para que elas ajudem a montar um
álbum de fotograﬁas pode ser importante na criação de
boas memórias e estreitamento de laços. Comprar um
álbum e imprimir algumas fotos é apenas o necessário
para essa atividade.

5 – Teatro de fantoche

Uma boa maneira de estimular a imaginação e criatividade das crianças é com o teatro de fantoches, que podem ser feitos sem sair de casa. Os bonecos também podem ser confeccionados pelos pais com a ajuda das crianças com meias, por exemplo. As histórias podem ser
iniciadas pelos adultos e deixadas para serem completadas pelos menores.

VIDA
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CUIDADO

DIA DAS CRIANÇAS

Relembre algumas
brincadeiras da infância

Comércio de brinquedos
falsificados esquenta

Celebre esta data com seus filhos relembrando jogos do passado e passeando pela
cidade.
CRISTOPHER ROCHA
Especial para O Imparcial

N

esta terça-feira, dia 12 de
outubro, é comemorado o
tão esperado Dia das Crianças, uma data que visa celebrar os direitos das crianças e adolescentes conscientizando os pais sobre
os cuidados que devem ter com seus
ﬁlhos. A data foi instituída através do
Decreto Nº 4.867 em 1924, mas só
passou a ser realmente celebrada a
partir de 1955 após campanhas de
marketing.
Durante a infância, várias brincadeiras e jogos eram populares entre os
menores e, apesar de muitos anos terem se passado, elas continuam marcadas na memória. Uma das mais famosas era a Amarelinha, jogo que incentivava raciocínio lógico e agilidade
corporal, na qual as crianças desenhavam no chão vários quadrados
numerados e deviam atirar uma pedra em um deles, depois pular cada
quadrado e evitar aquele que a pedra
caiu.

Outra que ajudava na agilidade
corporal era a Queimada, jogo que as

crianças se dividiam em duas equipes
e deviam acertar os membros adversários. Caso o que for acertado segurar a bola, quem jogou será eliminado
e deve esperar no campo adversário
atrás de um risco feito no chão, o objetivo era eliminar todos os membros da
equipe rival.

ria ser vendado e ter que encontrar
um dos jogadores e o reconhecer e,
caso o reconheça, o jogador deve trocar de lugar com quem foi vendado.

OS BRINQUEDOS FALSIFICADOS SÃO PERIGOSOS ÀS CRIANÇAS.

Locais de Passeio

Para os que desejam comemorar a
data com seus ﬁlhos, a ilha possui diversas opções para aproveitar o feriado. O Valparaíso, maior parque aquáEsconde-Esconde e Cabra-Cega tico do estado, estará aberto para toeram umas das mais tradicionais com dos os públicos que querem se refresjogos parecidos, a primeira consistin- car a partir das 10 horas, contando
do nos jogadores tendo que se escon- com um show ao vivo da banda
der e o escolhido ter que procurar to- Kayambá até às 17 horas.
O ﬁnal da Avenida Litorânea dispõe
dos até achar, podendo perder se os
jogadores conseguirem retornar ao de um parquinho perfeito para que os
menores de idade possam curtir essa
local de inicio antes do escolhido.
data e se divertir, além da bela vista da
praia e diversos food trucks para lanchar. O Espigão, localizado na Ponta
d’Areia, é diversão garantida para a família inteira, com diversos brinquedos e restaurantes, além de locais para
apreciar o pôr do sol.
O Centro Histórico é uma ótima
opção para levar as crianças para passear, pois, além de fornecer cultura
para os menores, dispõe de uma enorme arquitetura local para ser apreciaNo segundo jogo o escolhido deve- da e capturada por fotos em família.

SEM AGLOMERAÇÕES

Existem brinquedos baratos que podem sair caros, isso porque muitos dos produtos que são comercializados nos principais centros urbanos do país são oriundos
do crime organizado e, por isso, falsiﬁcados. O Dia das
Crianças exige dos consumidores ou melhor dizendo,
dos pais, um cuidado redobrado na hora de adquirir um
brinquedo com preço muito aquém do praticado pelo
comércio formal. Se o preço está muito baixo, melhor
desconﬁar.
Mas tem problema comprar um brinquedo falso?
Tem sim, e muitos, garante Douglas Galiazzo, professor
de Direito Penal da Estácio. “Ao comprarmos um brinquedo falsiﬁcado estamos alimentando o mercado ilegal e com isso contribuindo com o bolso dos criminosos”, lembra Galiazzo. Só em 2020, segundo dados do
Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP),
o Brasil perdeu cerca de R$ 287,9 bilhões apenas para o
mercado ilegal.
Outro ponto é que os brinquedos falsiﬁcados são perigosos às crianças, pois oferecem riscos graves à saúde,
já que não passam por qualquer controle de qualidade
ou testes antes de serem inseridos no mercado e, por isso, podem apresentar metais pesados, peças cortantes,
pontas agudas, substâncias tóxicas, materiais inﬂamáveis, dentre outros. O Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) recomenda observar
a faixa etária e se o produto tem o Selo de Identiﬁcação
da Conformidade do Inmetro, evidência de que foi submetido aos ensaios de segurança exigidos pelo regulamento.
O selo do Inmetro, obrigatório em brinquedos desde
1992, é concedido depois que o brinquedo passa por vários ensaios em laboratórios.

RECEITA PARA CRIANÇAS

Dicas para ficar em casa e brincar Boloderolosaudávelparatodafamília
O Imparcial sugeri uma receita de bolo
de rolo de chocolate sem nenhum grama
de farinha, para as mães e pais aproveitarem junto com as crianças, de forma saudável e muito saborosa, sem adição de
açúcar, nem glúten. Segue a receita abaixo:

Ingredientes

Mesmo com grande parte da população
vacinada, muitas famílias vão optar por
passar a esta terça-feira (12), Dia das Crianças, com os pequenos em casa, seja para
evitar aglomeração por conta do coronavírus ou também para não enfrentar as longas ﬁlas nos locais que oferecem entretenimento.
Para quem for aproveitar o feriado em
casa, a pedagoga Carollini Graciani, professora da Estácio, indica fazer dele um
dia diferente, que saia da rotina dos pequenos.
Quem não quer ou não pode sair de casa
por ainda estarmos em período de pandemia, sugiro que apostem em transformar
esse dia em um dia fora do comum, investindo, por exemplo, em produção de receitas junto com as crianças, elas amam ir para a cozinha por não ser um ambiente diário delas. Que seja um dia em que não se
compre tudo pronto e que elas participem
de tudo.
A pedagoga sugere ainda brincar em família com jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, blocos de montar, que estão entre os
favoritos dos pequenos.
Construir brinquedos com materiais reÉ

cicláveis também é uma ótima ideia. É uma
atividade que gasta tempo, usa criatividade, e ainda trabalha os conceitos de sustentabilidade, tão importantes de serem desenvolvidos desde a infância.
Carollini fala ainda sobre outros sucessos entre a criançada.
Pegar uma receita de massinha caseira
na internet e fazer junto com a criança, sentar-se pra desenhar com ela e deixá-la se sujar de guache também são boas pedidas para curtir esse dia.
A professora aconselha também que as
famílias apostem na criatividade.
Ver a mãe, o pai e os familiares fantasiados nesse dia seria surpreendente para uma
criança, aliás, é uma dica que com certeza
vai divertir qualquer criança.
Liberar esse dia para as guloseimas que
elas não estão acostumadas diariamente,
montar um circuito dentro de casa, brincar
de esconde-esconde, tudo isso tornará o dia
mais especial.
O mais importante não é o lugar onde
vão passar o dia, mas sim estarem todos se
divertindo juntos, sendo um momento para
ficar marcado não só na memória da criança, mas também dos adultos.

Massa
• 1 receita de brigadeiro da Saschi (receita
no ﬁnal do texto), mudando de 15g para
25g de cacau em pó 100%
• 8 claras
• 1 pitada de sal
Recheio
• 300g de Cream Cheese zero lactose
• 125g de manteiga (em ponto de pomada)
• 55g de Adoçã – concentrado de maçã rico em ﬁbras
• 1 col de chá de extrato natural de baunilha em pó
Modo de preparo
Faça primeiro o brigadeiro e reserve.
Bata as claras com o sal até ponto de neve
que não cai da espátula quando você vira.
Acrescente o Adoçã e bata mais um pouco
para agregar bem até ﬁcar ﬁrme e brilhante e reserve. Em um bowl coloque todo o
brigadeiro e 1/3 do merengue e misture
bem até ﬁcar uma mistura homogênea.
Depois acrescente pouco a pouco o resto
do merengue nessa mistura mexendo de
baixo para cima para manter a mistura aerada e bem leve.
Coloque a mistura numa assadeira retangular forrada com papel manteiga ou dover untado com manteiga e polvilhado
com cacau para facilitar enrolar.
Leve ao forno pré-aquecido a 180° C por
15 min ou até ele ﬁcar resistente ao toque,
ou seja, quando você tocá-lo levemente e
ele voltar para a forma anterior. Retire do
forno e deixe ele descansar por alguns segundos até murchar. Coloque um pano de
prato limpo por cima por 30 min para
manter a umidade enquanto você prepara
o recheio.
Para o recheio, basta você bater a mantei-

ga com o Adoçã até ﬁcar esbranquiçado e
depois acrescentar o cream cheese e a
baunilha e bater bem até ﬁcar um creme
ﬁrme. Reserve. Para a montagem, basta
você cobrir a massa com o creme e depois
enrolar com a ajuda do papel. Polvilhe cacau em cima e leve à geladeira até a hora
de servir.

Receita do brigadeiro da Saschi:

Ingredientes
• 110g de Adoçã (concentrado de maçã
em pó rico em ﬁbras)
• 1/2 xíc de água
• 200g de creme de leite de caixinha, ou
creme de leite fresco, ou creme de leite de
lata. Tudo sem lactose se você tem intolerância a ela, porém pode ser com lactose
caso você não tenha problemas com ela. A
lactose já é pouco presente nesses produtos, então comprar a versão tradicional e
mais barata, pode ser uma boa opção para
a maioria das pessoas.
• 1 colheres de sopa de manteiga (20g)
sem ou com sal opcional sem lactose.
• 15g de cacau 100%
• extrato natural de baunilha natural em
pó, colocar aos pouco, pois é bastante
aromática.
• canela em pó à gosto
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes em uma
panela, menos o creme de leite e leve ao
fogo baixo até formar um caramelo ﬁno.
Acrescente o creme de leite e mexa até
o ponto desejado. Lembre-se que ao esfriar o seu brigadeiro irá ﬁcar um pouco
mais duro e se ao esfriar não ﬁcar como
deseja, você sempre poderá voltar com a
sua mistura para o fogo e deixar engrossar
mais. Se ﬁcar muito grossa, você pode
acrescentar um pouco mais de água e
também voltar ao fogo para homogenizar
novamente a mistura. Assim que tiver
pronto coloque em um pote e cubra com
um papel ﬁlme encostando no creme sem
deixar espaço vazio entre o creme e o papel ﬁlme para evitar que sue e que perca
água pro ambiente e que forme uma película na parte superior do seu brigadeiro.
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SAMPAIO X VITÓRIA

DIA DAS CRIANÇAS

Ospequenosatletas
quesedestacamnopaís
Pensando nesta data, dia 12 de outubro, O Imparcial, resolveu trazer uma lista de
Crianças Maranhenses destaques de algumas modalidades esportivas
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

O

Dia das Crianças é uma data
comemorada em diferentes
países. De acordo com a história e o signiﬁcado da comemoração, cada país escolhe uma
determinada data e certos tipos de celebração para lembrar de seus menores, no Brasil é comemorado no dia 12
de outubro, e busca celebrar os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os
pais, em especial) sobre os cuidados
necessários durante esta fase da vida.
Pensando nesta data, O Imparcial, resolveu trazer uma lista de Crianças
Maranhenses destaques de algumas
modalidades esportivas.

receber um skate de aniversário do
pai, Haroldo. Atleta mais jovem do
Brasil a participar de uma Olimpíada,
Rayssa Leal foi uma das três atletas
que representaram o Brasil no street
feminino.

Cabo Frio, na categoria sub-12. É um
dos grandes nomes do surf na atualidade, possui diversas conquistas na
carreira: Troféu Mirante, Copa NorteNordeste, Circuito Maranhense de
Surf, Circuito ASBOA.

Tricolor busca mais
3 pontos na Série B
do Brasileiro
NERES PINTO
Após o triunfo histórico da noite do último sábado,
quando derrotou o Vasco da Gama por 1 a 0, o Sampaio
Corrêa volta ao Castelão nesta terça-feira, às 19h, pela
30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Tricolor vai a 43 pontos e além de se aproximar
ainda mais do G4, ﬁca mais distante do risco de rebaixamento. O Vitória tem 26 pontos, 14 a menos que o time
maranhense, e está no Z4, na 18ª posição. Na sua última
apresentação, perdeu por 1 a 0 para o Conﬁança, em Salvador-BA.

Rayssa Leal (skatista)
Na Olimpíada de Tóquio, a Fadinha, como é conhecida, foi acompanhada das amigas Pâmela Rosa e Letícia Bufoni.
Conquistou a medalha de prata no
street nos Jogos Olímpicos de Tóquio
e encantou o mundo ao torcer pelas
outras atletas durante a disputa. Com
isso, ela venceu o The Visa Awards,
prêmio que reconhece o atleta que
mais representou os Valores Olímpicos durante os Jogos.
Nasceu e mora em Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão, e
alterna os estudos escolares com os
treinamentos. Começou a treinar o
esporte aos seis anos de idade, após

Arthur Victor, o Kadu Paquinha (sur ﬁsta)

Nascido em São Luís, tem 13 anos,
começou a praticar surf desde dos 3
anos de idade. Aos 9 anos, disputou as
semiﬁnais das Etapas da Bahia e de
É

Xadrez e natação também temos destaques
Henrique Haiashi (xadrez)

Começou as suas primeiras aulas
de xadrez com seu pai Ricardo e com o
uso de bonecos da Marvel e outras
histórias e personagens da literatura.
Quando tinha um ano começou
aprender os nomes das peças e a
montar o tabuleiro, mas somente aos
dois anos conseguiu montar o tabuleiro, aos 3 anos já movimentava as
peças, e aos 4 anos já jogava e realizava os seus primeiros planos de captura de peças e de busca de xeque-mate.
Aos 4 anos seu pai observou durante

uma partida que Henrique desenvolveu um cálculo com elevada diﬁculdade durante a jogada, foi então que
decidiu ﬁlmar e encaminhar uma
mensagem ao Grande Mestre Rafael
Leitão que também é do Estado do
Maranhão, que indicou seu irmão o
Nicolau Lei tão como proﬁssional
adequado para desenvolver o xadrez
do Henrique. Em seguida seu pai entrou em contato com Nicolau, que
marcou uma aula teste, logo na primeira aula o mesmo decidiu ser seu
treinador. Em 2021 tem sido um ano
iluminado para o maranhense, em
destaque seus títulos nacionais e internacionais: Campeão Brasileiro Escolar Clássico; Campeão Pan-Americano Blitz; Vice-campeão Pan-americano Clássico; Vice-campeão Brasileiro Clássico e Vice-campeão Brasileiro
Blitz.

Soﬁa Duailibe (nadadora)

A atleta da Apcef dominou a prova
dos 750m para terminar na primeira
colocação na categoria Petizm agosto,
no Circuito de Maratona Aquática Mirim/Petiz, realizado em Roraima, Soﬁa foi vice-campeã na prova dos

Os cálculos feitos pelos matemáticos alertam que de
nada adiantarão os três pontos ganhos diante dos vascaínos se hoje os tricolores perderem para os rubro-negros da Bahia. Por isso, o jogo está sendo visto como decisivo para as pretensões do time seguir ﬁrme em busca
dos objetivos.
Para a partida desta noite, o Sampaio terá pelo menos
uma mudança em relação à formação que começou jogando contra o Vasco. Expulso no primeiro tempo, o lateral-direito Luís Gustavo ﬁcará de fora. Nesta posição
está a dúvida do técnico Felipe Surian, pois o titular Watson teve um desconforto muscular e ainda fará um teste.
Há grandes possibilidades do volante Ferreira voltar a
ser improvisado na posição. Nos demais setores, poderá
haver apenas mais uma alteração com o reaparecimento de Léo Artur no lugar de Márcio Araújo. O zagueiro
Joécio já cumpriu a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas pode ﬁcar no banco. A provável formação: Luiz
Daniel; Ferreira (ou Watson), Alan Godói, Nilson Júnior e
Allison; Baraka, Márcio Araújo, Eloir e Nádson; Pimentinha, e Ciel.

800m. Ainda este ano, Soﬁa foi campeã do tradicional Desaﬁo do Cassó
de maratona aquática na prova dos
1.650m. Ela também foi ouro na Copinha Brasil de Maratonas Aquáticas
nas categorias 400m e 800m. Na primeira etapa do Circuito de Maratonas
Aquáticas Elite, venceu a prova dos
1.500m e, na primeira etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas, foi ouro
na prova dos 250m (Petiz 1) e campeã
geral Mirim/Petiz.

Mulheres liberadas

A temporada 2021 tem sido muito
especial para a nadadora maranhense. No mês passado, Soﬁa sagrou-se
campeã do Norte/Nordeste de Águas
Abertas – Troféu Walter Figueiredo Silva, competição realizada em São Luís.

Ontem, foi iniciada a venda de ingressos, que custam
entre R$ 60 e R$ 120, mas o clube também criou o bilhete
solidário com preços reduzidos de R$ 25 a R$ 50 para
quem levar um quilo de alimento não perecível. Enquanto isso, os setores 5 e 6 não estarão abertos. Em homenagem ao “Outubro Rosa”, as mulheres terão acesso
livre. A expectativa é que o Castelão receba um bom público. Diante dos vascaínos, compareceram 13.993 torcedores. A capacidade oﬁcial do Castelão é de 42 mil lugares e serão vendidos apenas 30% dos bilhetes, conforme protocolo oﬁcial das autoridades sanitárias.

Arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol escalou para o
jogo Sampaio x Vitória, Luís Augusto Silveira (árbitro),
tendo como assistentes Kléber Lúcio Silva e Gizeli Casaril, todos do estado de Santa Catarina. Otávio José Araújo Neto (MA) será o quarto árbitro e Raimundo Benjamim Simas Júnior (MA) o analista de campo. Ciro Chapan Junqueira (DF) será o analista do VAR.

Retrospecto

No Campeonato Brasileiro, o confronto geral aponta
seis jogos, três vitórias do Sampaio, duas do Vitória e um
empate. No últi9mo jogo, em Salvador, em julho deste
ano, 2 a 2.

Sampaio x Vitória
•
•
•
•
•
•

20.04.74 Sampaio 0 x 3 Vitória (BA) – Salvador
09.05.15 Sampaio 2 X 0 Vitória (BA) – Salvador
22.08.15 Sampaio 1 x 0 Vitória (BA) – São Luís
08.08.20 Sampaio 0 x 1 Vitória (BA) – Salvador
08.11.20 Sampaio 2 x 1 Vitória (Ba) – São Luís
14.02.21 Sampaio 2 x 2 Vitória (BA) – Salvador

IMPAR
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Telas e crianças: há
um limite saudável?

Programaçãodeumano
doShoppingdaCriança

Utilizado por pais, crianças e adolescentes, tabletes e aparelhos celulares se mostram
uma ferramenta significativa no dia a dia do público infantil
AMANDA BITTENCOURT

U

m dos brinquedos mais populares para o público infantil nos anos 1990 era o
Tamagochi, uma espécie de
bichinho virtual em que o usuário tinha responsabilidade de cuidar alimentando, dando remédios e até
mesmo brincando. Tudo de forma virtual. O brinquedo de origem japonesa
foi um dos primeiros contatos que crianças e adolescentes puderam ter
com tecnologias antes da popularização da internet e do uso de telas como
meio recreativo e também de aprendizado.
Desde o início da pandemia da covid-19, o uso de telas foi intensiﬁcado
e não só por adultos em trabalho remoto, mas também pelos pequenos.
Interações rotineiras e essenciais para
o desenvolvimento infantil foram suspensas, como o brincar em grupo, a
ida à escola e o contato social como
um todo e substituídas e mediadas
por telas, como o Ensino a Distância
(EaD), por exemplo.
Segundo a Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP), crianças cada vez
mais cedo têm tido acesso aos equipamentos de telefones celulares e
smartphones, notebooks além dos
computadores que são usados pelos
familiares em casa, nas creches, em
escola. Um dos motivos utilizados por
pais seriam para que as crianças ﬁcassem mais “quietas”. De acordo com a
SBP, isso é denominado de distração

A SEMANA DA CRIANÇA CONTARÁ COM ATIVIDADES O DIA TODO

COM A PANDEMIA DA COVID-19, O USO DE TELAS FOI INTENSIFICADO PELOS PEQUENOS
passiva, comportamento no qual a
criança não interage com o mundo ou
brinca ativamente, recursos fundamentais para um bom desenvolvimento na primeira infância.
“Eu acredito que o uso de telas deve
ser evitado ao máximo durante a primeira infância porque é o momento
que a criança mais se desenvolve nesses primeiros anos de vida que são
fundamentais. Esse desenvolvimento
só irá acontecer com interações sociais, com o ambiente para poder desenvolver habilidades como a fala, como formas de comunicação, desenvolvimento cognitivo também.”, aﬁrma Juliana Amorim, 22 anos, acadêmica de psicologia e mãe do Cainã Ravi, de 1 ano e três meses. “Porém como
não conseguimos controlar tudo e vivemos numa realidade completamente submersa na tecnologia, pensando numa forma tanto educativa

como recreativa, pode ser sim ser usado esse recurso das telas, mas com
muita cautela e com muitos limites.”,
continua.
Segundo o Manual #Menos Telas
#Mais Saúde, elaborado pela SBP em
2016 com o intuito de informar a pais
e proﬁssionais da saúde sobre os impactos que uso de telas pelo público
infantil, o uso limite diário deve ser
conﬁgurado de acordo com a idade da
criança. A recomendação é de que crianças com menos de 2 anos não devem ser expostas a telas, já com idades entre 2 e 5 anos, limitar o tempo
de telas ao máximo de 1 hora por dia,
sempre com supervisão de pais ou
responsáveis.
Outra recomendação é não permitir que as crianças e adolescentes ﬁquem isolados com os aparelhos e estimular o uso nos locais comuns da
casa.

Um processo natural

Mais de 45 mil atendimentos em um espaço interativo, lúdico e de assistência à saúde. O Shopping da Criança completou no ﬁm de semana um ano de funcionamento e para comemorar a marca, o Governo do Estado
organizou uma programação especial. O governador
Flávio Dino esteve presente nas comemorações.
Na ocasião, o governador parabenizou o trabalho dos
proﬁssionais e enfatizou o signiﬁcado desse um ano de
ações de saúde desenvolvidos para as crianças. “O
Shopping da Criança é uma ideia inovadora, que congrega atendimento à saúde, realizado com múltiplas especialidades e múltiplos proﬁssionais, com direito ao
lazer. Um espaço que completa um ano, com dezenas de
milhares de atendimentos e várias festinhas de aniversário já realizadas. Por isso, resolvemos expandir esse
serviço a outras cidades, descentralizando e garantindo
estes serviços e direitos a mais crianças do Maranhão. ”,
pontuou Flávio Dino. Ele informou que uma nova unidade está em construção em Bacabal, com entrega prevista para fevereiro.
Durante a comemoração deste sábado houve uma
programação cultural, as atrações incluíram a apresentação do Grupo Pique Esconde Artes, show de mágica,
gincana e o tradicional bolo de aniversário. Outras atividades aconteceram paralelamente para a alegria dos
pequenos com muitos jogos, brincadeiras, pintura facial e distribuição de lanches.
A Semana da Criança também contará com atividades pela manhã e tarde, desta terça (12) a sábado (16).
O Shopping da Criança oferece serviços de lazer e de
assistência à saúde. A área de lazer conta com cinema,
jogos, brinquedos, espaço de beleza, praça da alimentação e outros atrativos. Já o centro de assistência à saúde
trabalha com 11 especialidades médicas, como pediatria, nutrição, psicologia, ﬁsioterapia dentre outras.

CINEMA EM CASA
FOTO: HERI CARVALHO/ARQUIVO PESSOAL

Novidades para assistir
com a criançada

VEJA DICAS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS EM CASA

“PODE SER UMA ALTERNATIVA, MAS SEMPRE COM LIMITES”, DIZ JULIANA AMORIM, MÃE DO CAINÃ RAVI, DE 1 ANO E TRÊS MESES
“Nós como sociedade estamos inseridos em um contexto onde as tecnologias digitais estão vinculadas na
maioria de nossas ações do dia a dia,
quando pagamos nossas contas fazemos isto pelo aplicativo do banco,
quando queremos escutar nossas
músicas favoritas o aplicativo de música é aberto, no momento de trabalho os computadores, celulares ou notebooks são ligados para realizar o home ofﬁce e quando precisamos de entretenimento, novamente algum aplicativo de serviço de Streaming, tal como a Netﬂix, é acessado. Então, considerando que nós, adultos, utilizamos
nossos celulares ou tabletes para realizar nossas tarefas rotineiras e buscar
divertimento, a criança também busca incluir estes aparelhos nas suas rotinas, visto que ela se espelha e admira as pessoas que são responsáveis
por ela, tal como seus pais, tios ou
avós. Então como ela é uma criança,
que gosta de coisas de crianças e todo
o universo lúdico que envolvem brincadeiras, jogos e o lúdico que abarcam o mundo infantil, estas tecnologias digitais acabam se tornando o seu

“Ao entender que a internet contém
informações sobre tudo e tem o poder
de nos fazer se interessar sobre tudo
de forma intensa, levando em consideração que a criança está em formação, o acesso da criança aos celulares
e outras tecnologias digitais sem a
mediação e a supervisão dos seus responsáveis podem acarretar no uso demasiado destas tecnologias e a falta
de concentração da criança as suas
atividades escolares. Mas no momento em que seus pais reconhecem a forUso com equilíbrio
Mas, nem tudo deve ser encarado ça e a forma em que os conhecimende forma negativa. O uso, ainda que tos que estão inseridos no mundo direstrito, pode ser feito de forma me- gital e como aplicativos tais como o
nos prejudicial. “Eu acho que [as telas] YouTube, aplicativos de jogos educapodem ser alternativas para diversão cionais e livros digitais podem potene para animar uma família, uma cri- cializar as habilidades e estimular os
ança como assistir um ﬁlme, comer conhecimentos que a criança está
uma pipoca. Isso é muito positivo, is- construindo com seus professores e
so gera interação. Os ﬁlmes podem ter seus amigos da escola. E ao participar
mensagens positivas. Nesse sentido, e mediar o acesso aos conhecimentos
pode ser uma alternativa, mas sempre digitais que a criança descobre, os
com limites. E não deixando com que pais terão o conforto ao saber que os
isso seja a única fonte de diversão da seus ﬁlhos estão aprendendo sem deicriança, a única forma dela estar dis- xar o universo de brincadeiras infantraída. Devem ter outras alternativas tis”, conclui a pedagoga.
em relação a isso”, diz Juliana.
maior brinquedo e o envolvimento
desta criança que ainda está aprendendo quem ela é, como lidar com
seus sentimentos e está construindo
conhecimentos na sua sala de aula,
estas ferramentas digitais tal como o
celular podem ser benéﬁcas ou maléﬁcas”, explica a pedagoga e mestre em
Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Sarah Froes.

Na Globoplay, até o dia 15 de outubro, a plataforma
disponibiliza um conteúdo infantil novo por dia. São títulos como O Inverno Mágico, Hotel Transilvânia, Rev &
Roll e Barbie em o Lago dos Cisnes, entre outros ﬁlmes,
séries e desenhos.
A série original Vlog da Berê – A Fantástica Farmácia
de Ondion (spin off de D.P.A. – Detetives do Prédio Azul)
estreia a segunda temporada no dia 12 de outubro e é
comandada pela feiticeira Berenice (Nicole Orsini), agora na adolescência. Os episódios inéditos contam com
um novo cenário: a Fantástica Farmácia Filomilus, em
Ondion, local mágico e milenar dedicado aos estudos de
alquimias bruxas e atendimento para os mais variados
pacientes.
Letícia Pedro retorna como Mila, a primeira capa vermelha do Prédio Azul; Juliana Alves será a Dra. Sigfrida, a
renomada alquimista à frente da farmácia; já Livian Aragão chega como Najara, uma bruxa bailarina; e Totia
Meireles viverá a tia Theodora, tragicamente mordida
pelo ﬁlho do Drácula. A atração também estreia no Gloob no dia 17 de novembro e terá exibição semanal.
Já no dia 15 de outubro, chega ao catálogo o ﬁlme Miraculous World: Xangai, A Lenda de LadyDragon.
Ladybug tem a bolsa roubada com Tikki dentro, logo
que chega a Xangai para visitar um tio. Sem seus pertences e sozinha na cidade, ela aceita a ajuda de uma jovem
muito esperta chamada Fei. As duas se juntam em uma
grande aventura e descobrem a existência de uma nova
joia mágica. Quem também está na cidade, em busca de
um poderoso artefato, é Hawk Moth. Outros títulos são:
Barbie Fairytopia: Mermaidia, Bom dia Martin, Boonie
Bears, ao Resgate!, Cocomelon, HOT WHEELS e Irmãos
Urso: A Viagem de Volta Pra Casa. Estreia ainda a segunda temporada das séries: Meu Amigãozão, Mya Go e Onde Está o Wally.
Para comemorar o Dia das Crianças, os sinais dos canais Gloob e Gloobinho estarão abertos de 08 a 17/10
para não assinantes, no Globoplay.

Nedilson Machado
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São Luis, quarta-feira, 04 de agosto de 2021

Abav Expo 2021

Sobre o Dia das Crianças

A Abav Expo & Collab 2021 chegou ao seu
ﬁnal, na última sexta, 8, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com grande êxito. A presidente da Abav Nacional, Magda
Nassar, comemorou o sucesso da feira e o
número de visitantes durante os três dias:
12.328. Além disso, também foi anunciado
que Pernambuco/Recife receberá a Abav Expo 2022, o que foi fruto de muita festa nos
corredores.

Para os pais, podem surgir muitas dúvidas
quanto à comemoração e a cobrança de presentes no Dia das Crianças, mas sem dúvidas o melhor é estar presente na construção
do vínculo afetivo familiar. A psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras, Fernanda Zeidan, acha importância a presença dos pais e familiares na
vida das crianças, principalmente nos dias
de hoje, que estão mais conectadas.

Pra curtir
Vem aí a edição 2021
do Aldeia Sesc Guajajara de Artes, sempre
buscando promover
ações formativas,
com o objetivo de estimular a produção
de conhecimento e
reﬂexões sobre o fazer artístico junto à
comunidade,

O Maranhão brilhou mais uma vez
na Abav Expo & Collab, a maior feira
de turismo da América Latina, com a
apresentação dos atrativos turísticos maranhenses. Durante os três dias, a Secretaria de Estado do Turismo
(Setur/MA), organizou capacitação
para agentes de viagem, ações promocionais como a inclusão de propagandas em táxis de Fortaleza e reuniões estratégicas que visam atrair
parcerias e investimentos. Para o titular da Setur/MA, Catulé Junior (na
foto entre o presidente da ABAV-MA,
Jansen Santos, e Edilene Pereira Bastos – diretora do SEHAMA, a participação do Maranhão foi muito elogiada no evento pelas opções de atrações que apresentou. Parabéns.

De forma online e
presencial, a Oﬁcina
de Funk, por exemplo,
acontecerá nos dias
19 e 20 de outubro,
ministrada por Renata Prato/SP, que consiste numa vivência
corporal que
ensinará técnicas e
movimentos.

A Câmara de São Luís
realizará nesta quartafeira, 13, uma live com
o tema “Câncer de Mama: conhecer para
combater”, com a participação da mastologista, Dr. Jéssica Mendes (foto). A transmissão ocorrerá das 19h30
às 20h30, no instagram oﬁcial da Câmara (@camaraslz). A live
é uma realização do
Departamento de Comunicação Organizacional e o setor de Psicologia da Casa Legislativa.

Em Fortaleza, na Abav
Expo & Collab, o Beach
Park, anunciou uma
nova parceria com o DJ
e produtor musical
Alok. A empresa deu
mais detalhes sobre
sua mais nova atração
fruto da parceria: o Tobomusik. No toboágua
a ser inaugurado em
dezembro, o visitante
percorrerá uma altura
de 13 metros, com três
percursos de 114, 110 e
104 metros de comprimento, respectivamente, e descidas.

IV Mostra de Cinema

Educação Alimentar

Comércio se consolida

Após bater o recorde de inscrições com mais
de 1.900 obras de cineastas de todas as regiões
do Brasil, o Sesc divulgou a lista de ﬁlmes selecionados para a IV Mostra de Cinema. No total, 31
produções (8 longas e 23 curtas) serão exibidas
na mostra nacional on-line, que será realizada
em novembro.
As mulheres se destacaram e representam a
maioria nesta edição, estando à frente da direção de 20 obras selecionadas. O ﬁlme “Quanto
Pesa” do maranhense Breno Nina foi um dos selecionados para a mostra nacional.

A Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proaes) da UFMA, por meio da Divisão de Atenção à
Saúde do Estudante, está implantando o novo
Projeto de Educação Alimentar e Nutricional
nas residências universitárias, com objetivo de
promover o autocuidado em saúde por meio de
práticas educativas em alimentação e nutrição.
Segundo a nutricionista Talita Lago, as diretrizes
do projeto são baseadas nas orientações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN), considerando o contexto do Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), o volume de vendas voltadas para este
Dia das Crianças deverá registrar a movimentação ﬁnanceira de R$ 7,43 bilhões. Ricardo Oliveira, professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário São Luís acredita que com a
queda nos novos casos da Covid no estado é
possível haver uma melhora bem signiﬁcativa
na economia. A previsão é que até dezembro o
consumidor ﬁque mais consolidado para o consumo.

A campanha de arrecadação do Mês das
Crianças do Grupo
Fribal será encerrada
nesta terça-feira (12).
Os interessados podem contribuir com
ação nas lojas da Fribal, que estão sendo
os pontos para arrecadação.
Os brinquedos doados contemplarão
crianças de três escolas localizadas em
áreas de vulnerabilidade social.
As doações serão realizadas nos dias 25,
26 e 27 de outubro,
quando os colaboradores da Fribal, que
se voluntariaram,
promoverão um momento de recreação,
lanche e entrega dos
presentes para as crianças.
Bom feriado a todos e
salve Nossa Senhora
Aparecida, padroeira
do Brasil.

