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O PT tem uma história de brigas in-
ternas pelo comando e pelas posições 
recorrentes antes, durante e depois de 
cada eleição. Como é um partido plura-
lista, formado à base de diferentes cor-
rentes do pensamento de esquerda, aglo-
meradas durante da ditadura militar, até 
hoje, 43 anos depois de fundado, o parti-
do convive como se fosse um sindicato 
de metalúrgicos tendo juntos os donos 
das fábricas de automóveis. 

A zoada do PT 
 
 

PÁGINA 2

Mãe de Jair 
Bolsonaro morre 

aos 94 anos

Os riscos da automedicação
As complicações podem variar, mas as mais comuns são reações alérgi-

cas, intoxicações, resistência ao medicamento, agravamento dos sintomas.
PÁGINA  11

Campeonato 
maranhenses começa 
com apenas um jogo

PÁGINA 12

Primeiro mês de 2022 
apresenta 7 grandes 

problemas em São Luís

Da virada de um ano para outro, quando muitas pessoas pedem um ano melhor, não se imagina que logo no início dele vai ter que 
conviver com tanta coisa ruim. No Maranhão, surto de gripe influenza, aumento dos casos de Covid-19, infestação de muriçocas, chuvas 

intensas, cidades em estado de emergência, aulas presenciais suspensas e/ou adiadas e ainda hospitais lotados com pacientes com 
síndromes respiratórias compre os 7 grandes problemas enfrentados pela capital maranhense neste início de 2022. PÁGINA 9

Ministro promete 
redução na conta 

de luz  este ano
PÁGINA 2

Governador e vice-governador 
entregam ambulância 

e anunciam pacote de obras 
na cidade de  Bacabeira

Os bacabeirenses foram contemplados com a entrega de 
ambulância, de 31 cartões aos beneficiados pela Edição de Natal 

do Minha Casa Melhor, com a Implantação de pavimentação 
asfáltica em vias urbanas e acordo de cooperação técnica para 

doação de blocos intertravados de concreto. PAGINA 8

Obra do Hospital 
de Barra do Corda  
está em fase final

Com previsão de entrega para 
as próximas semanas, a unidade já 
está recebendo os equipamentos e 
os últimos ajustes no acabamento.

PÁGINA 8
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O ministro de Minas e Energia destacou que 40% dos consumidores que praticaram
economia voluntária de energia em ao menos 10% terão abatimentos

ENERGIA

Ministro promete redução
na conta de luz  este ano

O
mi nis tro de Mi nas e Ener- 
gia, Ben to Al bu quer que,
afir mou, nes ta quin ta-fei ra
(20/01), du ran te trans mis- 

são de li ve ao la do do pre si den te Jair
Bol so na ro (PL), que as con tas de luz
fi ca ram “um pou co” mais ca ras no
ano pas sa do, mas pro me teu que em
2022 o cus to di mi nui rá, des de que
ocor ra a re cu pe ra ção dos re ser va tó ri- 
os do país.

“E é por is so que au men tou 22% a
ta ri fa [das con tas de luz] no ano pas- 
sa do, por con ta des sa ge ra ção ter me- 
lé tri ca ex cep ci o nal que ti ve mos que
re a li zar, co mo tam bém a im por ta ção
de ener gia. Mas o im por tan te é que o
país su pe rou es sa cri se ener gé ti ca,
nós não ti ve mos ra ci o na men to, não
ti ve mos apa gão. Foi mui to di fe ren te
do que ocor reu em nos so país em
2001”, dis se, sem men ci o nar os pro- 
ble mas de ener gia em Ama pá.

“A nos sa con ta de luz fi cou um pou- 
co mais ca ra, mas tam bém su pe ra- 
mos is so. O país con ti nua cres cen do,
ge ran do em pre go e ge ran do ren da”,
com ple tou.

Já Bol so na ro, des ta cou que a ado- 
ção da ta ri fa de es cas sez hí dri ca não é
“mal da de” do go ver no e nem
da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé- 
tri ca (Ane el).

“Não é vo cê [Ben to Al bu quer que]
que de ci de, nem eu. Quan do se abre
uma ban dei ra na con ta de ener gia elé- 
tri ca, é pa ra vo cê po der pa gar a fon te
de ener gia que é mais ca ra do que a hi- 
dre lé tri ca. Ob vi a men te, a gen te não
sa be quan do, mas vai aca bar”, dis se.
“É a Ane el que de ci de co lo car a ban- 
dei ra ama re la ou ver me lha exa ta men- 
te nes te mo men to. Não é mal da de da
agên cia, nem nos sa. Ob vi a men te, co- 
mo cho veu bas tan te, es sa ban dei ra no
cor ren te ano, ela vai…”, dis se o che fe
do Exe cu ti vo ao ser cor ta do pe lo mi- 
nis tro.

Al bu quer que en tão re la tou que a
re cu pe ra ção das hi dre lé tri cas pos si bi- 
li ta rá se gu ran ça ener gé ti ca e que,
com is so, o cus to da ener gia even tu al- 
men te cai rá.

“Es ta mos tra ba lhan do, pre si den te,
pa ra re cu pe rar os nos sas re ser va tó ri- 
os e is so vai ser fun da men tal pa ra que
em 2022 te nha mos to tal se gu ran ça e,
evi den te men te, que o cus to da ener- 
gia vai cair, vai des cer mui to”, dis se.

Por fim, o mi nis tro dis se que 40%
dos con su mi do res que pra ti ca ram
eco no mia vo lun tá ria de ener gia em
ao me nos 10% se rão con tem pla dos
com aba ti men tos que so mam R$ 2,4
bi lhões no pró xi mo ta lão de con ta.

“Boa no tí cia pa ra os con su mi do res
de ener gia. Ago ra, no mês de Ja nei ro,
as dis tri bui do ras de ener gia vão de po- 

si tar nas con tas dos con su mi do res R$
2,4 bi. E que re cur so é es se? Es se é o re-
cur so dos con su mi do res que fi ze ram
eco no mia vo lun tá ria de ener gia de
pe lo me nos 10%. R$ 2,4 bi na con ta de
40% dos con su mi do res bra si lei ros”.

“Vem au to ma ti ca men te, vai ser
aba ti do na con ta do con su mi dor. Is so
tam bém foi fun da men tal pa ra que su-
pe rás se mos o de sa fio da es cas sez hí- 
dri ca que ti ve mos, da se ca no país. Is- 
so fez o con su mi dor bra si lei ro eco no- 
mi zar R$ 9,5 bi e es sas ter me lé tri cas
não pre ci sa ram ser aci o na das e, com
is so, o con su mi dor dei xou de pa gar
mais de R$ 9,5 bi. En tão, pa ra béns ao
con su mi dor bra si lei ro. Vo cês for ma
fun da men tais tam bém pa ra que nós
su pe rás se mos es sa si tu a ção di fí cil”,
con cluiu.

A me di da faz par te do Pro gra ma de
In cen ti vo à Re du ção Vo lun tá ria do
Con su mo de Ener gia Elé tri ca. Es tão
in cluí dos no pro gra ma os con su mi- 
do res do cha ma do gru po B (bai xa ten- 
são) e do gru po A (mé dia e al ta ten são)
das clas ses de con su mo re si den ci al,
in dus tri al, co mér cio, ser vi ços, ru ral e
ser vi ço pú bli co.

Tam bém re ce bem o bô nus as re si- 
dên ci as que par ti ci pa ram do Ta ri fa
So ci al de Ener gia Elé tri ca, be ne fí cio
do Go ver no Fe de ral que man tém des-
con tos na con ta de luz de fa mí li as de
bai xa ren da ins cri tas no Ca das tro
Úni co ou no Be ne fí cio de Pres ta ção
Con ti nu a da (BPC). Mes mo com o pe- 
río do de chu vas, a ban dei ra da ta ri fa
de es cas sez hí dri ca se gui rá até abril.

ELEIÇÕES 2022

Rodrigo Maia coordenará programa de governo de Doria

DEPUTADO OCUPA ATUALMENTE CARGO DE SECRETÁRIO ESTADUAL DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO PAULISTA

O go ver na dor de São Pau lo, João
Do ria (PSDB), es ca lou o ex-pre si den- 
te da Câ ma ra dos De pu ta dos Ro dri go
Maia pa ra ser o co or de na dor de seu
pro gra ma de go ver no pa ra a Pre si dên- 
cia da Re pú bli ca. 

O tu ca no fez o con vi te

na ter ça-fei ra (18/1),

mas di vul gou a es co lha

nes ta sex ta-fei ra (21).

“Agra de ço ao @jdo ri ajr pe lo con vi- 
te. Os po lí ti cos pre ci sam com pre en- 
der que é mui to im por tan te que par ti- 
ci pe mos da cons tru ção dos pro gra- 
mas dos nos sos can di da tos. É pre ci so

com pre en der a re a li da de de ca da área
e cons truir so lu ções ba se a das em da- 
dos con cre tos, em pro gra mas que
pos sam de fa to ser vi a bi li za dos, e não
em pro je tos po pu lis tas”, es cre veu no
Twit ter.

Ro dri go Maia atu al men te ocu pa o
car go de se cre tá rio es ta du al de Pro je- 
tos e Ações Es tra té gi cas do go ver no
pau lis ta. Sua atri bui ção é dar agi li da- 
de a inú me ros pro je tos de pri va ti za- 
ção em cur so no es ta do, fir mar par ce- 
ri as pú bli co-pri va das e pro mo ver lei- 
lões de con ces são de ser vi ços pú bli- 
cos a em pre sas pri va das.

“A ex pe ri ên cia de

Ro dri go Maia, seu

bri lhan te de sem pe nho

co mo se cre tá rio de

Ações Es tra té gi cas e seu

tra que jo po lí ti co além

do am plo

co nhe ci men to das

ne ces si da des do po vo

bra si lei ro são

fun da men tais pa ra

for ta le cer nos so

pro je to”, afir mou Do ria.

EM SP

Mãe de Jair Bolsonaro
morre aos 94 anos

A CAUSA DA MORTE DE OLINDA NÃO FOI INFORMADA

Mor reu na ma dru ga da de ho je, aos 94 anos, Olin da
Bon tu ri Bol so na ro, mãe de Jair Bol so na ro. A in for ma ção
foi da da pe lo pre si den te por meio das re des so ci ais. Ela
es ta va in ter na da em um hos pi tal de Re gis tro, no in te ri or
de São Pau lo, des de a se gun da-fei ra (17/1). A cau sa da
mor te não foi in for ma da.

“Com pe sar, o pas sa men to da mi nha que ri da mãe.
Que Deus a aco lha em sua in fi ni ta bon da de”, es cre veu
Jair Bol so na ro no Twit ter.

Olin da es ta va in ter na da no Hos pi tal São João, em Re- 
gis tro, no in te ri or pau lis ta. Ela mo ra va em El do ra do
(SP), que fi ca a apro xi ma da men te 52 quilô me tros de
dis tân cia do lo cal.  Pro cu ra do na oca sião, o Pla nal to ain- 
da não ha via in for ma do o es ta do de saú de de Do na
Olin da.

O pre si den te anun ci ou ain da que se pre pa ra pa ra
o re tor no ao Bra sil. Ele de sem bar cou na quin ta-fei ra
(20) em Pa ra ma ri bo, ca pi tal do Su ri na me, pa ra tra tar de
ques tões co mer ci ais com o país. Nes ta sex ta-fei ra (21),
ele es ta ria em Ge or ge town com o pre si den te da Gui a na,
Moha med Ir fa an Ali.

Em agos to do ano pas sa do, quan do Bol so na ro fez
uma vi si ta a mãe, o che fe do Exe cu ti vo dis se que Do na
Olin da es ta va do en te. “Mi nha mãe es tá com 94 anos, por
as sim di zer, ela não me re co nhe ce mais. Te ve um pro- 
ble ma gra ve de san gra men to nos úl ti mos di as e eu re sol- 
vi vi si tá-la por que po de ser né, que se ja a úl ti ma vez. É a
vi da, é o nos so des ti no e quem tem mãe sa be que, quem
tem mãe vi va com es sa ida de, sa be dos pro ble mas e do
que nós de ve mos a ela”, dis se ao SBT News na épo ca.

APÓS FILIAÇÃO DE BOLSONARO

Marcelo Ramos deixa
oficialmente o PL

RAMOS DISSE QUE SÓ ESCOLHERÁ OUTRO PARTIDO EM MARÇO

Vi ce-pre si den te da Câ ma ra, o de pu ta do fe de ral Mar- 
ce lo Ra mos (AM) anun ci ou que se des fi li ou ofi ci al men- 
te do PL nes ta sex ta-fei ra (21/1). O par la men tar ar gu- 
men tou que se ria in com pa tí vel se guir no Par ti do Li be ral
após a en tra da do gru po po lí ti co do pre si den te Jair Bol- 
so na ro, que en trou na le gen da no fim do ano pas sa do.
Ra mos de cla rou que só de ci di rá a qual agre mi a ção se fi- 
li a rá a par tir do mês de mar ço.

“Co mu ni co que, após li mi nar de fe ri da pe lo TSE (Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral), no úl ti mo dia 10, o TRE-AM
ofi ci a li zou mi nha des fi li a ção do PL. Até o iní cio de mar- 
ço, anun ci a rei o par ti do ao qual me fi li a rei pa ra dis pu tar
as elei ções. Ago ra não é tem po de elei ção, é tem po de to- 
da ener gia pa ra aju dar o Ama zo nas e o Bra sil”, diz Mar- 
ce lo Ra mos.

O de pu ta do ha via anun ci a do sua des fi li a ção no iní cio
de de zem bro, após a fi li a ção de Bol so na ro, quan do as se- 
gu rou que não per ma ne ce ria no mes mo par ti do do pre- 
si den te.

“Eu sem pre dei xei cla ra a mi nha in com pa ti bi li da de
de ser do mes mo par ti do do pre si den te Bol so na ro, não
por ne nhu ma an ti pa tia de cu nho pes so al, mas por que
con si de ro que ele não é o me lhor pa ra o fu tu ro do país”,
dis se à épo ca.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ciro Gomes lança
pré-candidatura 
O

ex-go ver na dor do Ce a rá Ci- 
ro Go mes foi con fir ma do 
nes ta sex ta-fei ra co mo pré-
can di da to do PDT pa ra as 

elei ções pre si den ci ais de ou tu bro, 
uma dis pu ta que tem co mo fa vo ri tos 
o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da 
Sil va e o atu al, Jair Bol so na ro.

Ter cei ro co lo ca do nas elei ções pre- 
si den ci ais de 2018, com 12,5% dos vo- 
tos, Ci ro, 64, é lí der do PDT, que no 
pas sa do ali ou-se ao PT de Lu la. Ele é 
um dos can di da tos de cen tro que as- 
pi ram à pre si dên cia, em um am bi en te 
bas tan te po la ri za do.

“A in com pe tên cia de Bol so na ro 
ape nas agra vou uma si tu a ção que pi- 
o ra va ano após ano” no Bra sil, e a pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus “foi po- 
ten ci a li za da pe la po lí ti ca ge no ci da” 
do go ver no, dis se Ci ro após o PDT 
apro var sua can di da tu ra, du ran te 
con ven ção na ci o nal em Bra sí lia.

Se gun do pes qui sa di vul ga da pe lo 
ins ti tu to Da ta fo lha em de zem bro, Ci- 
ro tem 7% das in ten ções de vo to, mui- 
to atrás dos 48% de Lu la, que ain da 
não con fir mou sua can di da tu ra, e dos 
22% de Bol so na ro, que as pi ra à re e lei- 
ção, em bo ra seu ín di ce de po pu la ri- 
da de es te ja no ní vel mais bai xo.

Ex-mi nis tro da In te gra ção Na ci o- 
nal de Lu la (2003-2010), Ci ro bus ca se 
po si ci o nar co mo o can di da to de cen- 
tro, sob o slo gan “A re bel dia da es pe- 
ran ça”, com fo co no elei to ra do jo vem.

Nes sa dis pu ta pe la cha ma da “ter- 
cei ra via”, apa re ce tam bém o ex-juiz e 
ex-mi nis tro de Bol so na ro Ser gio Mo- 
ro, com 9% das in ten ções de vo to, e o 
go ver na dor de São Pau lo, João Do ria, 
com 4%.

Cha man do Mo ro de “lam be-bo tas 
de Bol so na ro”, Ci ro res pon sa bi li zou o 
ex-juiz por ter fa vo re ci do a elei ção da 
ex tre ma di rei ta “ao ti rar Lu la da dis-

TERCEIRO COLOCADO NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018, COM 12,5% DOS VOTOS

pu ta elei to ral em 2018”.
Ci ro ini cia sua quar ta can di da tu ra 

à pre si dên cia. Em 1998, ele con cor reu 
pe lo PCB, e em 2002 e 2018, pe lo PDT.

Can di da to in fla ma do, que so nha 
em re o ri en tar a es quer da, Ci ro foi go- 

ver na dor do Ce a rá, pre fei to de For ta- 
le za e de pu ta do en tre 2007 e 2011. Es- 
pe ci a lis tas con sul ta dos pe la AFP con- 
cor dam que, no mo men to, não há um 
pré-can di da to com per fil que pos sa 
su pe rar Lu la ou Bol so na ro.

SANTA RITA

Governador e vice-governador inauguram Restaurante 

O PREFEITO DE SANTA RITA, HILTON GONÇALO, COMEMORA AS ENTREGAS QUE CONTRIBUEM PARA O MUNICÍPIO E A  REGIÃO.

Após cum pri rem agen da de en tre- 
gas na ci da de de Ba ca bei ra, nes ta sex- 
ta-fei ra (21), o go ver na dor Flá vio Di no
e o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
es ti ve ram no mu ni cí pio de San ta Ri ta,
on de re a li za ram a en tre ga de 63 car- 
tões aos be ne fi ci a dos pe la Edi ção de
Na tal do pro gra ma Mi nha Ca sa Me- 
lhor, de 576 itens es por ti vos, de mo to- 
res de ra be ta pa ra pes ca ar te sa nal na
re gião, além de as si na rem or dem de
ser vi ço pa ra a pa vi men ta ção da ca be- 
cei ra de pon te no Po vo a do Por to Ale- 
gre.

A vi si ta de Di no e Bran dão em San- 
ta Ri ta tam bém foi mar ca da pe la
inau gu ra ção do 67º Res tau ran te Po- 
pu lar do Ma ra nhão, que ago ra é mais
um im por tan te equi pa men to na ga- 
ran tia da se gu ran ça ali men tar, no for- 
ta le ci men to da eco no mia e da agri- 
cul tu ra fa mi li ar lo cal. Na oca sião, O
go ver na dor e o vi ce-go ver na dor re ce- 
be ram ces tas de ali men tos pro du zi- 
dos por agri cul to res do mu ni cí pio.

“É, por tan to, um equi pa men to que

am pa ra as fa mí li as por que tem um
for te sub sí dio go ver na men tal. Ca da
pra to de co mi da cus ta, mais ou me- 
nos, R$ 12 re ais. O usuá rio vai pa gar
R$ 1 re al e o go ver no pa ga R$ 11 re ais.
Além dis so, é um equi pa men to que
tem uma di men são econô mi ca, uma
vez que as fa mí li as, ao eco no mi za rem
o di nhei ro da ali men ta ção, vão po der
com prar um cal ça do pa ra o fi lho, uma
rou pa, e com is so aju da a mo vi men tar
o co mér cio. En tão, mes mo quem não
vi er ao Res tau ran te Po pu lar, es tá sen- 
do be ne fi ci a do por ele. Além dis so, te- 
mos o tra ba lho de apoio à agri cul tu ra
fa mi li ar, na me di da em que os pro du- 
tos aqui ven di dos, co mer ci a li za dos
to dos os di as se rão, tam bém, oriun- 
dos da agri cul tu ra fa mi li ar de San ta
Ri ta”, afir mou o go ver na dor.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
des ta ca que o Res tau ran te Po pu lar,
com pre ço aces sí vel, as sim co mo to- 
das as ou tras en tre gas aos san tar ri- 
ten ses são fru tos des sa par ce ria que o
Go ver no do Es ta do vem for ta le cen do

com San ta Ri ta e de mais ci da des ma- 
ra nhen ses. “Es sa par ce ria a gen te vem
for ta le cen do e tra zen do uma qua li da- 
de de vi da me lhor pa ra a po pu la ção
de San ta Ri ta”, dis se o vi ce-go ver na- 
dor.

O pre fei to de San ta Ri ta, Hil ton
Gon ça lo, co me mo ra as en tre gas que
con tri bu em pa ra o de sen vol vi men to
do mu ni cí pio e re gião.

“Ho je é um mo men to de agra de cer
ao go ver na dor Flá vio Di no e ao vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão por es ta- 
rem aqui en tre gan do mui tas obras. O
go ver na dor Flá vio Di no dei xou aqui a
pon te, a am bu lân cia, di ques, po ços, e
es ta mos aí com ape nas du as de man- 
das que é a ques tão da se gu ran ça e
abas te ci men to de água que já vai dar
sequên cia e, de pois, jun to com o
Bran dão, a gen te vai con cluir. Ho je, é
im por tan te a aber tu ra des se Res tau- 
ran te Po pu lar que vai ser vir à ci da de
de San ta Ri ta e, tam bém, ou tras ci da-
des que a fai xa econô mi ca aco lhe
aqui”, co me mo rou o pre fei to.
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Ris co cal cu la do

Aven tu ra de Lahe sio

Aven tu ra de Lahe sio (2)

“Lu la não é des te mun do. Tem al gu ma for -
ça so bre na tu ral”

Qua dro inal te ra do

Raiz das bri gas

A zo a da do PT
O PT tem uma his tó ria de bri gas in ter nas pe lo co man do e pe las

po si ções re cor ren tes an tes, du ran te e de pois de ca da elei ção. Co- 
mo é um par ti do plu ra lis ta, for ma do à ba se de di fe ren tes cor ren- 
tes do pen sa men to de es quer da, aglo me ra das du ran te da di ta du- 
ra mi li tar, até ho je, 43 anos de pois de fun da do, o par ti do con vi ve
co mo se fos se um sin di ca to de me ta lúr gi cos ten do jun tos os do- 
nos das fá bri cas de au to mó veis. No Ma ra nhão, es sa re fre ga pe tis ta
é mui to mais for te por que os ou tros par ti dos de es quer da nun ca
dei xa ram de ser na ni cos, por tan to, sem atra ti vos pa ra aco mo dar
par te do aglo me ra do que se de ba te no PT.

Es ta se ma na, por exem plo, ape nas uma de cla ra ção ób via do
ex-pre si den te Lu la de apoi ar o se na dor We ver ton Ro cha (PDT) na
dis pu ta do go ver no do Ma ra nhão, e não o vi ce Car los Bran dão, do
PSDB, ge rou um te ma “bom bás ti co” nas mí di as di gi tais. Mas al- 
guém po de ria es pe rar ou tra res pos ta de Lu la so bre a per gun ta que
lhe fi ze ram nu ma co le ti va de im pren sa, so bre o pa lan que que su- 
bi rá no Ma ra nhão? Se ria cho can te se o pe tis ta, com his tó ria de
guer ra con tra o PSDB, dis ses se o con trá rio. Que pre fe ri ria apoi ar o
tu ca no Bran dão, só por ser o pre fe ri do de seu ali a do Flá vio Di no.

Os pe tis tas do Ma ra nhão apro vei ta ram afa la de Lu la pa ra tra- 
zer à to na su as ve lhas ri xas, mal que ren ças e de sa ven ças in ter nas.
As cor ren tes do PT se de ba tem en tre os sar neís tas ran zin zas e fla- 
vis tas “co mu nis tas”. O fa to co mum nes se ro tei ro é que to dos os la- 
dos ado ram o usu fru to do po der es ta du al. Ro se a na Sarney tem
seus pe tis tas de co ra ção, as sim co mo Jack son La go ti nha os seus e
Flá vio Di no, idem. Tra ta-se de um par ti do que não é gran de no
Ma ra nhão, mas tor nou-se gi gan tes co no Bra sil – prin ci pal men te
com a che ga da ao Pla nal to, com Luiz Iná cio Lu la da Sil va e Dil ma
Rous seff.

O PT tem no Ma ra nhão um de pu ta do fe de ral, Zé Car los da Cai- 
xa; um es ta du al, Jo sé Iná cio; e ape nas um pre fei to elei to em 2020,
con tra 42 do PDT de We ver ton, 40 do PL de Jo si mar do Ma ra nhão- 
zi nho, 25 do Re pu bli ca nos e 22 do PC doB. No en tan to, o PT po sa
de gran de, sa be fa zer zo a da e tem Lu la na imi nên cia de vol tar ao
Pa lá cio do Pla nal to. Na dis pu ta pe lo Pa lá cio dos Leões, o PT ten ta
ser a pa la vra fi nal en tre We ver ton Ro cha e Car los Bran dão, se co lo- 
can do no cen tro da su ces são de Flá vio Di no, um ex-pe tis ta de raiz.
Ele só foi pa ra o PC doB em 2006 por fal ta de es pa ço no PT pa ra o
um ex-juiz fe de ral, que aca ba ra por des tro nar o sar neís mo.

O ex-pre fei to de São Luís, Edi val do Ho lan da Jr (PSD) é pres si o- 
na do pa ra dis pu tar o go ver no do Ma ra nhão. Mas com a ex pe ri ên- 
cia acu mu la da, sa be que não é fá cil cor rer ris co de per der e fi car
no lim bo da po lí ti ca até 2024. É o mes mo pen sa men to de Ro se a na
Sarney.

 

 
O pre fei to de São Pe dro dos Cren tes, Lahé sio Bon fim es tá tro- 

can do de par ti do co mo quem tro ca de ca mi sa. Re e lei to em 2020
pe lo PSL, foi pa rar no PTB, per deu-o pa ra a de pu ta da Mi cal Da- 
mas ce no, e já es tá fi li a do no des co nhe ci do Agir36.

 

A le gen da Agir36, que era PTC e vi rou um ver bo de ação, no
tem po in fi ni ti vo, tem seis me ses de cri a ção, mas Lahé sio, um jo- 
vem de boa ges tão no pe que ni no São Pe dro dos Cren tes (4.6 mil
ha bi tan tes) es tá im pa ci en te pa ra tes tar a dis pu ta do go ver no es ta- 
du al.

 

Do ex-mi nis tro de Edu ca ção do go ver no Bol so na ro, Abraham
Wein traub, ao co men tar a li de ran ça do pe tis ta nas pes qui sas pa ra
a Pre si dên cia em 2022.

 
“Va mos apoi ar Lu la por ra zão po lí ti ca e nos Es ta dos va- 

mos le var is so em con si de ra ção tam bém”, dis se o pre- 
si den te do PSB, Car los Si quei ra, ao fim da reu nião for- 

mal en tre a le gen da so ci a lis ta e o PT pa ra de ba ter a
com pli ca da fe de ra ção par ti dá ria.

 
Os dois par ti dos es tão pro cu ran do de sa tar os nós que

tra va o avan ço da fe de ra ção en tre PT e PSB, cu jos mai- 
o res en tra ves são as pré-con di ções pa ra não atre lar o

te ma à de fi ni ção dos pa lan ques es ta du ais. O Ma ra- 
nhão é um de les.

 
Se Car los Bran dão se fi li ar ao PSB de Flá vio Di no e o PT

fe cha rem a fe de ra ção com a le gen da so ci a lis ta, Lu la
não te ria mais co mo dei xar de apoi ar o ex-tu ca no

Bran dão, prin ci pal men te se ti ver o ex-tu ca no Ge ral do
Alck min co mo seu vi ce.

As qua tro no vas pes qui sas (Da ta Po der, Qua est/Ge ni al, Exa- 
me/Ideia e Ipes pe) di vul ga das em 2022, apon tam pa ra uma pos sí- 
vel vi tó ria do ex-pre si den te Lu la já no pri mei ro tur no, no dia 2 de
ou tu bro. A ba se é o per cen tu al de su as in ten ções de vo to su pe rar a
so ma dos ou tros

Des de o nas ci men to em 1979, o PT car re ga a mar ca de su as di- 
ver gên ci as, gra ças as ma tri zes ide o ló gi cas de ber ço: PRC, DS, OT.
Ho je as prin ci pais cor ren tes do PT são: Cons truin do um No vo
Bra sil (CNB), Men sa gem ao Par ti do, Ar ti cu la ção de Es quer da e a
De mo cra cia So ci a lis ta.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta 

CAR LOS GAS PAR

Estado e Agências Reguladoras

Nos tem pos es qui si tos vi vi dos atu- 
al men te no Bra sil, tem si do mui to
men ci o na da, no âm bi to da po lí ti ca e
da ges tão pú bli ca, a di fe ren ça en tre
“as sun tos de go ver no” e “as sun tos de
Es ta do”. Que ra zões, en tão, vêm mo ti- 
van do es se “flash back” con cei tu al,
em ple na ter cei ra dé ca da do Sé cu lo
XXI? Afi nal, es ta de ve ria ser uma dis- 
cus são ana crô ni ca, pois, há pe lo me- 
nos 25 anos, quan do se im plan tou o
Pla no Di re tor da Re for ma do Apa re lho
do Es ta do, ain da no Go ver no FHC, se
es ta be le ce ram os mar cos le gais da
ques tão.

Se gun do es te Pla no, com vis tas a
mo der ni zar a ges tão pú bli ca e ins pi- 
ra do nos con cei tos de “res pon sa bi li- 
za ção por re sul ta dos e au to no mia de
ges tão”, se cri a ri am AGÊN CI AS
AUTÔ NO MAS, que subs ti tui ri am Au- 
tar qui as e Fun da ções que exer ces sem
ati vi da des EX CLU SI VAS DO ES TA DO.
Ou se ja: se es ta va pro mo ven do a in- 
con fun dí vel se pa ra ção prá ti ca, no
âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca, en- 
tre as sun tos do Go ver no, por sua na- 
tu re za con tin gen tes e fi ni tos tem po- 
ral men te, e os de Es ta do, per ma nen- 
tes e ne ces si ta dos de “blin da gem”
con tra a in ter fe rên cia po lí ti ca em fa- 

vor do bem co mum e do in te res se da
so ci e da de.Nes se já lon go pe río do
des de o apa re ci men to das Agên ci as
Re gu la do ras, co mo fi ca ram co nhe ci- 
das, tal re for ma foi res pon sá vel por
im por tan tes avan ços na Ges tão Pú bli- 
ca, no ar ca bou ço ins ti tu ci o nal do país
e no pró prio re la ci o na men to da clas se
po lí ti ca com as Agên ci as. É ver da de
que ao lon go do tem po hou ve as sé dio
e ten ta ti vas de des vir tu a men to de las,
so bre tu do pra ti ca do pe los go ver nos
pe tis tas, mas, es sen ci al men te, as
Agên ci as se man têm só li das pe la pró- 
pria for ça in trín se ca do mo de lo e da
cons ci en ti za ção de seus qua dros téc- 
ni cos e da so ci e da de do sig ni fi ca do ci- 
vi li za ci o nal de las.

As sim, ao apro xi ma rem-se as elei- 
ções pre si den ci ais des te ano, é pre ci- 
so aten ção e de ba te so bre “o pa pel
des tas ins ti tui ções e so bre as ga ran ti- 
as de sua au to no mia pa ra de ci di rem
com ba se no co nhe ci men to téc ni co-
ci en tí fi co, em no me da so ci e da de,
lon ge da in fluên cia dos po de ro sos”,
se gun do pa la vras do ex-De pu ta do e
Pro fes sor de MBA da FGV/São Pau lo,
Xi co Gra zi a no.

A cri se de Co vid 19 ofe re ceu uma
be la opor tu ni da de de tes te do vi gor
de um des tes ór gãos, no ca so a Agên- 
cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria- AN VI SA.
De ten to ra do es tra té gi co pa pel de au- 

to ri zar a fa bri ca ção, co mer ci a li za ção
e ad mi nis tra ção à po pu la ção das va ci- 
nas pa ra imu ni za ção con tra a do en ça
que apa vo ra a to dos, viu-se, su bi ta-
men te, sob inu si ta da sus pei ta que te- 
ria in te res ses, que não os sa ni tá ri os,
ao au to ri zar a va ci na ção con tra a Co-
vid 19 em cri an ças de 5 a 11 anos. Ou
em ou tras pa la vras: que a au to ri za ção
con ce di da se ria fru to de cor rup ção.

Foi o mo men to pro pí cio pa ra a afir- 
ma ção do pa pel de ÓR GÃO DE ES TA- 
DO da Agên cia, que não só man te ve a
de ci são, co mo pôs em xe que a ca lú nia
que lhe foi di ri gi da, exi gin do que os
au to res da de nún cia ime di a ta men te
de ter mi nas sem in ves ti ga ções po li ci-
ais que pro vas sem a acu sa ção.

O des fe cho do pre sen te ca so dá
exem plar de mons tra ção do acer to da
de ci são to ma da há um quar to de sé- 
cu lo qua se. A de ci são foi acer ta da por
co lo car o Bra sil en tre as Na ções que
em po de ram a so ci e da de nas to ma das
de de ci sões de seus pró pri os in te res- 
ses, ape sar dos even tu ais go ver nos.
Mas tam bém com sua ocor rên cia fi- 
cou de mons tra do que o país já tem

ro bus te za ins ti tu ci o nal su fi ci en te
pa ra su por tar in ves ti das de go ver nos
in ca pa zes de con vi ve rem em har mo- 
nia no am bi en te de mo crá ti co com os
seus go ver na dos, en fra que cen do-se,
des se mo do, in clu si ve elei to ral men te.

A polarizaçao inconsciente

Es ta mos no iní cio de ja nei ro des te
2022 e nin guém sa be qual o ru mo que o
Bra sil vai se guir. Ou me lhor, pa ra on de
vão jo gá-lo. Di zem e pa re ce mes mo que
o país es tá fi can do em uma si tu a ção ir- 
re ver sí vel, sob o pon to de vis ta da de- 
sor ga ni za ção, dos des man dos, da cor- 
rup ção, do au to ri ta ris mo do ju di ciá rio,
do apro vei ta men to fi nan cei ro pra ti ca- 
do pe la clas se po lí ti ca, da di ta du ra dis- 
far ça da em de mo cra cia, da in do lên cia
ou im po tên cia do exér ci to bra si lei ro pa- 
ra por or dem na ca sa, co mo lhe con fe re
a Cons ti tui ção, se gun do al guns ju ris tas
re no ma dos.

 
O pre si den te da Re pú bli ca, que mui- 

to fa lou e em pol gou a po pu la ção bra si- 
lei ra, de re pen te fi cou mu do e iner te.
Não co men ta e nem re a ge às in ter ven- 
ções in de vi das em sua au to ri da de de
go ver nan te. Al go es tra nho nes sa pas si- 
vi da de. Nem uma só de ci são to ma da
por ele é le va da em con ta. Um mi li tar
des mo ra li za do. Ja mais se viu, em to da a
his tó ria da re pú bli ca, um pre si den te tão
hu mi lha do e um cri mi no so tão exal ta- 
do. Os se nho res car ras cos do STF a
qual quer mo men to que de se ja rem, as- 
sen ta dos no po der que cri a ram pa ra si,
po rém ine xis ten te na nos sa Car ta Mag- 
na, po de rão con de ná-lo à pri são, a seu
cri té rio, de uma ca ne ta da só de qual- 
quer de les, por tem po in de ter mi na do,
pa ra com pen sar a sol tu ra que con ce de- 
ram a Lu la e seus qua ren ta se gui do res.

 
A de mo cra cia bra si lei ra é as sim mes- 

mo, ini gua lá vel em re la ção às de mais do
mun do in tei ro. Se na da de po si ti vo apa- 
re cer pa ra mu dar o ce ná rio em que to- 
dos nós fi gu ra mos co mo per so na gens
con de na dos, es ta rá au men ta do o pas so

da ca mi nha da, ru mo ao abis mo. To dos
nós, jun tos. E ha ve rá quem nos sal ve?
Os nos sos par ti dos es quer dis tas, re tra to
vi vo da cor rup ção e de di ta du ras ver me- 
lhas ou as sim con si de ra das, co mo tan- 
tas que já se acham im plan ta das na
Amé ri ca do Sul? Ou o Clu be Mi li tar,
com pos to de ge ne rais re for ma dos que
fa lam mui to e não agem na da, até mes- 
mo por que ge ne ral de pi ja ma não man- 
da em coi sa al gu ma, mui to me nos na
tro pa? Ou, ain da, um no me qual quer
que os pró pri os po lí ti cos re sol ve ram
de no mi nar “ter cei ra via”, que não apa- 
re ce, por que não exis te de fa to e nin- 
guém fa bri ca li de ran ça cí vi ca de úl ti ma
ho ra?

 
É es se o qua dro bra si lei ro. Uma enor- 

me quan ti da de de po lí ti cos apro vei ta- 
do res que bus cam ape nas o en ri que ci- 
men to ilí ci to, sem a me nor pre o cu pa- 
ção com o que ve nha ocor rer com a so- 
ci e da de bra si lei ra. Um po vo des pre pa- 
ra do ou alheio, in di fe ren te ao que pos sa
acon te cer pa ra si e pa ra o es ta do, ví ti ma
de su ces si vos go ver nos de di rei ta e de
es quer da que sem pre o usou co mo
mas sa de ma no bra e con ti nua a fa zê-lo.
Uma

 
Jus ti ça re pre sen ta da pe lo Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral, ins ti tui ção úl ti ma,
com pos ta de ho mens e mu lhe res des- 
pre pa ra dos pa ra in te gra rem a mai or
Cor te do país, que se ar vo ram de re pre- 
sen tan tes do “po der mo de ra dor” pa ra
ab sol ver cri mi no sos e con de nar ino- 
cen tes. O Lu la con ti nua cri mi no so, pois
não foi ab sol vi do dos cri mes co me ti dos.
E quem o ab sol veu? O mi nis tro Fa chin,
re co nhe ci do pe tis ta de cam pa nhas po- 
lí ti cas. E o “sa po bar bu do”, as sim, re ad- 
qui riu to dos os di rei tos po lí ti cos, co mo
se fos se um ci da dão de bem. Vi ve-se, as- 

sim, a di ta du ra do Ju di ciá rio, a pi or de
to das.

Por ou tro la do, a des pei to de ter si do
sem pre mas sa de ma no bra e con ti nu ar
fa zen do o mes mo pa pel, a so ci e da de
bra si lei ra in fe liz men te es tá di vi di da,
po la ri za da men te, o que é pés si mo.

Co mo de vol ver-lhe o bom sen so que
a nor te a va, sem que to dos se guis sem o
mes mo ca mi nho? A nos sa his tó ria sem- 
pre re gis trou ma ni fes ta ções de ci vis e
mi li ta res as mais di ver sas. No pe río do
re pu bli ca no po de mos co me çar com o
te nen tis mo, a in ten to na co mu nis ta e di-
ver sas ou tras re vo lu ções, até o gol pe mi-
li tar de 1964. Mas não há re gis tro de po- 
la ri za ção do an ta go nis mo en tão exis- 
ten te.

 
O qua dro atu al, fru to de qua se de zes- 

seis anos de go ver no pe tis ta, cal cu la do
pa ra se per pe tu ar no po der, por to dos os
mo ti vos ines cru pu lo sos co nhe ci dos,
po de-se di zer que é mais que pre o cu- 
pan te. É de ses pe ra dor pa ra o bra si lei ro
de bom sen so, que não con ta com na da
nem com nin guém, pa ra aju dá-lo nes sa
re fre ga. Sim, por que es tá se tor nan do
im pos sí vel dei xar de vis lum brar a pos si- 
bi li da de de uma for te de sa gre ga ção ci- 
vil, ten ta ti va de sal va guar dar as ge ra- 
ções fu tu ras de um es ta do to ta li tá rio,
es cra vi zan te e mi se rá vel. Es sa pos si bi li- 
da de não po de ser afas ta da, vez que a
po la ri za ção da so ci e da de bra si lei ra não
se re ves te do es sen ci al, que é a cons ci- 
en ti za ção. Des sa for ma, o pi or mal não
es tá na po la ri za ção em si, tal vez até be- 
né fi ca em um re gi me ver da dei ra men te
de mo crá ti co, mas es tá, de fa to, ine qui-
vo ca men te, na po la ri za ção in cons ci en- 
te.

E, as sim, nin guém sa be qual o ru mo
o Bra sil vai se guir Ou me lhor, on de vão
jo gá-lo.

MAR CEL LO APOLÔ NIO DU AI LI BE BAR ROS(*) JOÃO CAR -
LOS SOU ZA MAR QUES (**)
(*) 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 CO RE CON-MA. (**) Eco no mis ta,
Mes tre em De sen vol vi men to So ci o e conô mi co (UF MA) e pre -
si den te do CO RE CON-MA.

Eco no mia: ve lhos
pro ble mas e
so lu ções

Den tre os inú me ros efei tos cau sa dos pe la pan de mia na eco no- 
mia, sem som bra de dú vi da, aque le que não pas sou des per ce bi do
foi a in fla ção. A al ta dos pre ços dos com bus tí veis, dos ali men tos,
da ener gia, do gás de co zi nha, do ves tuá rio e até dos en fei tes de
Na tal fo ram vi ven ci a dos em to do o mun do, da do as de vi das pro- 
por ções e su as pe cu li a ri da des lo cais.

No Bra sil, a al ta dos pre ços é bas tan te des pro por ci o nal quan do
com pa ra da com ou tros paí ses da Amé ri ca La ti na e emer gen tes si- 
mi la res, re gis tran do, de acor do com o úl ti mo re la tó rio do FMI
(World Eco no mic Ou tlo ok), o se gun do mai or ín di ce de pre ços do
con su mi dor (10,06%) – per den do ape nas pa ra a Ve ne zu e la, que
não é um pa râ me tro vá li do, uma vez que ul tra pas sou os 2.700%
em 2021.

As cau sas da in fla ção glo bal são di ver sas e al gu mas co muns a
gran de par te dos paí ses, co mo por exem plo: o cho que da CO VID-
19 na ofer ta e nos es to ques de mer ca do ri as; os pre ços dos com- 
bus tí veis de ri va dos de pe tró leo e seus bens subs ti tu tos – re sul ta- 
do de es tra té gia po lí ti ca da OPEP; mu dan ças no flu xo de in ves ti- 
do res in ter na ci o nais e con se quen te men te das ta xas de câm bio; a
que bra no sis te ma lo gís ti co; o pró prio pro ces so de re cu pe ra ção
após a cri se e os au xí li os go ver na men tais pa ra for ta le cer a de man- 
da que vem se re es ta be le cen do aci ma da ofer ta; e, a cri se ener gé ti- 
ca – tan to via com bus tí vel, co mo do cus to de ener gia elé tri ca e ou- 
tras com mo di ti es ener gé ti cas co mo o Gás Na tu ral e car vão.

Em se tra tan do do Bra sil, além des ses fenô me nos, a per da de
con fi an ça no país foi for ta le ci da por po lí ti cas ma cro e conô mi cas e
fis cais equi vo ca das re sul tan do na fu ga do in ves ti men to es tran- 
gei ro, des de 2019, des va lo ri zan do nos sa mo e da mui to aci ma da
mé dia de seus si mi la res (6ª mo e da que mais des va lo ri zou fren te
ao dó lar em 2020 e atu al 16ª em 2021) pois so ma ram-se aos im- 
pac tos ge rais cau sa dos pe la cri se da CO VID-19 que ele va ram ain- 
da mais os ris cos e a in cer te za.

Des ta for ma, es sa ta xa de câm bio trou xe o país (que se di ga de
pas sa gem, é ex tre ma men te de pen den te de in su mos e bens in ter- 
me diá ri os), pa ra um pa ta mar ex tre ma men te ele va do que se tra- 
duz na al ta, por exem plo, dos cus tos de pro du ção do se tor agrí co- 
la que de pen de de fer ti li zan tes e no tão gri tan te pre ço da ga so li na
– que no li mi te afe ta ram os pre ços de to das as mer ca do ri as. De ve-
se so mar ain da aos im pac tos, a ele va ção dos cus tos com ener gia
elé tri ca pro vo ca dos pe la in su fi ci ên cia hí dri ca e dos cus tos ele va- 
dos de im por ta ção de in su mos da cons tru ção ci vil, aqui si ção de
bens de ca pi tal e den tre ou tros.

Co mo me di da de com ba te à in fla ção, o Go ver no Fe de ral vem
ado ta do a po lí ti ca de ele var as ta xas de ju ros, es tra té gia que vem
se mos tran do ine fi ci en te. A nu li da de dos ju ros sob a in fla ção é re- 
sul ta do da ori gem da in fla ção bra si lei ra. As ta xas de ju ros são me- 
ca nis mo útil pa ra con ter a in fla ção quan do há um ex ces so de de- 
man da pro vo ca do por uma eco no mia su pe ra que ci da – o que não
é o ca so, uma vez que a eco no mia ca mi nha pa ra re cu pe rar-se da
cri se da CO VID-19, co mo po de ser vis to pe la ta xa de sem pre go ex- 
tre ma men te ele va da (13,2%) e o bai xo cres ci men to re al do PIB –
cons tan te men te re vi sa do pa ra bai xo. Com uma in fla ção que de ri- 
va de cus tos e cho ques na ofer ta, a ele va ção das ta xas de ju ros ser- 
ve ape nas pa ra con ter o rit mo de re cu pe ra ção da eco no mia, uma
vez que é mais ca ro fi nan ci ar in ves ti men tos e o con su mo de bens
du rá veis, de ca pi tal e imo bi liá rio.

Nes se sen ti do, va le ob ser var o ní vel re cor de no en di vi da men to
das fa mí li as (72%) que cres ceu de vi do às di fi cul da des re sul tan tes
da pan de mia e que se tor nam um me ca nis mo in viá vel com a ele- 
va ção dos ju ros. Des ta ca-se tam bém, o en ca re ci men to do cus to
pa ra ro la gem da dí vi da pú bli ca atra vés de tí tu los que se to ram
mais ca ros e di fi cul tam a ges tão fis cal no lon go pra zo e re du zem a
dis po ni bi li da de de re cur sos dis cri ci o ná ri os do go ver no pa ra re a li- 
zar in ves ti men tos es tru tu ran tes e po lí ti cas pú bli cas an ti cí cli cas,
pon tu ais e ne ces sá ri as pa ra re cu pe rar o equi lí brio no mer ca do.

Des sa for ma, a po lí ti ca na ci o nal de ele va ção dos ju ros au men- 
ta os cus tos e gas tos no Bra sil, fa zen do com que se pa gue mais ca- 
ro nas mer ca do ri as de vi do à ele va da in fla ção e mais ca ro com o
re pas se de cus tos pa ra in ves ti men to ou pa ra con su mo que re sul- 
tam da ele va ção dos ju ros, ge ran do as sim um for te de ses tí mu lo
pa ra o cres ci men to econô mi co. A saí da pas sa, sem dú vi da, pe la
re cu pe ra ção da cre di bi li da de da ges tão fis cal e econô mi ca que
im pac ta rá di re ta men te na vi da em so ci e da de.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro
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JO SÉ RI CAR DO MAR QUES
Ad vo ga do, é es pe ci a lis ta em bi os se gu -
ran ça e bi oé ti ca

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL,
da ALL e da AMCJSP. As so ci a do ao CI -
CEF. Fi li a do à IWA e ao Mo vi men to ELOS
Li te rá ri os.

Olhei para cima e a ômicron me pegou

O fil me Não olhe pa ra

ci ma, com Le o nar do Di

Ca prio, Jen ni fer

La wren ce e gran de

elen co, nar ra a sa ga de

um ci en tis ta e uma

es ta giá ria que

des co brem um co me ta

mor tal que vem em

di re ção à Ter ra e vai

di zi mar com a vi da

hu ma na. Na ver da de,

com to da a vi da

exis ten te.

O ro tei ro re tra ta a lu ta dos ci en tis- 
tas em aler tar a pre si den te da Re pú- 
bli ca dos EUA so bre a ca tás tro fe imi- 
nen te e sua de vas ta ção que, em de ter- 
mi na do mo men to, po de ria ser im pe- 
di da. En tre tan to, uma big tec, que fi- 
nan cia a cam pa nha da can di da ta à re- 
no va ção do man da to, en ten de que
po de ria uti li zar uma tec no lo gia pa ra
ex plo rar as ri que zas mi ne rais do as te- 
roi de. Tu do fa lhou e res tou a um me- 
ni no de rua fa zer a úl ti ma ora ção a
Deus pe din do mi se ri cór dia.

Olhei pa ra ci ma e a va ri an te do

Sars-COV-2 me pe gou. A ômi cron
che gou co mo um co me ta, ex plo diu
em pra ti ca men te to dos os paí ses e
vem cau san do enor mes pre juí zos.
Não es tou fa lan do dos mi lha res de
mor tos, mas do nú me ro de in fec ta dos
que tra rá um co lap so no sis te ma de
saú de, es pe ci al men te a pú bli ca. Es ta- 
mos di an te de uma ce pa al ta men te
con ta gi o sa, sem pre ce den tes, que
vem al can çan do mi lhões de pes so as
por dia, re cor de atrás de re cor de. Ci- 
en tis tas di zem que fe ve rei ro se rá dra- 
má ti co e tor tu ran te.

Tes tar, tes tar e tes tar é uma das me- 
di das mais ra ci o nais que evi ta rá mai- 
o res con sequên ci as. As va ci nas se
mos tram efi ci en tes, mas não têm efi- 
cá cia 100%. O mé di co sa ni ta ris ta Ro- 
dri go Oli vei ra, se cre tá rio de Saú de do
mu ni cí pio de Ni te rói, no Rio de Ja nei- 
ro, te ve atu a ção exem plar no com ba te
à pan de mia e, na sua opi nião, es te se- 
rá o sé cu lo das pan de mi as e a ges tão
pú bli ca de ve en xer gar as me di das ne- 
ces sá ri as co mo uma ma ra to na e não
cor ri da de 100 me tros.

Eu pe guei a co vid-19, com três do- 
ses va ci nais, du as As tra ze ni ca e uma
Pfi zer. Es tou com sin to mas le ves, con- 
sul tei mé di co es pe ci a li za do, Ed mil- 
son Mi gows ki, que re cei tou me di ca- 
ção, e es tou fa zen do uso. Na da de clo- 
ro qui na. Ou tro mé di co tam bém me
as sis te, Már cio Bra ga, mé di co do tra- 
ba lho e di re tor da Po lí cia Téc ni ca do
RJ, en tre tan tas es pe ci a li za ções. Es tou
oti mis ta que, em pou co tem po, te rei
mi nha li ber da de de vol ta, mas con fes- 
so que to ma rei mais cui da dos.

Uso de más ca ras qua se que per ma- 
nen te men te, na da de aper to de mãos
ou con ta to fí si co, na da de aglo me ra- 
ções, na da de fes tas, vou la var mais as
mãos e pro cu rar qua se que com to- 
que, lo cais lim pos e pro te gi dos. Te- 
mos que mu dar, mu dar há bi tos e qua- 

li da de de saú de.
 Ób vio que a no tí cia de es tar po si ti- 

va do tem im pac to e mui tas per gun- 
tas, es pe ci al men te on de con traí a do- 
en ça, de quem e qual a sua gra vi da de.
Es ti ve vi a jan do no me trô do Rio de ja- 
nei ro, tam bém no VLT, Uber, e em vá-
ri os am bi en tes que apa ren te men te
não es ta vam se gu ros.

Ami gos e fa mí li as

nor mal men te se

pro te gem pou co e sem

pro to co los ade qua dos, o

que cer ta men te

pro por ci o na mai or

ve lo ci da de na

trans mis são.

 O co me ta ômi cron vem com for ça,
rá pi do, sor ra tei ro, mis te ri o so e in sis ti- 
mos em le var vi da nor mal, co mo se a
pan de mia ti ves se ter mi na do e a do- 
en ça, ao ma tar me nos, es tá con tro la-
da.

 Não olhe pa ra ci ma,

pois po de res tar o sus to

de que es ta re mos no fim

ou no co me ço de uma

tra gé dia anun ci a da.

A CORRIDA (ou a “puxada”) do mastro

A fes ta tra di ci o nal de

São Se bas tião, no dia 20

de ja nei ro de ca da ano,

re mon ta há mui to

tem po e, ain da ho je, é

ca da vez mais cul tu a da

pe la po pu la ção ca xi en se

e de ci da des vi zi nhas,

mas des ta vez, por cau sa

da pan de mia, não se rá

re a li za da pe lo me nos

nos mol des an te ri o res.

 
Em 1953, em Ca xi as, não sei bem se

era as sim que de no mi na vam a re ti ra- 
da da ár vo re das ter ras do Inha mum,
em lou vor ao San to, na épo ca da sua
fes ta; só sei que, na que le ano, par ti ci- 
pei des sa ver da dei ra ‘pro cis são’ na
qua li da de de Ati ra dor n° 15 do en tão
Ti ro de Guer ra n° 194, sob o co man do
do Sar gen to Zer li no Pra do de Sou za,
che fi a dos pe lo Te nen te Aluí zio de
Abreu Lo bo, re pre sen tan te da 10º Re- 
gião Mi li tar.

 
Na que la épo ca es sa bus ca era uma

ta re fa ex clu si va dos Ati ra do res e ho je
em dia exis te até co mis são or ga ni za- 
do ra e fis cais da re ser va eco ló gi ca, pa- 
ra de fi ni ção da ár vo re a ser cor ta da e
da tec no lo gia uti li za da na sua der ru- 
ba da. Foi a mi nha vez (fui apro va do
em se gun do lu gar no exa me sob uma
Ban ca in te gra da por um Ofi ci al do 24
BC) a do Jo sé Ar man do Cos ta, do Ezi- 

quio Bar ros (apro va do em pri mei ro
lu gar), do Jo si mar Mo rei ra Ra mos, do
Car los Bas tos e do co le ga cu jo no me
não me re cor do, mas o sar gen to Zer li- 
no o ape li dou de ‘to do ruim’, por que
nun ca con se guia acer tar o pas so!

 
A se de do Ti ro fi ca va ao la do da

Igre ja do San to: uma por ta, vá ri as ja- 
ne las, área ava ran da da, um pe que no
jar dim ao la do, ter re no ao fun do, à
fren te man guei ras fron do sas mar ca- 
das pe lo tem po há 67 anos de cor ri dos.

 
Os Ati ra do res, nos di as que an te ce- 

dem à gran de Fes ta, ti nham a gra ta
mis são de, em mar cha-ba ti da, ca mi- 
nhar até as ma tas do Inha mum e de lá
tra zer o gran de Mas tro. Eram os “ma- 
tei ros” da épo ca: obe de ci am à cren di- 
ce po pu lar que im põe sa cri fí ci os em
me mó ria do San to, da for ma co mo te- 
ria si do fla ge la do an tes de mor rer, e
de ve ri am bus car a re mis são dos pe ca- 
dos ca da um aju dan do a car re gar a
sua cruz.

 

Nos sa ta re fa na que le

ano foi num do min go

an te ce den te ao dia da

Fes ta.

Após vá ri os quilô me tros de mar- 
cha, can sa dos, mas en tu si as ma dos,
en tra mos na ma ta à pro cu ra da ár vo re
que ti ves se o tron co mais re to e mais
al to; acha da (Im bi ri ba do Bre jo?), a
ma dei ra era cor ta da na ba se e to tal- 
men te des ga lha da, pa ra fa ci li tar o
trans por te até a se de do TG.

 
Daí por di an te, pre ci sa ría mos de

mui ta Fé e de vo ção, além de mui to es- 
pí ri to es por ti vo, pa ra ven cer o per cur- 
so de vol ta ao lar go do San to. Mui tos
fi ca vam pa ra trás, não aguen ta vam o
pe so na dis tân cia.

 
A tra je tó ria era fei ta sob tá ti cas mi- 

li ta res: cro no me tra gem do tem po de
ca da gru po, pa la vras de or dem e de

in cen ti vo; re ve za men to de po si ções,
subs ti tui ção dos mais exaus tos, tu do
em fun ção do ob je ti vo mai or de ser vir
ao San to.

 
O Mas tro era ti do co mo um ver da-

dei ro tro féu ao che gar à se de do Ti ro:
os de vo tos aplau di am o fei to dos Ati- 
ra do res e lou va vam a ho me na gem ao
San to.  Nos pró xi mos di as, nos sa ta re- 
fa diá ria se rá man te-lo sem pre en se-
ba do, sob sol, chu va e se re no, pa ra
tor ná-lo o mais li so pos sí vel e as sim
di fi cul tar a dis pu ta dos con cor ren tes
aos prê mi os, co lo ca dos no to po.

 

De pois da Mis sa, no

Lar go cheio de atra ções,

co me ça va a

con cor rên cia pe los

prê mi os. Po dem

acre di tar: nin guém

con se guia su bir até o

to po do Mas tro, mes mo

com sa cos ume de ci dos

e areia nos pés; era uma

di ver são só e, ain da que

abu san do das re gras

es ta be le ci das, nin guém

con se guiu gal gar nem

que fos se al guns me tros

aci ma.

 
Sal ve São Se bas tião, sal ve!
 
 

RO DOL FO CO E LHO PRA TES
Dou tor em Eco no mia e pro fes sor da Es co la de Ne gó ci os da
Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Pa ra ná (PUC PR). 

O de ba te po lí ti co e a
ne ces si da de da
re to ma da da
in dus tri a li za ção no
Bra sil 

Pre sen ci a mos um fim de ano bas tan te con tur ba do,
com vá ri as ma ni fes ta ções par ti dá ri as das mais di ver sas
agre mi a ções po lí ti cas, in cluin do con ven ções, pré vi as,
des fi li a ções e fi li a ções… Uma ver da dei ra dan ça das ca- 
dei ras. São os par ti dos se mo bi li zan do pa ra o pró xi mo
plei to elei to ral, que ocor re rá em ou tu bro. É o iní cio das
po si ções que de fi ni rão os pró xi mos man da tos, tan to no
Go ver no Fe de ral quan to nos es ta du ais. Sem dú vi da, to- 
do o fo co es tá di re ci o na do à cor ri da pre si den ci al. In de- 
pen den te men te dos no mes que dis pu ta rão a pre si dên- 
cia, al guns dos po ten ci ais can di da tos já es bo çam um
dis cur so com as pro pos tas de go ver no, in cluin do a área
econô mi ca, que é jus ta men te a mais sen sí vel.

É im por tan te es tar aten to ao de ba te econô mi co por
três ra zões pri mor di ais. A pri mei ra é que o atu al go ver no
e o seu mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, não se rão
ca pa zes de ado tar qual quer me di da re le van te que te nha
efei to prá ti co na área, pois se não o fi ze ram em três anos
de go ver no, na da fa rão nes se úl ti mo. Se rão, por tan- 
to, qua tro anos de com ple ta inép cia. 

 A se gun da se de ve às di re tri zes que nor te a rão as me- 
di das da eco no mia no pró xi mo go ver no, pois são elas
que di ta rão o fun ci o na men to ins ti tu ci o nal que po de rá
co lo car o país em uma ro ta de de sen vol vi men to ou que
agra va rá ain da mais as con di ções so ci ais aqui ins ta la- 
das. E a ter cei ra de cor re do fa to de que o Bra sil, nes sas
úl ti mas dé ca das, vem se mos tran do, no cam po econô- 
mi co, mais sen sí vel aos pro ble mas e mais re fra tá rio às
be nes ses.

Dos es bo ços que fo ram apre sen ta dos até o mo men to
por al guns po ten ci ais can di da tos, ne nhum de les se
mos tra re al men te ade ren te a um pro ble ma econô mi co
bas tan te agu do en fren ta do pe lo Bra sil. É fa to que a
ques tão con jun tu ral de fla gra da pe la pan de mia co lo cou
um obs tá cu lo a mais à ges tão econô mi ca pa ra to das as
na ções, mas no Bra sil tu do foi agra va do pe la ina ni ção e
per tur ba ção do pró prio go ver no. E is so se re ver te num
de sa fio ain da mai or pa ra os fu tu ros go ver nan tes.

As abor da gens dos po ten ci ais can di da tos tra tam de
te mas ge né ri cos so bre co mo o go ver no de ve ria ge rir
seus re cur sos, com des ta que a uma ques tão bas tan te
sen sí vel no mo men to: o te to de gas tos. Ain da, ci tam o
pro ble ma in fla ci o ná rio e o cres ci men to econô mi co. A
ques tão da de si gual da de é men ci o na da, mas ape nas co- 
mo um gran de te ma.

Sem som bra de dú vi da, são as sun tos im por tan tes
que de vem es tar na pau ta de qual quer go ver no, mas ne- 
nhum de les abor dou co mo fo men tar o pro ces so de re to- 
ma da do cres ci men to in dus tri al.

Des de a ado ção do Pla no Re al, que te ve o êxi to de ti rar
o Bra sil do ca mi nho da hi pe rin fla ção, o país vem pro- 
gres si va men te per den do in dús tri as. Pa ra uma na ção em
de sen vol vi men to e uma das mais de si guais do mun do,
per der a mus cu la tu ra pro du ti va é uma das ra zões fun- 
da men tais pa ra a imen sa tra gé dia a que es ta mos as sis- 
tin do pas si va men te.

 As con sequên ci as têm si do o cres ci men to de ati vi da- 
des ren tis tas e o re tor no de uma eco no mia agro ex por ta- 
do ra in ten si va em re cur sos na tu rais. Es ta mos em ple no
sé cu lo XXI, mas vi ven do nas mes mas con di ções es tru- 
tu rais do sé cu lo XIX, só que ago ra a po pu la ção bra si lei ra
é su pe ri or a 210 mi lhões, en quan to na vi ra da do sé cu lo
XIX pa ra o sé cu lo pas sa do era de me nos de 20 mi lhões.

Não bas ta ape nas o so nha do cres ci men to econô mi- 
co; é ne ces sá rio ter qua li da de nes se cres ci men to, com
ge ra ção de em pre gos qua li fi ca dos, de sen vol vi men to de
ino va ções tec no ló gi cas, cons tru ção de ca dei as pro du ti- 
vas mais com ple xas, me lhor apro vei ta men to dos re cur- 
sos na tu rais e mi ni mi za ção da de pen dên cia tec no ló gi ca
ex ter na, por exem plo. Is so só é al can ça do por meio das
ati vi da des da in dús tria de trans for ma ção.

É no tó rio que a in dús tria ho je, na con fi gu ra ção 4.0,
per deu a ca pa ci da de de ge ra ção de em pre go co mo te ve
há al gu mas dé ca das, mas a es tru tu ra pro du ti va bra si lei- 
ra é mui to he te ro gê nea, ten do es pa ço ain da pa ra ati vi- 
da des me nos in ten si vas em au to ma ção. A pro du ção in- 
dus tri al sem pre exis ti rá; bas ta reu nir as con di ções fa vo- 
rá veis pa ra que ela flo res ça no va men te no Bra sil. Pa ra is- 
so, en tre tan to, há a ne ces si da de de se ter uma po lí ti ca
na ci o nal de de sen vol vi men to in dus tri al, que foi com- 
ple ta men te es que ci da nos úl ti mos anos.

Nes se mo men to de de fi ni ção das can di da tu ras – e da- 
da a tra je tó ria econô mi ca que o país vem pas san do –, é
ne ces sá rio e fun da men tal apro fun dar o de ba te so bre a
re to ma da da in dus tri a li za ção no Bra sil. Dei xar es se te- 
ma de la do ou mi ni mi zar sua im por tân cia é co lo car o
país em uma con di ção ain da mai or de fra gi li da de e de- 
pen dên cia.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Relatório encomendado pela Igreja Católica, “colocou à disposição” do MP informações
sobre supostas faltas de 42 responsáveis eclesiásticos em casos de abusos sexuais

ABUSOS SEXUAIS

Alemanha investiga 
42 eclesiásticos

O
Mi nis té rio Pú bli co de Mu ni- 
que anun ci ou, nes ta sex ta-
fei ra (21), que es tá in ves ti- 
gan do pos sí veis res pon sa- 

bi li da des de 42 clé ri gos em ca sos de 
abu sos se xu ais con tra me no res na 
Ale ma nha, um dia de pois da pu bli ca- 
ção de um re la tó rio que acu sa de ina- 
ção al tos car gos da Igre ja, in cluin do o 
pa pa emé ri to Ben to XVI.

O es cri tó rio de ad vo ca cia Westp- 
fahl Spil ker Was tl (WSW), au tor do re- 
la tó rio en co men da do pe la Igre ja Ca- 
tó li ca, “co lo cou à dis po si ção” do MP 
em agos to de 2021 in for ma ções so bre 
su pos tas fal tas de 41 res pon sá veis 
ecle siás ti cos, de cla rou à AFP uma 
por ta-voz do MP, An ne Lei ding. Em 
no vem bro foi apre sen ta do ou tro ca so.

“Es ses ca sos fa zem par te do re la tó- 
rio e se re fe rem ex clu si va men te a res- 
pon sá veis ecle siás ti cos vi vos e fo ram 
trans fe ri dos [ao MP] sob o es tri to ano- 
ni ma to das pes so as em ques tão”, dis- 
se.

Se após ana li sar os ca sos, o MP 
con si de rou que en tram no âm bi to do 
di rei to pe nal e pe di rá in for ma ções 
adi ci o nais ao es cri tó rio de ad vo ca cia, 
in for mou.

Os au to res do re la tó rio de nun ci a- 
ram na quin ta-fei ra o en co bri men to 
sis te má ti co e “as sus ta dor” dos ca sos 
de abu sos a me no res en tre 1945 e 
2019 na ar qui di o ce se de Mu ni que e 
Frei sing, e cul pam seus lí de res da 
épo ca, in cluin do o atu al pa pa emé ri to 
Ben to XVI, de não ter fei to na da em 
vá ri os ca sos pa ra evi tar os abu sos às 
cri an ças.

JOSEPH RATZINGER, O PAPA BENTO XVI, TERIA NEGLIGENCIADO CASOS DE ABUSOS

Jo seph Rat zin ger foi acu sa do, an tes 
de se tor nar pa pa, de não ter to ma do 
ne nhu ma me di da pa ra afas tar qua tro 
clé ri gos sus pei tos de abu sos se xu ais 
con tra me no res nes ta ar qui di o ce se, 
que di ri giu en tre 1977 e 1982.

A par tir dos ar qui vos e 

de poi men tos 

dis po ní veis, os 

ad vo ga dos 

iden ti fi ca ram um to tal 

de 497 ví ti mas en tre 

1945 e 2019, em sua 

mai o ria cri an ças e 

ado les cen tes, e 235 

su pos tos agres so res, 

prin ci pal men te pa dres.

O re la tó rio dos ad vo ga dos de Mu- 
ni que “mos tra cla ra e es can da lo sa- 
men te, mais uma vez, a mag ni tu de 
dos abu sos e vi o la ções do de ver por 
par te dos dig na tá ri os da igre ja”, dis se 
nes ta sex ta-fei ra Ch ris ti a ne Hoff-
mann, por ta-voz do chan ce ler Olaf 
Scholz.

APÓS TSUNAMI EM TONGA

Nível do mar brasileiro tem elevação de 8 cm

AS ALTERAÇÕES NO NÍVEL DO MAR NO LITORAL FLUMINENSE FORAM PERCEBIDAS ÀS 18H20 DE SEXTA (21), PELO HORÁRIO DE BRASÍLIA

O tsu na mi pro vo ca do pe la erup ção
de um vul cão su baquá ti co em Ton- 
ga ele vou em oi to cen tí me tros o ní vel
do mar na cos ta bra si lei ra, se gun do
in for ma ções di vul ga das nes ta sex ta-
fei ra, 21, pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de
Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE). 

A es ta ção Ma re grá fi ca do ór gão em
Ar rai al do Ca bo, na Re gião dos La gos
do Rio de Ja nei ro, de tec tou o fenô me- 
no 17 ho ras de pois do tsu na mi.

A erup ção no ar qui pé la go de Ton- 
ga, no Oce a no Pa cí fi co, ocor reu no úl- 
ti mo dia 15. As al te ra ções no ní vel do
mar no li to ral flu mi nen se fo ram per- 
ce bi das ho ras de pois, às 18h20 pe lo
ho rá rio de Bra sí lia.

“Hou ve uma dis cre pân cia sig ni fi- 
ca ti va en tre a pre vi são as tronô mi ca
de ma ré e a al tu ra do ní vel d’água do
lo cal”, afir mou o en ge nhei ro agri- 
men sor Ever ton Go mes dos San tos,
do IB GE, em no ta dis tri buí da à im- 

pren sa. “A per tur ba ção tem po rá ria foi
de 8 cen tí me tros. Lo go de pois de
apro xi ma da men te um dia, os ní veis
co me ça ram a vol tar ao nor mal”,
acres cen tou.

O IB GE man tém seis es ta ções ati- 
vas na Re de Ma re grá fi ca Per ma nen te
pa ra Ge o dé sia (RMPG) no Bra sil: Ar- 
rai al do Ca bo (RJ), Im bi tu ba (SC), Sal- 
va dor (BA), For ta le za (CE), Be lém (PA)
e San ta na (AP). O fenô me no não foi
iden ti fi ca do nas cin co de mais es ta- 
ções, ape nas no li to ral flu mi nen se.

Se gun do o IB GE, as in for ma ções
pro du zi das pe la Re de Ma re grá fi ca são
usa das pa ra di fe ren tes fi na li da des,
co mo em pro je tos de con ser va ção e
am pli a ção da ca pa ci da de de por tos e
vi as na ve gá veis, obras de in fra es tru- 
tu ra (por tos, ro do vi as, re des de água e
es go to) em re giões li to râ ne as e es tu- 
dos de pos sí veis me di das de adap ta- 
ção e mi ti ga ção dos im pac tos da ele- 

va ção glo bal do ní vel do mar.
“No âm bi to in ter na ci o nal, a re de

con tri bui pa ra o Pro gra ma Glo bal de
Ob ser va ção do Ní vel do Mar e pa ra o
Pro gra ma de Aler ta de Tsu na mi do
Ca ri be, da Co mis são Oce a no grá fi ca
In ter go ver na men tal da Unes co, que
apre sen ta va sig ni fi ca ti va ca rên cia de
in for ma ções no Atlân ti co Sul”, co mu-
ni cou o IB GE, em no ta.

A Re de Ma re grá fi ca do ór gão es ta- 
tís ti co já cap tou an te ri or men te efei- 
tos de fenô me nos se me lhan tes, co mo
o tsu na mi no Oce a no Ín di co em 2004,
que dei xou mais de 200 mil mor tos e
foi de tec ta do um dia após o in ci den te
pe la Es ta ção Ma re grá fi ca de Ma caé,
no nor te flu mi nen se, atu al men te de-
sa ti va da. 

Os equi pa men tos re gis tra ram tam- 
bém os im pac tos dos ter re mo tos
ocor ri dos no Chi le em 2010.

BH

Carro é engolido em
desabamento de bar

 TRÊS PESSOAS CHEGARAM A FICAR SOTERRADAS NO ACIDENTE

A la je de um bar no Bair ro Pin do ra ma, Re gião No ro es- 
te de Be lo Ho ri zon te, ce deu na noi te des sa quin ta-fei ra
(20/1), e dei xou qua tro pes so as fe ri das. Se gun do o Cor- 
po de Bom bei ros, três che ga ram a fi car so ter ra das – dois
ain da es tão no hos pi tal. Um car ro, que es ta va es ta ci o na- 
do no an dar que ce deu, fi cou de pen du ra do.

Quan do os mi li ta res che ga ram ao lo cal, to das as ví ti- 
mas já ha vi am si do so cor ri das pe lo Sa mu. Os agen tes,
en tão, con tro la ram o va za men to de gás e iso la ram o a
área.

“De fe sa Ci vil cons ta tou de sa ba men to de imó vel. Lo- 
cal iso la do. Res pon sá vel no ti fi ca do a ado tar me di das de
re cu pe ra ção e mi ti ga ção dos ris cos cons tru ti vos”, afir- 
mou, por no ta, a De fe sa Ci vil de BH.

Es to ques de be bi das, ali men tos, fre e zers e mó veis fo- 
ram da ni fi ca dos. 

A cau sa do aci den te ain da não foi

iden ti fi ca da, mas os bom bei ros

sus pei tam de que a chu va e o pe so

do car ro so bre a la je te nham

con tri buí do pa ra a que da.

EXPLOSÃO DE CAMINHÃO

Acidente deixa 17 mortos
e 59 feridos em Gana

42 FERIDOS RECEBEM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA REGIÃO

Pe lo me nos 17 pes so as mor re ram, e 59 fi ca ram fe ri- 
das na quin ta-fei ra (20), em um aci den te en tre um ca mi- 
nhão car re ga do de ex plo si vos e uma mo to ci cle ta que
cau sou uma for te ex plo são em uma área de mi ne ra ção
no oes te de Ga na – in for mou o go ver no. A ex plo são
acon te ceu por vol ta do meio-dia em Api a te, per to de Bo- 
go so, ci da de cer ca de 300 quilô me tros ao oes te de Ac cra,
ca pi tal des te país da Áfri ca Oci den tal ri co em re cur sos
mi ne rais.

Ví de os ve ri fi ca dos pe la AFP mos tram uma gran de
cra te ra, ca sas de for ma das e es com bros es pa lha dos por
cen te nas de me tros. Os vá ri os cor pos sem vi da, al guns
des mem bra dos, evi den ci am a vi o lên cia da ex plo são.

De acor do com in for ma ções ini ci ais, “um aci den te
en tre um veí cu lo que trans por ta va ma te ri al ex plo si vo
pa ra uma em pre sa de mi ne ra ção, uma mo to e um ter- 
cei ro veí cu lo, ocor reu per to de um trans for ma dor elé tri- 
co e ori gi nou a ex plo são”, dis se o mi nis tro da In for ma- 
ção, Ko jo Op pong Nkru mah, em um co mu ni ca do di vul- 
ga do on tem à noi te.

Por vol ta das 17h lo cais (13h de Bra sí lia), as au to ri da- 
des con ta bi li za ram “um to tal de 17 pes so as con fir ma das
mor tas, in fe liz men te, e 59 fe ri dos”, acres cen tou.

En tre os fe ri dos, 42 es tão sen do aten di dos pe los ser vi- 
ços de saú de, e “al guns se en con tram em es ta do crí ti co”,
com ple tou o mi nis tro. 

To dos os hos pi tais da re gião fo ram mo bi li za dos pa ra
aten der as ví ti mas do aci den te, e um pla no de re ti ra da
foi ati va do pa ra trans por tar os fe ri dos gra ves pa ra hos- 
pi tais da ca pi tal, anun ci ou o go ver no.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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PEDIDO DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

Bel Sul Adm. Part. Ltda., CNPJ 67.434.639/0001-56, 
torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente – SEMMAM a Licença Prévia 
(LP) para a construção de um condomínio horizontal, 
sobre o processo de número 2721/2022, localizada na 
Rua 03, s/n, Lote 2, Auto do Calhau, São Luís -MA.

COMUNICADO DE GREVE (TRABALHADORES DA SANTA 
CASA DO MARANHÃO) As Presidentes do Sindicato dos Au-
xiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabe-
lecimentos de Saúde do Estado do Maranhão - SINDSAUDE/MA 
e Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado 
do Maranhão - SINTAEMA, nos termos das normas estatutá-
rias e na forma do art. 13 da Lei nº 7.783/1989, COMUNICAM a 
SANTA CASA DO MARANHÃO, bem como aos USUÁRIOS dos 
serviços prestados por aquele estabelecimento de saúde e demais 
interessados, que os trabalhadores, reunidos em Assembleia Ge-
ral Extraordinária realizada no dia 21/01/2022, deliberaram pela 
PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES 
(GREVE), por tempo indeterminado, a partir das 07:00 horas do 
dia 27/01/2022
(quinta-feira).

São Luís, 21 de janeiro de 2022.

DULCE MARY DOS SANTOS 
Presidente do SINDSAÚDE/MA

SARMENTO LUCIMARY SANTOS PINTO
Presidente do SINTAEMA

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios

CNPJ Nº 01.608.475/0001-28

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

O MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - MA comunica que a licitação em epígrafe, objetivando
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia para a execução de urbanização, 
iluminação, sinalização e pavimentação asfáltica em CBUQ na Avenida Americana no município de Vila Nova 
dos Martírios (MA). A abertura da sessão pública anteriormente marcada para o dia 24 de janeiro de 2022, às 
10h00min (dez horas), fica ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

Vila Nova dos Martírios/MA 21 de janeiro de 2022
Marcelo Claudio Gomes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-05/2022-CPL/PMDB.

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 012.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Lici-

tação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 01/2021, 

Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber 

as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de 

empresa para prestação de serviços com  paisagismo do canteiro central da cidade de Duque Bacelar/Ma, 

conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital, ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Muni-
cipal de Administração, Finanças e Infraestrutura. LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br. DATA: 04 de fevereiro de 2022, às 08h30min. O Edital será disponibilizado, na íntegra, no endereço 

eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul e https://duquebacelar.ma.gov.br e também poderão ser consultado e/ou obtidos na sala da 

Comissão Permanente de Licitação- CPL, situado na Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-

MA e esclarecimentos adicionais no endereço supra, via e-mail cplduquebacelar@gmail.com ou fone 

(98)984992219 no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas, Duque Bacelar – MA, 

21 de janeiro de 2022. Robert Otoni Furtado Oliveira Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – REPUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio 
do seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiaria-mente as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no dia 07 de fevereiro de 
2022, às 14h:00min (quatorze horas) do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob o regime Empreitada por 
Preço Unitário, objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de serviços de Manutenção 
de Impressoras para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz – MA, no 
endereço eletrônico: https://licitanet.com.br. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da impor-tância de R$ 10,00 
(dez reais), Também encontra-se disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal: http://www.pri-
meiracruz.ma.gov.br/portal e no site do TCEMA https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul. Esclarecimentos adicionais, no mes-mo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.

Primeira Cruz–MA, 21 de janeiro de 2022.
Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PEFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2022(SRP)

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei 
nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações e Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 e alterações, OBJETO: Regis-
tro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados 
de limpeza e conservação, condução de veículos, cozinha e apoio administrativo, em caráter complementar à 
Prefeitura Municipal de Poção de Pedras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos neste 
Edital e seus anexos. ABERTURA: 25 de fevereiro de 2022 às 8:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Alto 
Brilhante, s/n – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone (99) 98534-1094 ou 
no endereço eletrônico e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção 
de Pedras (MA), 21 de janeiro de 2022. José Vanckles Alves Rodrigues. Secretário Mun. Administração. Por-
taria nº 006/2021 GPM

LEILÃO DE IMÓVEL
SOMENTE ONLINE 1° Leilão: 02/02/22 - 2° Leilão: 09/02/22 - 14H

WWW.LEILAOVIP.COM.BR

Vicente Paulo Albuquerque
Leiloeiro Ofi cial - JUCEMA nº 12/96Inf.: (98) 3334 8888   (11) 3093-5252

Retirada gratuita de editais, relação completa e fotos dos lotes:

Acesse e veja a relação

 completa dos imóveis.

Cadastre-se e dê seu Lance.

Condições de Pagamento:

em até 10 vezes!
(Consulte condições detalhadas no edital)

Lance mínimo

1° Leilão: R$ 488.102,46  
2° Leilão: R$ 455.909,39  

Edital de primeiro e segundo público leilão e notifi cação extrajudicial – lei 9.514/97

Apartamento nº 401 (quatrocentos e um), localizado no quarto andar do 
Edifício Yvelines - Torre 01 do Condomínio Ilê de France construído em 
terreno localizado na Av. São Luís Rei de França nº 3287, Loteamento Jardim 
Eldorado, Bairro Turu em São Luís/MA, objeto da matrícula nº 110.163, livro 
nº 2-ZB, fl s. 198 do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de São Luís, com 
as seguintes dependências e áreas: varanda, sala de estar/jantar, circulação, 
suíte com varanda, dois dormitórios sociais, banheiro social, cozinha, área de 
serviço, vestiário, banheiro de serviço e laje dos splits, área privativa real de 
82,68m², área privativa acessória, correspondente a duas vagas de garagem 
identifi cada como D31, localizada no pavimento térreo com 25,00m², área de 
uso comum real de 40,47m², perfazendo uma área total real de 148,15m², ou 
uma área equivalente de construção igual a 127,96m² e fração ideal do terreno 
correspondente a 33,23m² ou 1,1868%. Obs.: Ocupado. FIDUCIANTE: MARIA 
AUXILIADORA DOS SANTOS VIEIRA, brasileira, solteira, funcionária pública, CI 
n° 320021947 SSP/MA, CPF n° 736.118.833-87, residente e domiciliada à Rua 
Leôncio Rodrigues, 1102, Centro, Humberto de Campos-MA.

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: 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. O monitoramento foi realizado no período 

de 21/12/2021 a 17/01/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. do Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
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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 à
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

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

17/01/2022

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº  35.751-1, diante 
da obrigação legal contida  no  inciso II, parágrafo  único, art. 13, da  Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 
28/2015-ANS, bem  como  ainda, em face  das  tentativas  sem  sucesso  de  notificação pessoal, 
vem, por meio do presente  Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados  para que, no  prazo  
máximo  de  10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a  situação  de  seu plano de saúde, 
garantindo, assim, a  manutenção  dos  serviços  contratados, podendo, para tanto, comparecer à 
sede  da empresa,  situada  na  Avenida Getúlio Vargas, 2063 - Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 
65025-000, de segunda  a  sexta, horário  comercial. A não regularização da situação contratual no 
prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A 
HUMANA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação 
permaneça firme e duradoura.

CONTRATO:MAPJ000001 CNPJ:184651430001;CONTRATO:MAPJ000015 

CNPJ:287325140001;CONTRATO:MAPJ000050 CNPJ:418888790001; CONTRATO:433147 

CNPJ:193089250001;CONTRATO:433172 CNPJ:349787130001;CONTRATO:433214 

CNPJ:325675600001;CONTRATO:433228 CNPJ:234889100001;CONTRATO:433701 

CNPJ:376978640001;CONTRATO:433716 CNPJ:144937500001;CONTRATO:433729 

CNPJ:210104970001;CONTRATO:434453 CNPJ:381351750001;CONTRATO:434586 

CNPJ:383422320001;
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Com previsão de entrega para as próximas semanas, a unidade já está recebendo os
equipamentos e os últimos ajustes no acabamento

CONSTRUÇÃO

Obra do Hospital de Barra
do Corda  está em fase final

Em bre ve, a po pu la ção de Bar ra do
Cor da e re gião se rá be ne fi ci a da com
mais um equi pa men to de saú de cons- 
truí do e en tre gue pe lo Go ver no do Es- 
ta do. O Hos pi tal Re gi o nal Dr. Jo sé de
Abreu Sil va, em Bar ra do Cor da, é a re- 
a li za ção de um so nho an ti go e es tá
com as su as obras es tru tu rais con cluí- 
das. 

Com pre vi são de en tre ga pa ra as
pró xi mas se ma nas, a uni da de já es tá
re ce ben do os equi pa men tos e os úl ti- 
mos ajus tes no aca ba men to.

“Em agos to do ano pas sa do, quan- 
do es ti ve mos na ci da de pa ra a inau- 
gu ra ção da Po li clí ni ca, pro me te mos a
en tre ga do hos pi tal re gi o nal. A nos sa
ges tão tem co mo ca rac te rís ti ca cum- 
prir as pro mes sas que são fei tas, e
ago ra nos apro xi ma mos de con cre ti- 
zar mais uma, al go que não só ga ran ti- 

rá ser vi ços de qua li da de, mas tam- 
bém trans for ma rá Bar ra do Cor da em
um po lo de saú de e re fe rên cia pa ra o
Ma ra nhão”, dis se o se cre tá rio de Es ta- 
do da Saú de, Car los Lu la.

Já fo ram fi na li za dos os ser vi ços de
pin tu ra, ins ta la ção hi dráu li ca e de
ener gia, re fri ge ra ção, tu bu la ção de
ga ses e si na li za ção in ter na. Nes ta se- 
ma na, es tá sen do con cluí da a co lo ca- 
ção das pla cas ex ter nas, ins ta la ção da
mo bí lia e de mais de ta lhes de aca ba- 
men to. 

A uni da de se une a ou tras que com- 
põem a re de da Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES) e fun ci o na rá co mo re- 
ta guar da da Po li clí ni ca de Bar ra do
Cor da, ser vin do de re fe rên cia pa ra
de man das de clí ni ca mé di ca, or to pe- 
dia e ci rur gia ge ral.

A uni da de aten de rá de man das de

mé dia e al ta com ple xi da de. Além de
am bu la tó rio de or to pe dia, ci rur gia
ge ral e car di o lo gia, tam bém pres ta rá
ser vi ços de apoio di ag nós ti co em To- 
mo gra fia, Ul tras so no gra fia (USG),
Ele tro car di o gra ma (ECG), Raio-X,
Aná li se Clí ni ca e En dos co pia, dis pon- 
do de 62 lei tos de in ter na ção, dez lei- 
tos de UTI adul to, du as sa las de Ci rur- 
gia e três lei tos de Re cu pe ra ção Pós-
Anes té si ca (RPA).

A uni da de se rá ad mi nis tra da pe la
Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços
Hos pi ta la res (EM SERH). A obra, que
es tá sen do exe cu ta da pe la Se cre ta ria
de Go ver no (Se gov), é re sul ta do de
uma par ce ria com a Pre fei tu ra de Bar- 
ra do Cor da, que con ce deu ao Go ver- 
no do Es ta do o di rei to de uso do hos- 
pi tal mu ni ci pal pa ra a ins ta la ção do
Hos pi tal Re gi o nal.

SANTA INÊS

Seduc lança edital para atuação no IEMA Bilíngue 

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc) lan çou o edi tal nº 05/2022,
nes ta sex ta-fei ra (21), pa ra con tra ta- 
ção tem po rá ria de pro fes so res pa ra
atu a rem na Edu ca ção Bá si ca, no no vo
Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên- 
cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA)
Bi lín gue e In te gral de San ta Inês. 

As Ins cri ções se rão re a li za das a
par tir de 0h do dia 31 de ja nei ro de
2022 até as 23h e 59min do dia 2 de fe- 
ve rei ro de 2022, ex clu si va men te, por
meio do si te: sis te mas.edu ca- 
cao.ma.gov.br/se le ti vo do cen te

Se rão ofer ta das cin co

va gas pa ra con tra ta ção

ime di a ta de pro fes sor

po li va len te e for ma ção

de Ca das tro Re ser va,

sen do: 15 va gas de

Ca das tro de Re ser va

pa ra pro fes sor

po li va len te e 15 va gas

de Ca das tro de Re ser va

pa ra pro fes sor de

Lín gua In gle sa pa ra

atu a ção na Edu ca ção

In fan til na Uni da de

Re gi o nal de Edu ca ção,

con for me qua dro de

va gas, cons tan te no

Edi tal.

O pro ces so se le ti vo se rá cons ti tuí- 
do de du as eta pas. A pri mei ra cons ta- 
rá de ava li a ção cur ri cu lar de tí tu los e
ex pe ri ên cia pro fis si o nal do cen te de
ca rá ter clas si fi ca tó rio e des clas si fi ca- 
tó rio. 

Na se gun da eta pa, se rá re a li za da
uma en tre vis ta de ca rá ter clas si fi ca tó- 
rio e des clas si fi ca tó rio, de acor do com
os cri té ri os es ta be le ci dos no Edi tal,
apli ca da so men te aos can di da tos
clas si fi ca dos até a 40ª po si ção de ca da
car go, com du ra ção en tre 10 a 20 mi- 
nu tos.

Pa ra mais in for ma ções, con sul te o
Edi tal dis po ní vel no si te da Se- 
duc: www.edu ca cao.ma.gov.br.

IN VES TI MEN TOS

Go ver na dor e vi ce-
go ver na dor en tre gam
am bu lân cia e
anun ci am pa co te de
obras em Ba ca bei ra

O go ver na dor Flá vio Di no e o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão cum pri ram agen da no mu ni cí pio de Ba ca bei- 
ra, nes ta sex ta-fei ra (21), con tem plan do a po pu la ção
com ações nas áre as da saú de, edu ca ção, se gu ran ça ali- 
men tar, as sis tên cia so ci al e in fra es tru tu ra.

Os ba ca bei ren ses fo ram con tem pla dos com a en tre ga
de am bu lân cia, de 31 car tões aos be ne fi ci a dos pe la Edi- 
ção de Na tal do Mi nha Ca sa Me lhor, com a Im plan ta ção
de pa vi men ta ção as fál ti ca em vi as ur ba nas e acor do de
co o pe ra ção téc ni ca pa ra do a ção de blo cos in ter tra va- 
dos de con cre to. No mu ni cí pio, tam bém fo ram as si na- 
das or dens de ser vi ço pa ra as re for mas do Fa rol do Sa ber
e do Cen tro de En si no Mon se nhor Al ves Ma du rei ra.

Na opor tu ni da de, tam bém foi as si na do o ter mo de
ces são do Res tau ran te Mu ni ci pal de Pe riz de Bai xo pa ra
ser trans for ma do em um Res tau ran te Po pu lar do Es ta- 
do.

Na oca sião, o go ver na dor Flá vio

Di no res sal tou a união de tra ba lhos

en tre o Es ta do e a Pre fei tu ra de

Ba ca bei ra, que trou xe e vem

tra zen do gran des be ne fí ci os à

po pu la ção.

“Nós trou xe mos ho je pa vi men ta ção de ru as pa ra a ci- 
da de de Ba ca bei ra, com as fal to, com blo cos de ci men to,
au to ri za mos o Res tau ran te Po pu lar em par ce ria com a
pre fei tu ra, fi ze mos a do a ção de am bu lân cia, ini ci a mos a
re for ma do fa rol, re for ma da es co la de Pe riz de Bai xo, de
mo do que tem mui ta ação do go ver no. Aqui, nós te mos
IE MA, nós te mos co lé gio mi li tar, o Par que Am bi en tal.
En tão, es sa pre sen ça já é for te e ho je es tá mais for ta le ci- 
da pe la par ce ria do Go ver no do Es ta do e Pre fei tu ra de
Ba ca bei ra”, pon tu ou Di no.

A pre fei ta de Ba ca bei ra, Fer nan da Gon ça lo, co me mo- 
ra a che ga da da no va am bu lân cia e a par ce ria en tre Pre- 
fei tu ra e Go ver no do Ma ra nhão.

“Ho je, é mo ti vo de mui ta ale gria es tar re ce ben do es ta
am bu lân cia, pe la sen si bi li da de do Go ver no e do nos so
de pu ta do Aris ton ti ve ram com o nos so mu ni cí pio no
mo men to em que es ta mos pas san do, de pan de mia. Es- 
se im por tan te veí cu lo vai so mar mui to com a nos sa saú- 
de. É um Go ver no dos me lho res aqui no Bra sil, com es sa
gran de li de ran ça que é o Flá vio Di no e o nos so, tam bém,
gran de par cei ro Car los Bran dão”, afir mou a pre fei ta.

Be ne fi ci a da pe la en tre ga dos car tões da edi ção es pe- 
ci al de Na tal do pro gra ma Mi nha Ca sa Me lhor, que ga- 
ran te R$ 600 re ais pa ra a com pra de uten sí li os do més ti- 
cos, mó veis e gás de co zi nha, a do na de ca sa Va ni ra da
Sil va Co e lho co me mo ra o au xí lio do Go ver no do Ma ra- 
nhão.

“Ele che gou em uma boa ho ra por que meu ma ri do
es tá de sem pre ga do e vai me aju dar a com prar um mó vel
que eu es ta va pre ci san do pa ra mi nha ca sa. Eu agra de ço
mui to ao go ver na dor Flá vio Di no e à pre fei ta Fer nan da
por dar es ta opor tu ni da de pa ra nós”, dis se a do na de ca- 
sa.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro
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PA TRÍ CIA CU NHA

Chu vas

Es ta do de emer gên cia

Gri pe

Au men to dos ca sos de Co vid-19

In fes ta ção de mos qui tos

Au las pre sen ci ais sus pen sas

Hos pi tais lo ta dos

Capital Maranhense

1 mês: 7 grandes
problemas

N
a vi ra da de um ano pa ra ou tro, quan do mui tas
pes so as pe dem um ano me lhor, não se ima gi- 
na que lo go no iní cio de le vai ter que con vi ver
com tan ta coi sa ruim. No Ma ra nhão, sur to de

gri pe in flu en za, au men to dos ca sos de Co vid-19, in fes- 
ta ção de mu ri ço cas, chu vas in ten sas, ci da des em es ta do
de emer gên cia, au las pre sen ci ais sus pen sas e/ou adi a- 
das e ain da hos pi tais lo ta dos com pa ci en tes com sín- 
dro mes res pi ra tó ri as com pre os 7 gran des pro ble mas
en fren ta dos pe la ca pi tal ma ra nhen se nes te iní cio de
2022.

O Ins ti tu to Na ci o nal de Me te o ro lo gia (IN MET) emi- 
tiu on tem, um aler ta ama re lo de chu vas in ten sas na ca- 
pi tal ma ra nhen se as sim co mo em to do o es ta do, com
pre vi são pa ra fi na li za ção no dia de ho je, com chu va en- 
tre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ven tos in ten sos (40-
60 km/h). Bai xo ris co de cor te de ener gia elé tri ca, que da
de ga lhos de ár vo res, ala ga men tos e de des car gas elé tri- 
cas.

Na re gião Nor des te, os mai o res acu mu la dos fo ram no
ex tre mo oes te da Bahia, sul do Pi auí e Ma ra nhão, com
acu mu la dos de chu va aci ma de 100 mm no pe río do,
com des ta que pa ra Bal sas (MA) com 103,4 mm. “Os sis- 
te mas me te o ro ló gi cos que cau sa ram chu vas nas úl ti- 
mas se ma nas no Ma ra nhão e em boa par te do Bra sil, se
dis si pa ram e, no mo men to, uma con di ção de blo queio
at mos fé ri co im pe de a for ma ção de chu vas ge ne ra li za- 
das. Es sa con di ção tem a ten dên cia de se man ter até pe- 
lo me nos o iní cio da se ma na que vem. Pe los pró xi mos
di as, so bre o Ma ra nhão, a di nâ mi ca se rá co man da da pe- 
lo es co a men to di ver gen te em al tos ní veis e ter mo di nâ- 
mi ca em su per fí cie, que po dem pro vo car chu vas em for- 
ma de pan ca das e rá pi das”, dis se a me te o ro lo gis ta An- 
dréa Cer quei ra.

Es sa con di ção tem a ten dên cia de se

man ter até pe lo me nos o iní cio da

se ma na que vem

1.471 fa mí li as ma ra nhen ses es tão de sa bri ga das ou
de sa lo ja das e 16 ci da des es tão em si tu a ção de emer gên- 
cia, por cau sa das chei as dos ri os pro vo ca das pe la chu va
in ten sa que cai so bre o Ma ra nhão des de o fi nal do ano
pas sa do, es pe ci al men te nas ci da des do Sul do es ta do. O
Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA)
man tém o tra ba lho de res ga te e re a lo ca men to das fa mí- 
li as afe ta das pe las chu vas no es ta do.

Mi ra dor, Gra jaú, Bar ra do Cor da, Ja to bá, Pa rai ba no,
For mo sa da Ser ra Ne gra, Im pe ra triz, Vi la No va dos Mar- 
tí ri os, For tu na, São Luís Gon za ga, Par na ra ma, Bu ri ti
Bra vo, São Ro ber to,  La goa Gran de do Ma ra nhão, São
Pe dro da Água Bran ca e Co li nas são as ci da des que de- 
cre ta ram si tu a ção de emer gên cia. Além des ses mu ni cí- 
pi os, ou tros 15 se guem em mo ni to ra men to pe la De fe sa
Ci vil.

O au men to re pen ti no de gri pe no es ta do fez com que
o mu ni cí pio de São Luís anun ci as se ações emer gen ci ais
de aten di men to às sín dro mes gri pais, em fun ção dos ca- 
sos de In flu en za Sa zo nal (gri pes do ti po H1N1 e H3N2)
no país, bem co mo do nú me ro de ca sos de Co vid-19 em
to do o mun do, pro vo ca do pe lo avan ço da va ri an te Ômi- 
cron.

Na pri mei ra se ma na de ja nei ro o go ver na dor Flá vio
Di no pu bli cou de cre to de ter mi nan do obri ga tó rio o uso
de más ca ras em lo cais fe cha dos em to do o Ma ra nhão. A
me di da, que já va lia pa ra ci da des com me nos de 70%
dos va ci na dos, le vou em con si de ra ção o re gis tro em ter- 
ri tó rio na ci o nal de no vas va ri an tes, co mo a del ta e a
ômi cron, além do au men to re pen ti no dos ca sos de gri- 
pe, que so bre car re ga vam o sis te ma de saú de.

No dia 3 de ja nei ro o Ma ra nhão re gis trou 49 no vos ca- 
sos de Co vid-19, já no úl ti mo dia 20, 894 ca sos fo ram re- 
gis tra dos em um úni co dia, sen do 196 na Ilha de São
Luís, 30 em Im pe ra triz e 598 nas de mais re giões. O nú- 
me ro de ca sos é cres cen te, po rém o de óbi tos é de 1 ou
ne nhum por dia.

Quan to às in ter na ções, há 173 na en fer ma ria e 152 na
UTI. Há uma se ma na (dia 13) ha vi am 105 pa ci en tes in- 
ter na dos na en fer ma ria e 88 na UTI, e o nú me ro de no- 
vos ca sos na que le dia foi de 471. No to tal, o Ma ra nhão já
re gis trou 10.433 mor tes da do en ça.

Nos úl ti mos di as a ci da de de São Luís foi in va di da por

uma in fes ta ção de mu ri ço ca (ou per ni lon go). Em qual- 
quer es pa ço, aber to ou fe cha do, a pre sen ça des ses in se- 
tos tem se tor na do in con ve ni en te, pe lo ba ru lho, pe la
dor da pi ca da e pe la mar ca que dei xa em al gu mas pes so- 
as com mai or sen si bi li da de na pe le.

Mo ra do res se quei xam da pre sen ça de les em to dos os
lu ga res e em gran de quan ti da de, o que cau sa incô mo do.
O cu lex quin que fas ci a tus, co nhe ci do po pu lar men te co- 
mo mu ri ço ca ou per ni lon go é atraí do pe lo ca lor, chu va e
su jei ra. As chu vas ofe re cem um mai or nú me ro de co le- 
ções hí dri cas pa ra a pro li fe ra ção dos mos qui tos, por tan- 
to, con tri bu em pa ra au men tar a in fes ta ção.

O Guia de Vi gi lân cia do Cu lex quin que fas ci a tus, do
Mi nis té rio da Saú de, su ge re con tro le in te gra do do mos- 
qui to, uma vez que é con si de ra do um dos mais im por- 
tan tes fa to res de incô mo do nos am bi en tes ur ba nos,
além de ser um im por tan te ve tor de agen tes pa to gê ni- 
cos, tais co mo pa ra si tas e ví rus.

Al gu mas es co las par ti cu la res da ca pi tal ma ra nhen se
com au las pre sen ci ais pre vis tas pa ra ini ci a rem na se ma- 
na que pas sou, ti ve ram que adi ar o re tor no por cau sa do
au men to dos ca sos de Co vid-19 e de gri pe In flu en za, te- 
men do um no vo sur to de vi ro se ou de con ta mi na ção
pe la Co vid-19, di an te do atu al ce ná rio em que mui tas
pes so as es tão sen do con ta mi na das. O sur to de gri pe,
que es tá in clu si ve cau san do o afas ta men to de vá ri as
pes so as do mer ca do de tra ba lho, fez com que as es co las
sus pen des sem as ati vi da des pre sen ci ais pa ra re a li zar o
ser vi ço de sa ni ti za ção e, aci ma de tu do, pro te ger vi das.
“Vol ta às au las com ob ser vân cia ri go ro sa de pro to co los
sa ni tá ri os e op ção de en si no hí bri do, com ati vi da des
pre sen ci ais e re mo tas”. Es sa é a re co men da ção do Sin di- 
ca to dos Es ta be le ci men tos de En si no no Es ta do do Ma- 
ra nhão (Si ne pe/MA) pa ra o rei ní cio do ano le ti vo. Ou tra
re co men da ção é que as es co las ofe re çam op ções de au- 
las tan to pre sen ci ais quan to re mo tas. “Afi gu ra-se re co- 
men dá vel a ma nu ten ção do sis te ma de me to do lo gia hí- 
bri da, de mo do a aten der aos pa drões sa ni tá ri os”, dis se
o Si ne pe.

Com o au men to de ca sos de gri pes, as uni da des de
saú de de São Luís, des de o fi nal do ano fi ca ram su per lo- 
ta das de pa ci en tes com sin to mas gri pais. Em uni da des
co mo a UPA do Vi nhais, do Par que Vi tó ria, Mai o bão, e
So cor ri nho do São Fran cis co os re gis tros de ocu pa ção
fo ram al tos lo go no iní cio do ano.

No úl ti mo dia 18, o Go ver no do Es ta do re to mou os
ser vi ços nos am bu la tó ri os de Sín dro mes Gri pais Le ves
pa ra aten di men to da po pu la ção com sin to mas le ves,
pa ra de sa fo gar as uni da des de saú de.

A ini ci a ti va, da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES),
exe cu ta da pe la Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos- 
pi ta la res (EM SERH), te ve iní cio se ma na pas sa da pa ra
des cen tra li zar os aten di men tos e evi tar aglo me ra ções
nas Uni da des de Pron to Aten di men to (UPAs).

Tam bém a pre fei tu ra opor tu ni zou aten di men to pa ra
pa ci en tes com sín dro mes gri pais na ca pi tal ma ra nhen- 
se, com a in clu são de mais dois Cen tros de Aten di men to
às Sín dro mes Gri pais Le ves, além do Cen tro de Saú de
Ja naí na (Vi la Ja naí na) e no Cen tro de Saú de Thal les Ri- 
bei ro (Vi la Es pe ran ça), além dos Cen tros de Saú de Car- 
los Ma ci ei ra (Av. dos Afri ca nos); Ge né sio Ra mos Fi lho
(Cohab Anil IV) e Clo do mir Pi nhei ro (An jo da Guar da).

De acor do com a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
de 2021 até os pri mei ros di as de ja nei ro, 45 ca sos de
H3N12 fo ram re gis tra dos e ape nas 1 de H1N1. O Ma ra- 
nhão te ve uma co ber tu ra de 81% na va ci na ção con tra a
in flu en za, nos 217 mu ni cí pi os do Ma ra nhão, no ano
pas sa do, o que não atin giu a me ta da da pe lo Mi nis té rio
da Saú de.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro
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É preciso ter cuidado na hora de contratar um pacote de hospedagem e passagens para
a sua família e amigos nas férias ou em feriados prolongados

• Bus que In for ma ções so bre a Agên -
cia Con tra ta da: o Mi nis té rio do Tu ris -
mo pos sui o si te Ca das tur (Ca das tro
de Pres ta do res de Ser vi ços Tu rís ti cos),
no qual é dis po ni bi li za da uma lis ta de
em pre sas ins cri tas e li cen ci a das;
• Ava lie as re cla ma ções: da agên cia
ou de nún ci as jun to ao Pro con;
• Leia o Con tra to com Aten ção: con fi -
ra to do o do cu men to – as re gras de
can ce la men to de vi a gem ou re mar ca -
ção, as res pec ti vas ta xas – an tes de as -
si nar o con tra to;
• Não pa gue tu do com an te ce dên cia:
nor mal men te, é so li ci ta do um si nal
ou en tra da, por tan to, não pa gue to do
o va lor de uma vez só.

Ci da des em si tu a ção de
emer gên cia

DIREITO DO CONSUMIDOR

O que fazer quando 
desisto da viagem?

C
om o iní cio de ano e pe río do
de fé ri as, mui tas pes so as de- 
se jam e pro gra mam uma vi a- 
gem. Ge ral men te, con tam

com a con tra ta ção de pa co tes de hos- 
pe da gem em ho téis, pou sa das, pas sa- 
gens de ôni bus ou aé re as, au men tan- 
do a pro cu ra por pa co tes de pas sei os e
ex cur sões com mais di as de du ra ção.

Mas é pre ci so ter cui da do na ho ra
de con tra tar um pa co te de hos pe da- 
gem e pas sa gens pa ra a sua fa mí lia e
ami gos. Ape sar do pla ne ja men to an- 
te ci pa do, po dem acon te cer im pre vis- 
tos que po dem le var à de sis tên cia e
até a im pos si bi li da de de vi a jar.

O co or de na dor e pro fes sor do cur- 
so de Di rei to da Pi tá go ras, Ka leb Ma ri- 
a no, ex pli ca co mo o con su mi dor po de
se pre ca ver pa ra ter res pal do e pos si- 
bi li da des de can ce la men to ao con tra- 
tar uma vi a gem. “O pri mei ro pas so é
sem pre do cu men tar tu do. Ter sem pre
em mãos re ci bos, no tas e to dos os re- 
gis tros pos sí veis da con tra ta ção do
pla no de vi a gem au xi lia em res sar ci- 
men tos fu tu ros nos can ce la men tos
sem cul pa do con su mi dor”, pon tua.

So bre as leis e re cur sos que po dem
au xi li ar o con su mi dor quan do pre ci- 
sar can ce lar uma vi a gem por im pre- 
vis tos de saú de, fi nan cei ro, tra ba lho
ou pes so al, o es pe ci a lis ta des ta ca que
o Có di go de De fe sa do Con su mi dor
pro te ge os con su mi do res pe los abu- 
sos con tra tu ais, em ca so de mul ta ex- 
ces si va. “Nos con tra tos em ge ral sem- 
pre de ve ha ver pro por ci o na li da de nas
pe nas por des cum pri men to. Uma
par te não po de ter uma mul ta mai or
por de sis tên ci as do que a ou tra. Nas
re la ções de con su mo não é di fe ren te.

O mo ti vo da de sis tên cia do con su mi- 
dor é ir re le van te pa ra mul tas, mas
qual quer re ten ção to tal de va lo res pa- 
gos é ile gal. Além dis so, qual quer ta xa
por can ce la men to co bra da pe la em- 
pre sa pre ci sa ser jus ti fi ca da. Va lo res
ge né ri cos e per cen tu ais fi xos des pro- 
por ci o nais po dem ser con tes ta dos na
jus ti ça”.

O mo ti vo da de sis tên cia

do con su mi dor é

ir re le van te pa ra mul tas,

mas qual quer re ten ção

to tal de va lo res pa gos é

ile gal. Além dis so,

qual quer ta xa por

can ce la men to co bra da

pe la em pre sa pre ci sa ser

jus ti fi ca da. Va lo res

ge né ri cos e per cen tu ais

fi xos des pro por ci o nais

po dem ser con tes ta dos

na jus ti ça

O es pe ci a lis ta acres cen ta “ca so o

pa co te en vol va pas sa gens é im por- 
tan te o con su mi dor fi car aten to às re-
gras da ANTT (vi a gens ter res tres) e
ANAC (vi a gens aé re as) que so frem
cons tan tes al te ra ções”.

Con fi ra a lis ta com cui da dos pa ra
re du zir trans tor nos du ran te as vi a- 
gens ou ao ten tar can ce lar:  

CHUVAS NO MARANHÃO

Mais de 1.470 famílias estão desabrigadas

BOMBEIROS DO MARANHÃO MANTÊM O TRABALHO DE RESGATE E REALOCAMENTO DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELAS CHUVAS

O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do
Ma ra nhão (CBM MA) man tém o tra- 
ba lho de res ga te e re a lo ca men to das
fa mí li as afe ta das pe las chu vas no es- 
ta do. Se gun do bo le tim di vul ga do nes- 
ta quin ta-fei ra (20), são 1.471 fa mí li as
de sa bri ga das ou de sa lo ja das e 16 ci- 
da des em si tu a ção de emer gên cia. Os
que ne ces si tam de abri gos pú bli cos
fo ram aco mo da dos pe lo Go ver no do
Es ta do e De fe sa Ci vil.

Além de atu ar na en tre ga de ali- 
men tos (quen ti nhas e ces tas bá si cas),
o Cor po de Bom bei ros re a li za vis to ria
nas es tru tu ras atin gi das pe las águas,
atua no res ga te e re con du ção das fa- 
mí li as e au xi lia no trans por te de pro- 
fis si o nais da saú de pa ra aten di men to
nas áre as mais pre ju di ca das.

Na ci da de de Im pe ra triz, uma das
mais afe ta das, as equi pes tam bém
dis tri buí ram brin que dos em to dos os
abri gos pú bli cos, al can çan do 240 cri- 
an ças. Os brin que dos fo ram ad qui ri- 
dos pe la ges tão es ta du al co mo for ma
de su a vi zar a ro ti na vi vi da pe las fa mí- 
li as afe ta das. Mi li ta res do 3°Ba ta lhão

de Bom bei ros Mi li tar (BBM) dis tri buí- 
ram brin que dos em to dos os abri gos
pú bli cos de Im pe ra triz. “A per ma nên- 
cia das fa mí li as em abri gos pú bli cos é
ne ces sá ria pa ra a se gu ran ça de to dos
aque les que re si dem em áre as atin gi- 
das. As chu vas con ti nu am e vêm cau- 
san do au men to do vo lu me de água
dos ri os e inun dan do as re giões”, ex- 
pli ca o ma jor do CBM MA, Jo sé Lis boa.

Mi ra dor, Gra jaú, Bar ra do Cor da,
Ja to bá, Pa rai ba no, For mo sa da Ser ra
Ne gra, Im pe ra triz, Vi la No va dos Mar- 
tí ri os, For tu na, São Luís Gon za ga, Par- 
na ra ma, Bu ri ti Bra vo, São Ro ber to, 
La goa Gran de do Ma ra nhão, São Pe- 
dro da Água Bran ca e Co li nas são as
ci da des que de cre ta ram si tu a ção de
emer gên cia. Além des ses mu ni cí pi os,
ou tros 15 se guem em mo ni to ra men to
pe la De fe sa Ci vil.

A per ma nên cia das fa mí li as em
abri gos pú bli cos é uma ação ne ces sá- 
ria pa ra a se gu ran ça de to dos aque les

que re si dem em áre as atin gi das pe lo
au men to do vo lu me do rio To can tins.

A per ma nên cia das

fa mí li as em abri gos

pú bli cos é ne ces sá ria

pa ra a se gu ran ça de

to dos aque les que

re si dem em áre as

atin gi das. As chu vas

con ti nu am e vêm

cau san do au men to do

vo lu me de água dos ri os

e inun dan do as re giões

• Fa ça ati vi da de fí si ca na mai o ria dos di as da se ma na;
• Te nha uma ali men ta ção ri ca em fi bras (fru tas, ve ge -
tais e grãos) e po bre em gor du ras ani mais;
• Não fu me;
• Evi te o con su mo de be bi das al coó li cas;
• Re a li ze exa mes pre ven ti vos após os 50 anos;
• Se têm ca sos de cân cer ou do en ça de in tes ti no na fa -
mí lia, avi se seu mé di co.

EM 3 ANOS

In ci dên cia de cân cer
de in tes ti no au men ta
mais que 10%

O cân cer de in tes ti no é se gun do ti po mais fre quen te
en tre ho mens e mu lhe res, fi can do atrás ape nas do cân- 
cer de prós ta ta, nos ho mens e do de ma ma, nas mu lhe- 
res. É o se gun do cân cer mais co mum na po pu la ção glo- 
bal, se gun do da dos da Or ga ni za ção Mun di al de Saú de,
em 2020.

Pa ra o Bra sil, es ti mam-se, pa ra ca da ano do tri ê nio de
2020-2022, 20.540 ca sos de cân cer de có lon e re to em
ho mens e 20.470 em mu lhe res, com au men to na ta xa de
in ci dên cia no nú me ro ca sos de cân cer de có lon e re to,
em 10,19% em ho mens e 12,64% a mais em mu lhe res, de
acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal de Cân cer (In ca).

A mé di ca Co lo proc to lo gis ta e co or de na do ra do cur so
de Me di ci na da Fa cul da de Pi tá go ras, De ni se Pri ol li, ex- 
pli ca mais so bre a do en ça. “O Cân cer de in tes ti no é um
tu mor que se de sen vol ve no in tes ti no gros so (có lon) ou
no re to, a par tir de uma cé lu la ‘mu ta da’, ou se ja, que com
agres sões ex ter nas, so fre uma mo di fi ca ção e se tor na
‘re bel de’. Es ta cé lu la não obe de ce a ne nhu ma re gra (or- 
dens do or ga nis mo) e mul ti pli ca-se de sen fre a da men te.
Pas sa do cer to tem po co me çam a exis tir mui tas cé lu las-
fi lhas mu ta das que co me çam a in va dir ór gãos pró xi mos
ou mes mo se es pa lham pa ra lu ga res dis tan tes, as cha- 
ma das me tás ta ses”, de ta lha.

Sin to mas que pa re cem sim ples tam bém me re cem
aten ção. En tre eles al te ra ções do há bi to in tes ti nal (al ter- 
nân cia en tre di ar reia e pri são de ven tre), do res ou des- 
con for to ab do mi nal, per da de pe so sem cau sa apa ren te,
fra que za ou ane mia e/ou al te ra ção no for ma to das fe- 
zes. “É pre ci so ob ser var que al go não vai bem com o nos- 
so or ga nis mo quan do ele não fun ci o na mais co mo cos- 
tu mei ra men te e pro cu rar au xí lio mé di co”, aler ta.

Fa mí li as com his tó ri co de cân cer ou do en ças do in- 
tes ti no de vem ir ao mé di co e fa zer as con sul tas de pre- 
ven ção an tes dos 50 anos e “mes mo aque les que não
têm do en ça na fa mí lia de vem fa zer exa mes pre ven ti vos
aos 50 anos, por que com a ex po si ção aos ris cos ao lon go
da vi da, há au men to da chan ce de de sen vol ver a do en- 
ça”, apon ta.

Des ta ca que há bi tos não sau dá veis con tri bu em pa ra
o au men to da in ci dên cia. “Al guns dos fa to res que agri- 
dem a cé lu la po dem ser evi tá veis. En tre ou tros es tão ali- 
men ta ção ri ca em gor du ras e po bre em fi bras; de fu ma- 
dos; fu mo; con su mo fre quen te de be bi da al coó li ca; his- 
tó ria de do en ças no in tes ti no. As sim, é im por tan te evi tar
os maus há bi tos e es ti mu lar as bo as e sau dá veis prá ti- 
cas”.

Al guns dos fa to res que agri dem a

cé lu la po dem ser evi tá veis. En tre

ou tros es tão ali men ta ção ri ca em

gor du ras e po bre em fi bras;

de fu ma dos; fu mo; con su mo

fre quen te de be bi da al coó li ca;

his tó ria de do en ças no in tes ti no.

As sim, é im por tan te evi tar os maus

há bi tos e es ti mu lar as bo as e

sau dá veis prá ti cas

A es pe ci a lis ta afir ma que é pos sí vel de tec tar a do en ça
em es tá gio ini ci al, mas o prin ci pal é ten tar pre ve nir e
res sal ta que os da dos do In ca in di cam que a ado ção das
prá ti cas sau dá veis po de evi tar até 37% dos ca sos. Se- 
gun do Pri ol li, a pre ven ção é a pe ça fun da men tal.

Con fi ra al gu mas di cas de há bi tos sau dá veis que de- 
vem ser ado ta dos no dia a dia.  

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro

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


oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 11

As complicações podem variar, mas as mais comuns são reações alérgicas,
intoxicações, resistência ao medicamento, agravamento dos sintomas

• Con tra te um pro fis si o nal es pe ci a li -
za do em ins ta la ção de an te nas
• Es co lha o lo cal de ins ta la ção da an -
te na, uma dis tân cia se gu ra da re de
elé tri ca, pe lo me nos 3 me tros
• Du ran te a ins ta la ção não se de ve
co lo car ca bos so bre a re de elé tri ca,
pois mes mo que os fi os es te jam en ca -
pa dos, a ca pa ci da de de iso la men to do
ma te ri al po de não ser o su fi ci en te pa -
ra evi tar a pas sa gem da ele tri ci da de,
oca si o nan do um aci den te

• Ca so a an te na caia so bre a re de elé -
tri ca, não to que ou ten te pe gá-la

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Conheça os riscos
da automedicação

C
om o au men to da pro pa ga- 
ção de do en ças co mo a Co- 
vid-19 e a In flu en za no Bra sil,
o nú me ro de pes so as em

bus ca de me di ca men tos que pos sam
au xi li ar no con tro le dos sin to mas ou
no for ta le ci men to da imu ni da de tam- 
bém cres ceu. Al gu mas far má ci as já
re gis tram a fal ta de re mé di os an ti gri- 
pais. No en tan to, o uso de me di ca- 
men tos sem ori en ta ção mé di ca po de
re pre sen tar um ris co à saú de.

De acor do com o Con se lho Fe de ral
de Me di ci na, 77% dos bra si lei ros cos- 
tu mam uti li zar re mé di os por con ta
pró pria. O ci en tis ta far ma cêu ti co e
pro fes sor do cur so de Far má cia da Es- 
tá cio, Lu cas Sil va, ori en ta so bre os ris- 
cos que a au to me di ca ção re pre sen ta.
O do cen te ex pli ca que, ao es co lher o
me di ca men to por con ta pró pria, as
chan ces de re a li zar um tra ta men to
ina de qua do são gran des. “Quan do es- 
ta mos do en tes, os pro fis si o nais de
saú de bus cam qual a ver da dei ra cau- 
sa dos sin to mas, pa ra que se ja pres cri- 
to o me di ca men to mais ade qua do. Se
vo cê es co lhe o me di ca men to por con- 
ta pró pria, au men tam as chan ces de
vo cê es tar fa zen do um tra ta men to in- 
cor re to”, afir ma.

De acor do com Lu cas, as com pli ca- 
ções po dem va ri ar, mas as mais co- 
muns são re a ções alér gi cas, in to xi ca- 
ções, re sis tên cia ao me di ca men to,
agra va men to dos sin to mas, além da
pos si bi li da de de mas ca rar a re al cau sa
da do en ça. A ati tu de po de, in clu si ve,
le var a in ter na ções hos pi ta la res e, em
al guns ca sos, até ao óbi to.

O pro fes sor aler ta que os ca sos
mais co muns de au to me di ca ção são

de uso de me di ca men tos que atu am
em do en ças e sin to mas que apa re cem
com bas tan te frequên cia, co mo os an- 
ti gri pais. “An ti bió ti cos, por exem plo,
são uti li za dos ina de qua da men te,
mui tas ve zes, pa ra tra tar gri pes e res- 
fri a dos. Sen do que a gran de mai o ria
des ses ca sos são cau sa dos por ví rus,
on de o an ti bió ti co não é efe ti vo, pois
o seu prin ci pal al vo são as bac té ri as”,
ex pli ca.

Ou tras clas ses que cos tu mam ser
uti li za das sem ori en ta ção mé di ca são
as dos anal gé si cos, an ti-in fla ma tó ri os
e os me di ca men tos do tra to gas troin- 
tes ti nal, pa ra o alí vio dos sin to mas re- 
la ci o na dos à azia e gas tri te. No en tan- 
to, é pre ci so fi car aten to, já que o mes- 
mo re mé dio po de agir de for mas dis- 
tin tas de pes soa pa ra pes soa. “Se ca da
or ga nis mo é di fe ren te, en tão é de se
ima gi nar que os efei tos não vão ser
exa ta men te iguais em to do mun do.
Es ses efei tos va ri am de acor do com a
gra vi da de da do en ça e dos sin to mas,
com a ida de das pes so as, o pe so, o es- 
ta do fí si co e men tal, se o pa ci en te
pos sui sin to mas de ou tras do en ças,
por exem plo. Pa ra se ter uma ideia, se
du as pes so as in ge rem co mi das di fe- 
ren tes, de pen den do do ti po do ali- 
men to e do me di ca men to, já po de
cau sar di fe ren ça nos efei tos”, afir ma o
pro fes sor.

Pa ra evi tar es se ti po de com por ta- 
men to, o pa pel do far ma cêu ti co é es- 
sen ci al pa ra re a li zar a ori en ta ção dos
con su mi do res. “Cos tu mo di zer que o
far ma cêu ti co é o per so nal trai ner dos
me di ca men tos, pois sob a ori en ta ção
des se pro fis si o nal vo cê vai usar os
me di ca men tos da me lhor for ma pos- 

sí vel e com me no res chan ces de apre-
sen tar efei tos ad ver sos, ou se ja, ten do
um me lhor apro vei ta men to da que le
tra ta men to. Por is so, a po pu la ção de- 
ve bus car ori en ta ção dos far ma cêu ti-
cos, um dos pro fis si o nais de saú de
mais aces sí veis, que es tá pre sen te em
to das as far má ci as, em di ver sos ho rá- 
ri os”, con clui Lu cas.

An ti bió ti cos, por

exem plo, são uti li za dos

ina de qua da men te,

mui tas ve zes, pa ra tra tar

gri pes e res fri a dos

CUIDADOS

Veja os perigo com as instalações de antenas
A re gião nor des te se gue li de ran do o

ran king de aci den tes fa tais com cho- 
ques elé tri cos se gun do o le van ta men- 
to do Anuá rio 2021 re a li za do pe la As- 
so ci a ção Bra si lei ra de Cons ci en ti za- 
ção pa ra Pe ri gos da Ele tri ci da de
(Abra co pel). Ain da se gun do a pes qui- 
sa, a mai o ria dos aci den tes acon te- 
cem com pes so as ou pro fis si o nais
não ca pa ci ta dos que che gam per to da
re de elé tri ca ao ma nu se ar pe ças me- 
tá li cas. Por is so, as an te nas, que são
cons ti tuí das de ma te ri al me tá li co e
con du tor de ele tri ci da de, re pre sen- 
tam um po ten ci al ris co de aci den tes.

Pa ra que os ser vi ços pos sam ocor- 
rer de for ma se gu ra é ne ces sá rio sem- 
pre mui to cui da do e aten ção. 

Pen san do em ga ran tir a se gu ran ça
de to dos, a Equa to ri al Ma ra nhão traz
es se aler ta e ori en ta a po pu la ção
quan to aos de vi dos cui da dos com
ins ta la ções e ma nu ten ções de an te- 
nas no meio ru ral. “Na zo na ru ral é
mui to co mum es se ti po de aci den te.
Ge ral men te, es ses ser vi ços de ins ta la- 
ção de an te nas nes sas lo ca li da des são
re a li za dos de for ma ir re gu lar, com
pes so as que não pos su em o co nhe ci- 
men to ade qua do de se gu ran ça. Por
is so, que os aci den tes acon te cem e
mui tas ve zes são fa tais”, aler ta o téc- 
ni co de se gu ran ça da Dis tri bui do ra,
Ro nald Bar bo sa.

O téc ni co res sal ta tam bém o ris co
de re a li zar ma nu ten ções no pe río do
chu vo so. “O cor re to é fa zer a ins ta la- 
ção em tem po bom e sem chu va, pois
além do ris co de cho que, as an te nas
po dem atrair des car gas at mos fé ri cas
(rai os). Ori en ta mos tam bém a não
usa rem ma te ri ais fle xí veis pa ra pren- 
der a an te na, co mo bam bu ou ca no,
pois são le ves e fá ceis de do bra rem.
Du ran te as ven ta ni as, os ris cos de aci- 
den tes au men tam, já que os ven tos
po dem der ru bar a an te na e a chu va
po de pro vo car rom pi men tos de fi os
elé tri cos na re de”, re for ça o es pe ci a- 
lis ta.

Con fi ra ori en ta ções im por tan tes
pa ra evi tar aci den tes com an te nas
na zo na ru ral:

Em ca so de aci den tes den tro de ca- 
sa, a me lhor for ma de aju dar é des li- 
gan do o dis jun tor ou a cha ve ge ral.
Ou tra di ca é, não to car na pes soa que
es tá re ce ben do a des car ga, o to que só
é re co men da do após a ga ran tia de
que a pes soa não es tá mais so fren do
cho ques elé tri cos, se não for pos sí vel,
uti li zar ma te ri ais não con du to res e
se cos, co mo: ma dei ra, plás ti co, pa nos
gros sos ou bor ra cha. 

Pa ra que a ví ti ma re ce ba os de vi dos
cui da dos é im por tan te en trar em con- 
ta to com o Ser vi ço de Aten di men to
Mó vel de Ur gên cia – SA MU – pe lo nú-
me ro 192.

Na zo na ru ral é mui to

co mum es se ti po de

aci den te. Ge ral men te,

es ses ser vi ços de

ins ta la ção de an te nas

nes sas lo ca li da des são

re a li za dos de for ma

ir re gu lar, com pes so as

que não pos su em o

co nhe ci men to ade qua do

de se gu ran ça. Por is so,

que os aci den tes

acon te cem e mui tas

ve zes são fa tais

• Re vi se pneus, frei os, lim pa do res e fa róis do veí cu lo;
• Man te nha os pneus ca li bra dos;
• Evi te fre a das, bem co mo mu dan ças brus cas pa ra evi -
tar a aqua pla na gem, on de pneus per dem o con ta to com
o as fal to;
• Pa ra ter me lhor vi si bi li da de use o ar-con di ci o na do e o
de sem ba ça dor elé tri co tra sei ro ou abra um pou co os vi -
dros pa ra dei xar o ar cir cu lar pe lo car ro;
• Re du za a ve lo ci da de e, além dis so, man te nha mai or
dis tân cia do veí cu lo da fren te;
• Se hou ver pou ca vi si bi li da de em fun ção de chu va ou
ne bli na, por exem plo, pa re em um lo cal se gu ro e es pe re
as con di ções do tem po me lho ra rem;
• Uti li ze sem pre a luz de se ta pa ra in di car mu dan ça de
di re ção.

• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

Edu ca ção pa ra o trân si to:
SOS VI DA ela bo rou um
se gun do ca der no de
apoio pe da gó gi co

A SOS VI DA ela bo rou em 2021 um se gun do ca der no
de apoio pe da gó gi co so bre edu ca ção pa ra o trân si to. 
Co mo o pri mei ro, es te se gun do é pa ra apoio ao pro fes- 
sor que se rá ca pa ci ta do pa ra mi nis trar a edu ca ção pa ra
o trân si to de for ma trans ver sal, ou se ja, não co mo dis ci- 
pli na mas co mo te ma so ci al atra vés dos pro fes so res de
to das as ma té ri as.
No dia 10.01.22 a SOS VI DA com o apoio da Es co la Am bi- 
en tal da SE DUC já pro mo veu a ca pa ci ta ção de vá ri os
pro fes so res das 03 es co las do SE SI no Ma ra nhão si tu a- 
das nas ci da des de São Luís, Im pe ra triz e Ba ca bal, com
ba se no re fe ri do ca der no. A ca pa ci ta ção dos pro fes so res
do IF MA de São Jo sé de Ri ba mar ocor re rá dia 18.02.22 e
 de ou tros de pe lo me nos mais du as es co las pú bli cas
tam bém se rá re a li za da nes te iní cio de 2022.

De tran aler ta mo to ris tas so bre di re ção se gu ra no
pe río do de chu vas

As fal to mo lha do, bai xa vi si bi li da de e ex ces so de ve lo- 
ci da de au men tam os ris cos de aci den tes no pe río do de
chu vas. Ve ja di cas! 

Com a che ga da do pe río do de chu vas, os mo to ris tas
de vem re do brar os cui da dos com a di re ção. A aten ção
má xi ma é fun da men tal tan to em ra zão da pis ta mo lha- 
da quan to pe la bai xa vi si bi li da de, prin ci pal men te quan- 
do a chu va é in ten sa.

Di an te dis so, o De par ta men to de Trân si to do Dis tri to
Fe de ral (De tran/DF) re for ça al gu mas re co men da- 
ções aos con du to res, co mo re du zir a ve lo ci da de, au- 
men tar a dis tân cia do veí cu lo da fren te e usar o ar-con- 
di ci o na do, ou abrir um pou co as ja ne las, pa ra de sem ba- 
çar os vi dros.

Tam bém é im por tan te usar o fa rol bai xo, pois tor na
o veí cu lo mais vi sí vel, além dis so, o con du tor sem pre
de ve si na li zar a in ten ção de mu dar de di re ção.

Re co men da ções:

Fon te: por tal do tran si to.com.br
Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Art. 203. Ul tra pas sar pe la con tra mão ou tro veí cu lo:
I – nas cur vas, acli ves e de cli ves, sem vi si bi li da de su fi- 

ci en te;
II – nas fai xas de pe des tre;
III – nas pon tes, vi a du tos ou tú neis;
IV – pa ra do em fi la jun to a si nais lu mi no sos, por tei- 

ras, can ce las, cru za men tos ou qual quer ou tro im pe di- 
men to à li vre cir cu la ção;

V – on de hou ver mar ca ção viá ria lon gi tu di nal de di vi- 
são de flu xos opos tos do ti po li nha du pla con tí nua ou
sim ples con tí nua ama re la:

In fra ção – gra vís si ma;
Pe na li da de – mul ta (cin co ve zes).
Pa rá gra fo úni co.  Apli ca-se em do bro a mul ta pre vis ta

no ca put em ca so de rein ci dên cia no pe río do de até 12
(do ze) me ses da in fra ção an te ri or.

Fa ça a sua par te pe lo Trân si to Se gu ro: se ja obe di en- 
te às Leis do Trân si to.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro
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SÃO JOSÉ X MOTO CLUB

Campeonato começa
com apenas um jogo
C

om ape nas uma par ti da mar- 
ca da pa ra o Es tá dio Nho zi- 
nho San tos, o Cam pe o na to
Ma ra nhen se 2022 tem sua

aber tu ra nes te do min go, em São Luís,
às 15h30, quan do es ta rão jo gan do
Mo to Club e São Jo sé. A ta be la, que
ini ci al men te ha via pro gra ma do mais
três jo gos na pri mei ra ro da da – Ia pe x
Sam paio, Pi nhei ro x Ju ven tu de e Tun- 
tum x Cor di no – foi mo di fi ca da pe la
Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol, a
pe di do dos clu bes.

A úl ti ma al te ra ção foi anun ci a da
pe la FMF, ofi ci al men te, na noi te de
quin ta-fei ra, por vol ta das 22h30, por
meio das re des so ci ais. Mo ti vo: ele va- 
do nú me ro de atle tas do Cor di no in- 
fec ta dos pe la co vid-19, con for me jus- 
ti fi ca ti va apre sen ta da pe lo re pre sen- 
tan te do mu ni cí pio de Bar ra do Cor- 
da. On ze jo ga do res da On ça fo ram
atin gi dos. O jo go es ta va mar ca do pa ra
o Es tá dio Ra fa el Se a bra, em Tun tum.

An tes, a FMF já ha via adi a do o jo go
en tre Ia pe e Sam paio Cor rêa,  que de- 
ve ria abrir a com pe ti ção na úl ti ma
quin ta-fei ra, 20, pa ra aten der ao tem- 
po le gal de in ter va lo da par ti da que o
Tri co lor te ria con tra o Bahia, dia 22,
em Sal va dor, pe la Co pa do Nor des te.
No en tan to, na noi te da quar ta-fei ra a
Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol
(CBF) de ci diu adi ar es se con fron to
pa ra o dia 24 de fe ve rei ro, ale gan do
ajus te de ta be la. Sa be-se, no en tan to,
que a gran de quan ti da de de atle tas do
clu be bai a no (13) com co vid-19 tam- 
bém con tri buiu pa ra a to ma da de de- 
ci são.

O Es ta du al te ve ain da adi a do o jo go
en tre Pi nhei ro e Ju ven tu de, ini ci al- 
men te mar ca do pa ra o Es tá dio Cos ta
Ro dri gues, na Bai xa da Oci den tal, pa ra

aten der ao ape lo do ti me de São Ma- 
teus, que che gou a re gis trar 10 ca sos
de co vid en tre atle tas e fun ci o ná ri os.
Ho je, qua se to dos já es tão re cu pe ra- 
dos.

Mo to x São Jo sé
A equi pe mo ten se tam bém che gou

a ter atle tas afe ta dos por sín dro mes
gri pais, mas to dos já fo ram li be ra dos.
O téc ni co Car los Fer ro vai ten tar co lo- 
car em cam po a me lhor for ma ção que
trei nou du ran te to da a se ma na: João
Pau lo, Di e go Re nan, Cor reia, Ke ven e
Ca ri o ca; Jo nathan, Co dó e Li ne ker; Ju- 
ni nho, Ro dri gão e Emer son Ni ke. Es ta
for ma ção, to da via, po de rá so frer al te- 
ra ção, pois de pen dia da tes ta gem a
ser di vul ga da pe lo clu be  e do re gis tro
de to dos os atle tas no BID .

An tes da es treia no Es ta du al, o Mo- 
to re a li zou dois amis to sos. Ven ceu o
Ame ri ca no por 2 a 0, mas foi go le a do
pe lo Ia pe por 4 a 1. O São Jo sé te ve
pou co tem po pa ra trei nar. Co man da- 
do por De jair Fer rei ra, que foi vi ce-
cam peão da Co pa FMF pe lo Ju ven tu- 
de Sa mas, ele te ve di fi cul da des pa ra
mon ta gem da equi pe, on de mui tos
jo ga do res só fo ram con fir ma dos na
se ma na pas sa da.

O que diz o re gu la men to
Nes te ano de 2022 se rá dis pu ta da

a  101ª edi ção da Sé rie A do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se de Fu te bol. A com- 
pe ti ção te rá oi to clu bes dis pu tan tes.
No Gru po A, Ia pe, Ju ven tu de Sa mas,
Pi nhei ro-MA e  Sam paio Cor rêa. Gru- 
po B, Cor di no, Mo to Club, São Jo sé e
Tun tum. Além do tí tu lo, os ti mes dis- 
pu tam clas si fi ca ção pa ra a fa se de
gru pos da Co pa do Nor des te, pri mei ra
fa se da Co pa do Bra sil e uma va ga pa- 
ra a Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro
do ano se guin te.

Sis te ma de dis pu ta
Pri mei ro tur no: os clu bes jo gam

en tre si, em jo gos de ida, den tro de ca- 

da gru po, to ta li zan do 3 jo gos pa ra ca- 
da clu be. Clas si fi cam-se os dois pri- 
mei ros de ca da gru po. O pri mei ro co- 
lo ca do de ca da gru po en fren ta o se-
gun do co lo ca do do ou tro gru po, nas
se mi fi nais, em jo go úni co, com man-
do de cam po do pri mei ro co lo ca do.
Em ca so de em pa te, de ci são em pe na- 
li da des má xi mas. Os ven ce do res dos
con fron tos fa zem a fi nal do tur no, em
jo go úni co, com man do de cam po da
equi pe de me lhor cam pa nha. Em ca-
so de em pa te, de ci são em pe na li da- 
des má xi mas.

Se gun do tur no: os clu bes jo gam
con tra os in te gran tes do ou tro gru po,
em jo gos de ida, to ta li zan do 4 jo gos
pa ra ca da clu be. Clas si fi cam-se os
dois pri mei ros de ca da gru po. O pri- 
mei ro co lo ca do de ca da gru po en fren- 
ta o se gun do co lo ca do do ou tro gru- 
po, na se mi fi nal, em jo go úni co, com
man do de cam po do pri mei ro co lo ca-
do. Em ca so de em pa te, de ci são em
pe na li da des má xi mas. Os ven ce do res
dos con fron tos fa zem a fi nal do tur no,
em jo go úni co, com man do de cam po
da equi pe de me lhor cam pa nha. Em
ca so de em pa te, de ci são em pe na li da- 
des má xi mas. Ca so uma equi pe ven ça
os dois tur nos, se rá o Cam peão Ma ra-
nhen se. Nes se ca so, o vi ce cam peão
se rá o clu be de me lhor cam pa nha.
Ca so clu bes di ver sos ven çam os tur-
nos, ha ve rá a dis pu ta do tí tu lo em
dois jo gos, com o se gun do jo go com
man do de cam po da equi pe de me- 
lhor cam pa nha. Em ca so de em pa te,
de ci são em pe na li da des má xi mas.

Des pe sas
A Fe de ra ção de Fu te bol Ma ra nhen- 

se (FMF) vai ar car com as prin ci pais
des pe sas do Es ta du al: ta xas de ar bi- 
tra gem, des lo ca men tos dos ár bi tros e
ser vi ços de am bu lân cia.  Os clu bes te- 
rão um alí vio fi nan cei ro de R$ 230 mil,
se gun do cál cu los da en ti da de.

FLAMENGO

Paulo Sousa troca treino
da tarde por churrasco

ESSE CHURRASCO ERA FEITO NA GESTÃO DE JORGE JESUS

On tem foi uma sex ta-fei ra de con fra ter ni za ção no Ni- 
nho do Uru bu. Pres tes a com ple tar du as se ma nas de tra- 
ba lho com o gru po prin ci pal, Pau lo Sou sa sur pre en deu
os jo ga do res e can ce lou a ati vi da de mar ca da pa ra tar de.
Em tro ca, pro mo veu um chur ras co de al mo ço com a
pre sen ça de fa mi li a res pa ra elen co, co mis são téc ni ca e
fun ci o ná ri os no cen tro de trei na men to.

A me di da era ro ti nei ra na ges tão de Jor ge Je sus, mui- 
tas ve zes co man da da por Ra fi nha, e foi mui to bem re ce- 
bi da por to dos. 

O ob je ti vo dos por tu gue ses é fa ci li tar uma in te gra ção
mai or e adap ta ção não so men te por par te de les, re cém-
che ga dos ao clu be e ao Bra sil, mas tam bém en tre os gru- 
pos de tra ba lho do ti me prin ci pal e do al ter na ti vo, que
es treia quar ta-fei ra, no Ca ri o ca, con tra a Por tu gue sa.

An tes da con fra ter ni za ção, Pau lo Sou sa e Fá bio Ma ti- 
as co man da ram ati vi da des com os dois gru pos se pa ra- 
dos pe la ma nhã. 

O trei na dor se gue com tra ba lhos se to ri za dos e con- 
cei tu ais, ain da sem dar in dí ci os do ti me que te rá co mo
ti tu lar no iní cio da tem po ra da.

Pau lo Sou sa ini ci ou os tra ba lhos no úl ti mo dia 10 com
ati vi da des até o sá ba do (16) e fol ga no do min go. Nes ta
úl ti ma se ma na, o trei na dor por tu guês co man dou trei- 
nos em pe río do in te gral se gun da e quar ta-fei ra. Era pre- 
vis to tam bém pa ra es ta sex ta, mas hou ve a tro ca pa ra o
chur ras co. A pro gra ma ção se gue nor mal men te com tra- 
ba lhos nes te sá ba do e do min go.

ALEMANHA

Câmeras em vestiário feminino

No iní cio da se ma na, du as câ me ras
ocul tas fo ram en con tra das no ves tiá rio do
ti me pro fis si o nal de han de bol TuS Met zin- 
gen, ter cei ro co lo ca do da li ga ale mã fe mi- 
ni na. A Po lí cia da Ale ma nha abriu uma in- 
ves ti ga ção so bre o ca so.

Se gun do o Met zin gen, uma pes soa que
tra ba lha va com o ti me é tra ta da co mo sus- 
pei ta pe la Po lí cia. 

O no me des se fun ci o ná rio não foi re ve- 
la do, mas seu vín cu lo com o clu be foi en- 
cer ra do. 

“Não va mos dei xar que al go as sim nos
der ru be. O fa to de o ti me que rer vol tar a jo- 
gar han de bol ime di a ta men te é um si nal
mui to for te. Du ran te es se pe río do di fí cil,
re ce be mos mui to apoio da Po lí cia, dos as- 
so ci a dos e de ou tras equi pes”, dis se o ge- 
ren te do ti me, Fe renc Rott.

Em um co mu ni ca do, a Bun des li ga, a li ga
ale mã de han de bol, afir mou es tar “cho ca- 
da” com as câ me ras e dis se “con de nar es te
com por ta men to re pre en sí vel nos ter mos
mais for tes pos sí veis”.

No en tan to, es te é o se gun do ca so de câ- 

me ras es con di das em ves tiá ri os da li ga. 
No ano pas sa do, três câ me ras fo ram en- 

con tra das no ves tiá rio do ti me HL Bu- 
chholz 08-Ro sen gar ten.

Não va mos dei xar que al go

as sim nos der ru be. O fa to de

o ti me que rer vol tar a jo gar

han de bol ime di a ta men te é

um si nal mui to for te.

Du ran te es se pe río do di fí cil,

re ce be mos mui to apoio da

Po lí cia, dos as so ci a dos e de

ou tras equi pes

Lo di per deu se le ção

PARA JOGADORES

CBF vai exigir vacinação completa

A CBF vai exi gir va ci na ção com ple ta
con tra Co vid-19 pa ra jo ga do res ins cri tos
nos tor nei os da en ti da de. A de ter mi na ção
es tá na edi ção mais re cen te do Guia Mé di- 
co de Me di das Pro te ti vas pa ra o Fu te bol
Bra si lei ro 2022, pu bli ca do nes ta sex ta-fei- 
ra pe la en ti da de. “En ten de-se co mo va ci- 
na ção ple na o pe río do de 14 di as após a
apli ca ção da se gun da do se se uti li za da as
va ci nas de du as do ses ou a apli ca ção da
va ci na de do se úni ca”, diz tre cho do do cu- 
men to.

O com pro van te de va ci na ção se rá exi- 
gi do pa ra que ca da atle ta se ja re la ci o na do
nu ma par ti da. Ca so o do cu men to não se ja
apre sen ta do, o por tal mé di co da CBF blo- 
queia di re ta men te em seu sis te ma a ins- 
cri ção des te jo ga dor.

Em en tre vis ta, o pre si den te da Co mis- 
são Mé di ca da CBF, Jor ge Pa gu ra, ex pli cou
que não se tra ta de uma de ci são po lí ti ca,
mas de uma so lu ção pa ra pro te ger os jo- 
ga do res. “Gran de par te das in ter na ções
ho je são de pes so as que não se va ci na ram.
A va ri an te ômi cron é mui to trans mis sí vel
e os atle tas têm que jo gar sem más ca ras.
En tão que nós po de mos fa zer é exi gir que
to dos se va ci nem pa ra evi tar ca sos gra- 

ves”, de cla rou.
Ou tro tre cho é ain da mais ex plí ci to so- 

bre a exi gên cia. “É OBRI GA TÓ RIO ao in- 
di ví duo a apre sen ta ção do com pro van te
de va ci na ção ple na pa ra a Co mis são Mé- 
di ca Es pe ci al da CBF”.

A obri ga to ri e da de de ve ser in cluí da nos
re gu la men tos es pe cí fi cos de ca da com pe- 
ti ção or ga ni za da pe la CBF, que são pu bli- 
ca dos an tes do iní cio do tor nei os.

A CBF tam bém ori en ta que as va ci nas
se jam exi gi das pe las fe de ra ções es ta du ais
em seus tor nei os.

Na se ma na pas sa da, quan do a se le ção
bra si lei ra foi con vo ca da pa ra os pró xi mos
dois jo gos das Eli mi na tó ri as, o téc ni co Ti- 
te re ve lou que dei xou o la te ral-es quer do
Re nan Lo di fo ra da lis ta por que não ha via
to ma do as du as do ses da va ci na con tra
Co vid-19.

Na oca sião, o pre si den te da Co mis são
Mé di ca da CBF, Jor ge Pa gu ra, afir mou que
“o in te res se co le ti vo su pe ra o in te res se in- 
di vi du al em re la ção à va ci na ção, e que “a
CBF pri o ri za aque les que têm a va ci na ção
com ple ta”.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Zahy Guajajara é indígena, multiartista, nascida na aldeia Colônia, na reserva indígena
Cana Brava, no Maranhão, é um dos destaques do Palco Virtual de Cênicas em 2022

ARTE

Indígena maranhense é
destaque no Travessia
SAMARTONY MARTINS

A
mul ti ar tis ta in dí ge na ma ra- 
nhen se Zahy Gua ja ja ra é uma 
das con vi da das do pri mei ro 
Pal co Vir tu al de Cê ni cas em 

2022, que o Itaú Cul tu ral re a li za nos 
di as 22 e 23, e 29 e 30 de ja nei ro, abor- 
dan do a so bre vi vên cia cul tu ral.

Can to ra, atriz, ar tis ta vi su al, po e ti- 
sa, es cri to ra, fo tó gra fa e Vi de o per for- 
mer, par ti ci pou com pa pel de des ta- 
que da sé rie “Dois Ir mãos” na TV Glo- 
bo, pro ta go ni zou o lon ga me tra gem 
“Não De vo re o Meu Co ra ção”, di ri gi- 
do por Fe li pe Bra gan ça, con tra ce nan- 
do com o Kauã Reymond, par ti ci pou 
da Mos tra “Dja Gua ta Po rã” no Mu seu 
de Ar te do Rio (MAR), com a ví deo 
per for man ce “Ai ku’è” e atu ou com pa- 
pel de des ta que na pe ça “Ma cu naí ma: 
Uma Odis seia Mu si cal”, di ri gi da por 
Bia Les sa. A apre sen ta ção da ar tis ta 
es tá mar ca da pa ra o dia 30.

In ti tu la da “Tra ves si as – Co mo Per- 
ma ne ce mos Vi vas?”, a pro gra ma ção 
re ce be per for man ces de ar tis tas de di- 
fe ren tes áre as, co mo tam bém o ar tis ta 
vi su al De nil son Ba niwa, a ar tis ta da 
dan ça Lu Fa vo re to, a can to ra Fi li pe 
Cat to, o au tor João Sil vé rio Tre vi san, o 
ar tis ta da dan ça Edu ar do O., a dra ma- 
tur ga Oni sa jé e a ar tis ta Mar ta Au ré lia, 
so bre co mo a ar te re vi ta li zou e trans- 
for mou os ar tis tas nos úl ti mos anos.

“Tra ves si as” se pro põe a in ves ti gar 
co mo as lin gua gens ar tís ti cas fun ci o- 
na ram co mo ins tru men to de cu ra do 
in di ví duo e da so ci e da de du ran te a 
pan de mia. Den tro des se con cei to, a 
cu ra é en ten di da de for ma abran gen-

A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA INDÍGENA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 30 DE JANEIRO

te, co mo for ça de trans for ma ção e au- 
to co nhe ci men to, res sig ni fi ção, co- 
mu ni ca ção, em pa tia, ex pres são e 
ima gi na ção.

Par ti ci pam do pro je to ar tis tas das 
ar tes vi su ais, da dan ça, da mú si ca, do 
te a tro e da li te ra tu ra, re pre sen ta ti vi- 
da des ne gras e in dí ge nas, pa ra mos- 
trar co mo uti li za ram da cri a ção pa ra 
en fren tar os de sa fi os pro vo ca dos pe lo 
iso la men to so ci al.

Li vres pa ra cri a rem ro tei ros e apre- 
sen ta ções em ci ma des sa te má ti ca, os 
con vi da dos e con vi da das aca bam 

com par ti lhan do com a pla teia um 
pou co de su as tra je tó ri as, ofe re cen do 
um le que di ver so de lin gua gens e ex- 
pe ri ên ci as, vi vên ci as e per cur sos de 
su as tra ves si as nos úl ti mos dois anos.

As per for man ces acon te cem tan to 
ao vi vo quan to gra va das e são trans-
mi ti das via Zo om, se gui das de con- 
ver sas com os ar tis tas. 

Os in gres sos são gra tui tos e de vem 
ser re ser va dos pe la Sympla. Mais in- 
for ma ções no si te do Itaú Cul tu ral 
www.itau cul tu ral.org.br.

Do Maranhão para o mundo
Flu en te na lín gua

Gua ja ja ra e no

por tu guês, Zahy

Gua ja ja ra, da et nia de

mes mo no me si tu a da

no Ma ra nhão, ga nhou

des ta que com tra ba lhos

fei tos pa ra o ci ne ma e

TV.  Ela tra ba lha va

co mo agen te de saú de

no mu ni cí pio

ma ra nhen se de Bar ra do

Cor da aju dan do

mu lhe res grá vi das que

não fa la vam por tu guês

nos exa mes e na ho ra do

par to. 

Aos 19 anos, de ci di da a se mu dar
pro Rio de Ja nei ro, en fren tou opo si- 
ção da fa mí lia e da al deia. Zahy fez das
ar tes seu ati vis mo. “É cla ro que tam- 
bém exis te mui to pre con cei to em re- 
la ção à pre sen ça de in dí ge nas na TV,
no ci ne ma, no te a tro. Os in dí ge nas já
são ar tis tas ge nuí nos: são gran des ar- 
te sãos, can to res e dan ça ri nos na tos. O
que fal ta é opor tu ni da de de mos trar o
quão bom eles são. Es tão sur gin do ín- 
di os ci ne as tas, fo tó gra fos, can to res,
que bus cam for mas de mos trar nos sa
cul tu ra no meio ar tís ti co”, dis se Zahy
Gua ja ja ra, em en tre vis ta re cen te.

Zahy é ca bo cla, co mo ela mes ma se
des cre ve, fi lha de ho mem bran co com
mu lher gua ja ja ra. Su as pri mei ras pa- 
la vras fo ram no idi o ma fa la do por sua
mãe. Até os 8 anos de ida de, Zahy não
fa la va nem en ten dia o por tu guês,
ape nas o Gua ja ja ra, idi o ma da fa mí lia
lin guís ti ca tu pi-gua ra ni.

 “Meu pai não é ín dio e foi mo rar na
al deia. En tão, até os 8 anos, ele ti nha
uma gran de di fi cul da de de fa lar co- 
mi go. Ele só fa la va por tu guês co mi go,
mas, co mo cres ci na que la al deia e não
fa la va por tu guês, eu não fa la va com
ele”, con ta Zahy. 

E as sim tam bém fun ci o na va com
su as ir mãs por par te de pai. Elas são
fi lhas do pri mei ro ca sa men to de seu
pai e fa la vam ape nas o por tu guês. Por
de ci são da fa mí lia, Zahy mu dou-se
aos 8 anos pa ra a ci da de de Bar ra do
Cor da com a mãe e três de seus ir-
mãos do pri mei ro ca sa men to da
mãe.Zahy Gua ja ja ra é uma mu lher in-
dí ge na, mul ti ar tis ta, nas ci da na al deia
Colô nia, na re ser va in dí ge na Ca na
Bra va, no Ma ra nhão. 

Fi lha da pa jé El zi ra, e de Seu Quin- 
ca, mes ti ço. Do po vo Te ne teha ra-
Gua ja ja ra, tem o Ze’eng eté, di a le to do
tron co tu pi-gua ra ni, co mo sua pri-
mei ra lín gua.

Em 2010, mu dou-se

pa ra o Rio de Ja nei ro,

on de tor nou-se atriz e

ati vis ta. Na ci da de, 

ela foi uma das 

lí de res da al deia

Ma ra ca nã, ocu pa da de

2006 a 

2013 por in dí ge nas

que rei vin di ca vam a

re vi ta li za ção e o

re co nhe ci men to

his tó ri co do pré dio

on de ha via si do o

Mu seu do Ín dio.

JORDHAM MO RA ES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

OPI NIÃO | CI NE MA

“No Rit mo do Co ra ção”
faz re la to co mo ven te
so bre a re la ção en tre
mú si ca e co mu ni ca ção

Es te é um fil me que faz um bom uso do ape lo dra má- 
ti co da sua tra ma pa ra ex plo rar a ques tão da co mu ni ca- 
bi li da de e co mo as tra di ções fa mi li a res in flu en ci am os
ru mos de ca da in di ví duo. A par tir dis so, a tra ma ex plo ra
a con ci li a ção en tre mun dos di ver sos pa ra con tor nar as
bar rei ras que fo ram im pos tas.

Em “No Rit mo do Co ra ção”, Ruby (Emi lia Jo nes) é
uma ado les cen te de 17 anos que é a úni ca pes soa que
ou ve em uma fa mí lia de sur dos. Após um pro ble ma fa- 
mi li ar, ela pre ci sa de ci dir en tre aju dar a sua fa mí lia pe- 
ran te su as di fi cul da des e o seu amor pe la mú si ca.

Tra ta-se de um fil me no me lhor es ti lo “Ses são da Tar- 
de”, bem le ve e com te mas edi fi can tes. A pro ta go nis ta
bus ca en con trar uma for ma de se guir a sua car rei ra mu- 
si cal, mas sem con fli tar di re ta men te com a sua fa mí lia.
O fil me não fo ge da car ti lha ha bi tu al pa ra as his tó ri as de
ama du re ci men to (Co ming of Age) e abor da ques tões
co mo: pro ble mas na es co la, dis cor dân ci as com a fa mí- 
lia na ado les cên cia e as pri mei ras des co ber tas amo ro- 
sas. O que po de ser apon ta do co mo uma his tó ria já ba- 
na li za da, em “No Rit mo do Co ra ção” ga nha um no vo fô- 
le go pe la for ma com a tra ma é apre sen ta da.

Ain da que se ja um re ma ke do fil me fran cês “A Fa mí lia
Bél li er” (2014), es te fil me se di fe ren cia do ori gi nal ao
pro por uma dis cus são em tor no da co mu ni ca bi li da de
que agre ga tam bém ques tões bem es pe cí fi cas da co mu- 
ni da de re pre sen ta da, com a ques tão da pes ca ria, o em- 
pre en de do ris mo e ca rá ter re a ci o ná rio que es tá pre sen te
nos per so na gens. Ou tra di fe ren ça é que o elen co es ca la- 
do pa ra vi ver a fa mí lia da pro ta go nis ta, per so na gens
sur dos, re al men te pos su em es sa con di ção e não ape la
pa ra fi gu ras já acla ma das e re co nhe ci das na in dús tria
ci ne ma to grá fi ca pa ra agre gar um pres tí gio ar ti fi ci al pa- 
ra a tra ma. Al go que ain da pro mo ve um de ba te so bre o
es pa ço que os ato res sur dos não cos tu mam en con trar. E
nes se sen ti do, des ta que pa ra os pais Jac kie (Mar lee Ma- 
tlin) e Frank (Troy Kot sur), que dão mui ta na tu ra li da de
pa ra os per so na gens.

O pon to de mai or des ta que do fil me es tá em co mo a
di re to ra Si an He der con se gue pro por ci o nar uma ex pe ri- 
ên cia le ve e que en con tra em mo men tos su tis uma gran- 
de for ça dra má ti ca, co mo na ce na em que o pai pe de
que a fi lha can te pa ra que ele pos sa ex pe ri men tar a mú- 
si ca ao to car em seu pes co ço e sen tir as su as vi bra ções
vo cais. Des ta ca-se ain da as du as apre sen ta ções em que
Ruby can ta e sua fa mí lia es tá na pla teia, pois a mú si ca é
re pre sen ta da co mo al go que trans cen de a au di ção e po- 
de ser sen ti da a par tir das re a ções das pes so as.

Por fim, va le des ta car que o no me ori gi nal do fil me é
“CO DA”, pois re fe re-se a si gla pa ra “Child of De af
Adults” (Fi lho de Adul tos Sur dos), mas es ta ex pres são
tam bém po de ser en ten di da co mo o des fe cho de uma
com po si ção mu si cal, o que con ver sa com a tra ma e a
for ma co mo a mú si ca pô de ser uti li za da co mo con ci li a- 
do ra e de mar ca do ra pa ra o ama du re ci men to da pro ta- 
go nis ta.

Fil me dis po ní vel no Ama zon Pri me Vi deo.

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro
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A Cruz Vermelha 

Brasileira filial 

Maranhão e o Jornal 

O Imparcial buscam 

ajuda humanitária para 

atender as populações 

vulneráveis do nosso 

Estado. São vários 

Municípios em total 

alagamento, famílias 

que perderam tudo 

e precisam de

nossa ajuda. 

Ajude os desabrigados das chuvas no Maranhão

Pontos de coleta de doações:
Sede da Cruz Vermelha
Av. Getúlio Vargas 47 Monte Castelo
Shopping da Ilha e Faculdade Uninassau
Mais informações: (98) 3249-9713 / (98) 98892-8294

EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Belos flagrantes do cotidiano de São Luís, nas fotos dos colaboradores do Grupo Potiguar, fruto da oficina de fotografia
comandada pelo premiado fotógrafo Albani Ramos; agora em cartaz na mostra que está percorrendo as lojas Potiguar

Exposição “Luz, Forma e Cor –
Fragmentos de Simplicidade”, em

cartaz na Potiguar

Sen si bi li za ção

Fi nal po si ti vo

O Gru po Po ti guar pro mo veu uma ofi ci na de mo bi gra fia vol ta da pa ra um gru po de 24 co la bo ra do res que
ti ve ram au las teó ri cas e prá ti cas com o re no ma do fo tó gra fo pro fis si o nal Al ba ni Ra mos. A mo bi gra fia, pa ra

quem não sa be, é a ar te de fo to gra far ex clu si va men te com apa re lhos ce lu la res, vem do in glês mo bi les (ce lu- 
la res) e é ca da vez mais dis se mi na da em to do o mun do.

O tra ba lho co me çou com a sen si bi li za ção dos co la bo ra do res da Po ti guar pa ra a apre ci a ção do co ti di a no
ao seu re dor, vi san do de sen vol ver um olhar mais apu ra do e ca pri cho so; além de no ções fo to grá fi cas bá si cas

so bre luz, so bras, ân gu los, en tre ou tros ele men tos.
De pois foi a vez da ofi ci na prá ti ca, na qual os par ti ci pan tes fo ram às ru as de São Luís e fi ze ram re gis tros fo to- 
grá fi cos com seus ce lu la res; cap tu ran do ca sa rões se cu la res, de ta lhes da nos sa azu le ja ria co lo ni al e de mais

be le zas des sa Ilha tão be la e fo to gê ni ca.

O re sul ta do fi nal foi tão po si ti vo, que re sul tou na im pres são de be los car tões no for ma to pos tal, usa dos
pe lo Gru po Po ti guar nas su as men sa gens de Bo as Fes tas en vi a das a par cei ros, im pren sa e for ne ce do res. E

ago ra, to do o con jun to das fo tos des sa ofi ci na po dem ser con fe ri das de per to, na mos tra in ti tu la da “Luz, For- 
ma e Cor – Frag men tos da Sim pli ci da de”, que es tá sen do exi bi da de for ma iti ne ran te pe las lo jas do Gru po.

De pois de es tre ar na lo ja do Co a fu ma, a mos tra ago ra es tá na en tra da da lo ja Po ti guar da For qui lha.

Como sugere o autor Ricardo Resende, na obra O Instante Expandido: “Tudo está ali, é claro, mas não é todo mundo que
enxerga o desconhecido nas situações do cotidiano. Enxergar não é o mesmo que ver, para compreendermos o que é o
olhar”. Portanto, fica a dica para quem quiser treinar mais esse olhar apurado e sensível, que tal conferir as belas imagens
feitas pelos colaboradores do Grupo Potiguar nessa mostra? Quem já viu garante que os cliques são de rara beleza.

Com atenção a todos os protocolos de saúde, os cabeleireiros Jordão Dominici e
Tarquínio, da Dom Concept, realizaram no último domingo (16) uma animada
confraternização para agradecer o trabalho de sua equipe em 2021

Os cerimonialistas Gisela Diniz e Thiago  Gaspar/ Ariadne Almeida e  o anfitrião
Jordão Dominici

Parte do time de profissionais da Dom Concept na confraternização de domingo 

São Luís, sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro
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NOITE DO SHEIK: VÂNIO AZEVEDO COMEMORA 
ANIVERSÁRIO COM FESTA TEMÁTICA

 

PLANO DE MARKETING É APRESENTADO 
AO TRADE TURÍSTICO DE SÃO LUÍS 

CRIS TARGINO: DIVA 
DOS CHÁS E ERVAS

Em um momento tão atípico, onde os maranhenses estão 
lotando as unidades de saúde, para atendimento médico e 
tratamento de doenças, especialmente, ligadas ao aparelho 
respiratório, milhares de pessoas estão buscando cada vez 
mais, os chás e ervas naturais, como forma de aumentar a 
imunidade e prevenir doenças.

A engenheira agrônoma, tricologista e sommelier de 
chás, Cris Targino (BioClinica) é uma especialista concei-
tuada e referência estadual na Medicina Alternativa e tra-
tamentos naturais, com raízes, folhas, cascas, mel e tantos 
outros componentes eficazes, sem efeitos colaterais e dis-
poníveis na natureza.

Segundo a especialista, a procura pelos Chás e Ervas tem 
crescido bastante e os resultados em seus pacientes, tem sido 
surpreendentes. As indicações de Cris Targino, tem ajuda-
do muita gente. Desde o combate e prevenção ao Covid-19, 
até tratamentos para queda de cabelo, doenças do apare-
lho digestivo, problemas cardíacos, depressão, obesidade, 
estética, insônia e tantas outras anomalias do corpo huma-
no e da mente.

Cris Targino, que já fez diversos cursos, dentro e fora do 
Brasil, atende todos os dias em sua loja na Avenida dos Ho-
landeses (em frente a Fribal – Calhau) e alerta para os cuida-
dos de uma boa indicação por profissionais especializados, 
que acompanham o paciente e apresentam os melhores tra-
tamentos. Mais informações Instagram: @eucristargino. A 
saúde plena está na natureza e não nas farmácias.

EM NOVA FASE DE VIDA, LUIZ FRANÇA MUDA DE IDADE 

Com uma festa “Pra Lá de Bagdá” o empre-
sário, Vânio Azevedo (Ateliê Azevedo), reuniu 
familiares e um seleto grupo de amigos, para 
comemorar a passagem do seu aniversário, 
na área de eventos, em uma de suas lojas, no 
bairro do Cohatrac.

Com o tema “A Noite do Sheik” o casal, Vâ-
nio e Leonice, esbanjaram elegância, alegria e 
com os seus sorrisos contagiantes, fizeram a 
festa, com todos os convidados vestidos com 
roupas ligadas ao tema do evento.

O casal, que é sinônimo de simpatia e em-
preendedorismo, comandam a maior rede de 
lojas de aluguel de trajes de noivas, festas e 
formaturas do Maranhão, com 03 lojas (Ipase, 
Angelim e Cohatrac), o Ateliê Azevedo @ate-
lieazevedo, que é referência pelo bom gosto, 
excelência no atendimento e sempre na van-
guarda com as mais conceituadas grifes e no-
vas tendências do mercado da moda noivas 
e festas. Parabéns, Felicidade Plena e muito 
mais Conquistas ao Vânio Azevedo e família.

 

 AO LADO DA ESPOSA, LEONICE E DAS FI-
LHAS, LEONNA E VITÓRIA, O ANIVERSA-
RIANTE, VÂNIO AZEVEDO COMEMOROU EM 
GRANDE ESTILO, MAIS UM ANO DE VIDA

 OS AMIGOS, FABÍOLA PEREIRA E DAVID LEONARDO, CRIS E GETÚLIO TARGINO, MADALENA 
NOBRE E MARCOS DAVI, COM TRAJES TEMÁTICOS, FORAM ABRAÇAR E COMEMORAR COM VÂ-
NIO, SUA MUDANÇA DE IDADE.

O empresário Luiz França Lima (Visótica e VisoFashion) 
mudou de idade na última quarta-feira (19) e comemorou a 
data em dois momentos. O primeiro encontro, apenas com a 
namorada, Ayanne Alves, foi no aconchegante e harmonioso 
restaurante Elis Capote, na vizinha cidade de Raposa, com 
vista para as dunas e Praia de Carimã. O segundo encontro, 
foi um almoço intimista entre poucos amigos e familiares, 
em um badalado restaurante em São Luis.

Empreendedor e muito simpático, o aniversariante, que 
não revelou a nova idade, está experimentando, um momen-
to muito especial em sua vida, com novos projetos profis-
sionais e pessoais.

Luiz França é cearense e veio empreender no Maranhão, 
na década de 80. Cresceu no segmento óptico, e mais recen-
temente, entrou no segmento de roupas na Rua Grande, o 
maior centro de compras da capital maranhense, onde ocu-
pa posição de destaque. Saúde, harmonia e felicidade plena.

EM ALMOÇO INTIMISTA, (ESQ) COM AYANNE ALVES, VERA 
LÚCIA, CAZICO BRITO, FÁTIMA ALVES, VANILDA ARAÚJO E O 
APRESENTADOR DE TV, MARCOS DAVI.

LUIZ FRANÇA LIMA, COM A NAMORADA, AYANNE ALVES E 
A SIMPÁTICA EMPRESÁRIA, ELIS CAPOTE, FOI BUSCAR AS 
ENERGIAS POSITIVAS NO MAR DE RAPOSA-MA.

ENTRE CHÁS, ERVAS E PRESENTES SUGESTIVOS QUE PODEM 
SER ADQUIRIDOS EM SEU ATELIÊ DE CHÁS E ERVAS, CRIS TAR-
GINO VIROU REFERÊNCIA EM TRATAMENTOS NATURAIS E 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO CORPO E DA MENTE. 

O SEBRAE-MA organizou na manhã da última 
quinta-feira (20), no auditório da sede do órgão 
no Jaracaty – São Luis, um encontro de lideran-
ças, entidades, empresas e profissionais ligados 
ao turismo, para apresentar o esboço do Plano 
de Marketing Turístico, que está sendo elabo-
rado, com a parceria da Secretaria de Turismo 
de São Luis e integra as ações da Prefeitura de 
São Luis no Programa Cidade Empreendedora.

Essa primeira reunião, que foi aberta pelo 
Diretor Técnico do SEBRAE-MA, Dr. Mauro Bor-
ralho, que destacou a importância da integração 
de toda a cadeia produtiva do turismo, serviu 
também, como canal de diálogo, para o enten-
dimento melhor do plano e compartilhamento 
de demandas, oportunidades, análises de ame-
aças e indicadores para o setor, nos próximos 
04 (quatro) anos.

O Secretário de Turismo de São Luis, Saulo 
Santos, reafirmou o compromisso da atual ges-
tão municipal, em reposicionar o destino São 
Luis, na vitrine do turismo nacional e interna-
cional, e finalizou “É preciso fazer com que São 
Luis esteja na mente e nas listas de desejos, de 
todos os habitantes do planeta, fixando o tu-
rista mais tempo na capital maranhense e esse 
Plano de Marketing, que estamos discutindo, 
tem esse objetivo”.

O DIRETOR TÉCNICO DO SEBRAE-MA, DR. 
MAURO BORRALHO (PALETÓ PRETO), 

FALOU DA IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO COM 
TODO O TRADE TURÍSTICO, PARA O ÊXITO 

DO PLANO DE MARKETING.

PELA FORMA BRILHANTE E INTERATIVA COM TODO O SEGMENTO TU-
RÍSTICO, O SECRETÁRIO MUNICIPAL, SAULO SANTOS, ESTÁ ENTRE OS IN-
DICADOS PARA RECEBER O TROFÉU CAZUMBÁ DE TURISMO E CULTURA, 
O OSCAR DO TURISMO MARANHENSE.


