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A eleição para três vagas de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão 
virou um imbróglio jurídico. A escolha dos três membros da corte se dará na ses-
são administrativa desta quarta-feira, mas ocorreu um impasse inicial em razão 
da proposição do juiz Eulálio Figueiredo dos Anjos.
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Conheça os 
melhores games   que  

estão chegando  no
mês de fevereiro 

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perí-
odos de nublado, com chuva a qualquer hora

"Para todos" 
CHICO GONÇALVES 

Doutor em Comunicação e Cultura (UFRJ),  
secretário de Estado de Direitos Humanos  

Ministério Público, Procuradoria Geral,  secretaria de 
Comércio, promotores de justiça querem novas regras 

de disciplinamento de áreas de entretenimento

 PÁGINA 11

Câmara Municipal volta aos trabalhos
Segundo o presidente da Câmara, Osmar Filho (PDT), as medidas restritivas de controle sanitá-

rio contra a covid-19 continuarão na Casa, com a participação híbrida de vereadores por videocon-
ferência e uma parte dos parlamentares de forma presencial em plenário. “Iremos publicar novas 
medidas, a fim de amenizar a exposição ao risco de contaminação de servidores da Casa e de fre-

quentadores da Câmara Municipal. É preciso que a gente tenha a devida atenção, pois, a humanida-
de ainda passa por uma pandemia e há o risco de uma segunda onda de contágio”, declarou.

PÁGINA 3 

 PÁGINA 9

ENDURO DE 
REGULARIDADE

Fevereiro chegou, e com ele vem 
grandes lançamentos. Então, aqui nes-
se vídeo do Overplay, separamos os 
7 jogos mais legais que chegam no 
segundo mês do ano.

"Tudo como antes"
CAIO BRUNO 

Jornalista e especialista 
em Marketing Político

"A crise do presidencialismo"
ANDRÉ GUSTAVO STUMPF

Jornalista

  Maranhenses
 terminam em 

6º lugar no 
Rally Piocerá

Reunião deve definir “vida” 
de bares e restaurantes

Secretário Estadual de Direito 
Humanos analisa o Plano 
Nacional de Imunização

Especialista em Marketing 
Político fala sobre a mudança no 
comando da Câmara e do Senado

PÁGINA 4 PÁGINA 4

NA ONDA DA COVID-19

 Repórter aponta  que após 
33 anos da Constituinte, o  sistema 

político brasileiro é marcado 
por escândalos  e desordem  

PÁGINA 4

PÁGINA 12

SEM PÚBLICO
FMF mantém 
data de início 

do Campeonato 
Maranhense

PÁGINA 12

Ivaldo Rodrigues
 é o novo secretário 

adjunto da 
Agricultura Familiar

PÁGINA 3

IMPASSE ENTRE PODERES
Defensoria pede lockdown e Governo diz que não há estudo }}

 PÁGINA  9

Governo Maranhão divulga 
portaria com diretrizes para au-
las em escolas da rede estadual, 
que iniciam na próxima segun-
da-feira, dia 8 de fevereiro

Aulas da rede 
estadual começam 

na próxima 
segunda-feira  

PÁGINA 10

EDUCAÇÃO
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Após vitória de Arthur Lira, os deputados devem escolher todos os membros da mesa
em sessão hoje. Os registros de candidaturas pode ser feito até as 20 h

SAMARTONY MAR TINS

FEDERAL

Eleição para Mesa 
da Câmara será hoje

A
Câ ma ra dos De pu ta dos adi ou 
pa ra quar ta-fei ra (3), às 10 h, 
a no va elei ção pa ra os car gos 
de 1º e 2º vi ce-pre si den tes, de 

qua tro se cre tá ri os e de qua tro su plen- 
tes da Me sa Di re to ra.

Um no vo cál cu lo de dis tri bui ção 
dos car gos é re a li za do pe la Se cre ta ria-
Ge ral da Me sa (SGM) nes ta ter ça-fei ra 
(2) e os re gis tros de can di da tu ras pa ra 
os car gos re ma nes cen tes po de ser fei- 
to até as 20 h de ho je.

Es se é o se gun do adi a men to da vo- 
ta ção pa ra os car gos da Me sa Di re to- 
ra, que tra di ci o nal men te é re a li za da 
no mes mo dia em que o pre si den te da 
Ca sa é elei to. No en tan to, ao as su mir a 
ca dei ra da pre si dên cia da Câ ma ra na 
noi te des ta se gun da-fei ra (1º), o de- 
pu ta do Arthur Li ra (PP-AL) tor nou 
sem efei to o re gis tro do blo co que 
apoi a va a can di da tu ra do de pu ta do 
Ba leia Ros si (MDB-SP) por su pos ta ir- 
re gu la ri da de no re gis tro de par ti dos e, 
ini ci al men te, pas sou a vo ta ção pa ra 
as 16h des ta ter ça-fei ra.

Se gun do Li ra, PT, PDT e 

PSB re gis tra ram ade são 

fo ra do ao blo co que 

reú ne PT, MDB, PSB, 

PSDB, PDT, 

So li da ri e da de, PC doB, 

Ci da da nia, PV e Re de.

No vo pre si den te

O DEPUTADO ARTHUR LIRA É ELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

O DEPUTADO ARTHUR LIRA É ELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Es ses par ti dos ale ga ram 

pro ble mas téc ni cos pa ra 

en vi ar o pe di do de 

for ma ção do blo co cer ca 

de 20 mi nu tos an tes do 

pra zo fi nal, ao meio-dia 

de se gun da-fei ra.

O en tão pre si den te da Câ ma ra, de- 
pu ta do Ro dri go Maia (DEM-RJ), acei- 

tou o ar gu men to e de fe riu a for ma ção 
do blo co. A de ci são, no en tan to, pro- 
vo cou um im pas se en tre os par ti dos e 
ge rou um atri to en tre Maia e Li ra du-
ran te a reu nião pre pa ra tó ria pa ra a 
elei ção da Me sa Di re to ra.

O de pu ta do Arthur Li ra foi elei to 
pa ra co man dar a Câ ma ra dos De pu ta-
dos pe lo bi ê nio 2021-2022. O par la- 
men tar re ce beu 302 vo tos e foi ven ce-
dor em pri mei ro tur no. Em se gun do 
lu gar fi cou o de pu ta do Ba leia Ros si 
(MDB-SP), com 145 vo tos.

Ao to do, 503 de pu ta dos vo ta ram. 
Oi to can di da tos dis pu ta ram a elei ção 
pa ra o car go de pre si den te da Câ ma ra.

POSSE

Ivaldo Rodrigues é novo secretário adjunto da SAF

EX-PARLAMENTAR TERÁ COMO MISSÃO  FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO POR MEIO DE PROJETO ESTRUTURANTES

O ex-ve re a dor e ex-se cre tá rio mu- 
ni ci pal de Agri cul tu ra, Pes ca e Abas te- 
ci men to de São Luís, Ival do Ro dri gues
(PDT), as su miu nes ta ter ça-fei ra (2), o
car go de se cre ta rio ad jun to da se cre- 
tá ria da Agri cul tu ra Fa mi li ar (SAF). A
pos se foi da da ho je pe lo pró prio ti tu- 
lar, Ro dri go La go (PC doB) que pos tou
um ví deo anun ci an do que Ival do Ro- 
dri gues, res sal tan do que o ex-par la- 
men tar as su me a no va fun ção com a
mis são de for ta le cer a agri cul tu ra fa- 
mi li ar em to do o es ta do. A in ten ção é
aten der di re ta men te as de man das da
po pu la ção ru ral que po de ser um dos
trun fos do go ver no do es ta do nas elei- 
ções de 2022.

Ao as su mir o no vo car go Ival do Ro- 
dri gues que ele geu-se três ve zes pa ra
a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís e re- 
ce beu a in di ca ção pa ra as su mir car- 
gos no pri mei ro es ca lão da ges tão do
pre fei to Edi val do Ho lan da Jr (PDT),
fez ques tão de agra de cer em sua re de
so ci al ao go ver na dor Flá vio Di no (PC- 
doB), o no vo de sa fio. “As su mo uma

no va mis são no Go ver no do Es ta do do
Ma ra nhão co mo se cre tá rio ad jun to
da Agri cul tu ra Fa mi li ar e Eco no mia
In clu si va na Se cre ta ria de Agri cul tu ra
Fa mi li ar (SAF). Agra de ço pe lo con vi te
e con fi an ça ao go ver na dor, Flá vio Di- 
no e ao se cre tá rio, Ro dri go La go”, pos- 
tou Ival do Ro dri gues.

Du ran te as elei ções de 2020 pa ra
pre fei to, o ve re a dor Ival do Ro dri gues
(PDT), de cla rou apoio a Du ar te Jú ni or
(Re pu bli ca nos) no se gun do tur no em
São Luís à pe di do do go ver na dor Flá- 
vio Di no, lo go após o di re tó rio mu ni- 
ci pal do PDT co mu ni car apoio Edu ar- 
do Brai de (Po de mos). Na épo ca por
meio de no ta ofi ci al, Ival do Ro dri gues
se jus ti fi cou pa ra a po pu la ção da ilha,
que no pri mei ro tur no fez cam pa nha
e vo tou no tam bém can di da to a pre- 
fei to Ne to Evan ge lis ta (DEM), que te- 
ve o apoio do seu par ti do, o PDT, e do
se na dor e lí der da le gen da no es ta do
We ver ton Ro cha.

Ele afir mou na épo ca que ha via to- 
ma do a de ci são de ir con tra as ori en- 
ta ções do par ti do for ma cons ci en te
por que pa ra ele, o Du ar te Jr reu nia as

me lho res con di ções pa ra fa zer um
gran de go ver no em São Luís, e que o
mes mo da ria sequên cia ao tra ba lho
do pre fei to Edi val do Ho lan da Jr. em
sin to nia com o go ver na dor Flá vio Di- 
no nas par ce ri as tão im por tan tes pa ra
ca pi tal.

Va le lem brar que Ival do Ro dri gues
foi o ide a li za dor do pro je to Fei ri nha
São Luís, ob te ve 4629 vo tos e não con- 
se guiu se re e le ger, es tá atu al men te
co mo se gun do su plen te ve re a dor pe-
lo PDT e ago ra é se cre tá rio ad jun to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar e Eco no mia In-
clu si va da Se cre ta ria de Agri cul tu ra
Fa mi li ar. O pa pel de Ival do Ro dri gues
na pas ta es ta du al se rá ga ran tir que os
agri cul to res e agri cul to ras aces sem as
po lí ti cas pú bli cas por meio de pro je- 
tos es tru tu ran tes, as sim, co mo re a li- 
zou no mes mo seg men to quan do foi
se cre tá rio mu ni ci pal na ilha. En tre os
com pro mis sos de Ival do Ro dri go ao
la do do se cre tá rio Ro dri go La go, é fa- 
zer com que o cam po pro du za pa ra
abas te cer a po pu la ção e ga ran tir em- 
pre go e ren da pa ra es sas pes so as que
mo ram na área ru ral.

Re for ma ad mi nis tra ti va

CON GRES SO

Ri car do Bar ros: “DEM
e MDB es tão ali nha dos
com o go ver no”

O lí der do go ver no na Câ ma ra, Ri car do Bar ros (PP-
PR), dis se que o Pa lá cio do Pla nal to con se guiu am pli ar o
seu apoio en tre os de pu ta dos, mui to em vir tu de da elei- 
ção de Arthur Li ra (PP-AL) pa ra a pre si dên cia da Ca sa.
De acor do com o par la men tar, o re sul ta do ex pres si vo
em fa vor do ala go a no, que re ce beu 302 vo tos, foi a pro va
de que o pre si den te Jair Bol so na ro ago ra con ta com o
apoio de le gen das que, até en tão, não fa zi am par te da
ba se go ver nis ta na Câ ma ra.

“O De mo cra tas já es tá ali nha do com o go ver no, e o
MDB tam bém es tá ali nha do com o go ver no. O PSDB é
um par ti do que não se rá ba se do go ver no, mas tem
com pro mis so pro gra má ti co com as re for mas, en tão vo- 
ta rá co nos co. Não ve jo di fi cul da des na ar ti cu la ção pa ra
for mar mai o ria e vo tar as re for mas de que o Bra sil pre ci- 
sa”, co men tou o de pu ta do, nes ta ter ça-fei ra (2/2).

Se gun do Bar ros, os te mas mais im por tan tes pa ra o
go ver no nes te ano se rão as pau tas econô mi cas, co mo
ace le rar a tra mi ta ção da re for ma tri bu tá ria. O de pu ta do
co men tou que o re la tó rio fi nal vai con tem plar to das as
pro pos tas em aná li se pe lo Con gres so: o tex to do Exe cu- 
ti vo — que une PIS e Co fins em um úni co en car go, a
Con tri bui ção So ci al so bre Ope ra ções com Bens e Ser vi- 
ços (CBS) — e as du as pro pos tas de emen da à Cons ti tui- 
ção (PECs) so bre o as sun to: a 45, da Câ ma ra, e a 110, do
Se na do.

Ou tra pre o cu pa ção do Exe cu ti vo é a vo ta ção do Or ça- 
men to de 2021. Bar ros aler tou que o as sun to pre ci sa ser
vo ta do até o fim de mar ço. Por is so, o par la men to pre ci- 
sa ace le rar o pas so, so bre tu do por que ain da nem hou ve
a ins ta la ção da Co mis são Mis ta de Or ça men to (CMO),
que tem a in cum bên cia de ana li sar o Pro je to de Lei Or- 
ça men tá ria Anu al (Ploa) pa ra 2021.

“O Arthur que ria vo tar (o Or ça men to) em fe ve rei ro
ain da. Es tá pre vis to ins ta lar (a CMO) se ma na que vem.
Ele fa lou, mas eu não sei. Por que is so é coi sa do pre si- 
den te do Con gres so (Ro dri go Pa che co) e é do lí der (do
go ver no no Con gres so) Edu ar do Go mes, não é da mi nha
al ça da a CMO. En tão, va mos ver se a gen te con se gue vo- 
tar. Mas acho (pos sí vel vo tar is so), fol ga do, tran qui lo.
Aqui, quan do se quer, vo ta tu do mui to rá pi do”, co men- 
tou Bar ros.

O pac to fe de ra ti vo, a au to no mia do Ban co Cen tral e a
PEC Emer gen ci al, que tra ta da re gu la men ta ção dos ga ti- 
lhos que de vem ser aci o na dos no ca so de des cum pri- 
men to do te to de gas tos, tam bém são do in te res se do
go ver no, de acor do com o lí der.

“A agen da econô mi ca é a

au to no mia do Ban co Cen tral, ago ra

em prin cí pio. De pois, a

de sin de xa ção, des ca rim bar o

di nhei ro pú bli co, que é o Pac to

Fe de ra ti vo. E os ga ti lhos que nós

pre ci sa mos es ta be le cer pa ra as

des pe sas pú bli cas se rem con ti das:

pre ci sa mos con ter a des pe sa e

man ter o te to de gas tos”, afir mou.

Bar ros ne gou que o go ver no pen se em pror ro gar o pa- 
ga men to do au xí lio emer gen ci al ins ti tuí do em 2020 em
fun ção da pan de mia do no vo co ro na ví rus. Se gun do ele,
pa ra não dei xar os mais vul ne rá veis de la do, o go ver no
de ve apri mo rar o Bol sa Fa mí lia.

“O ce ná rio em aná li se é a am pli a ção do Bol sa Fa mí lia.
Vo tar o Or ça men to é fun da men tal, é uma das ma té ri as
im por tan tes do Con gres so; pre ci sa mos vo tar o Or ça- 
men to e, den tro de le, en con trar es pa ço pa ra am pli ar o
Bol sa Fa mí lia, aten den do mais bra si lei ros.”

Ou tra pau ta no ra dar do go ver no é a re for ma ad mi- 
nis tra ti va. Bar ros dis se que o Exe cu ti vo não pen sa em
pri o ri zar ne nhum as sun to e es pe ra que to das as ma té ri- 
as se jam ana li sa das pe lo Con gres so si mul ta ne a men te.
“Aqui, nós vo ta mos o Or ça men to jun to com (as pau tas
do) Ple ná rio, com emen da, com re for ma, com ma té ria,
pro je to de lei. Tem 500 de pu ta dos aqui, tem for ça-ta re fa
pa ra to das as ma té ri as”, afir mou.

“O go ver no quer vo tar tu do. Se for de ci di do aqui que
vai ter al gu ma coi sa pri mei ro do que a ou tra, tu do bem.
Mas não há ne nhu ma ra zão pa ra não tra mi tar tu do jun- 
to, por que são co mis sões di fe ren tes, par la men ta res di- 
fe ren tes, não tem que ter uma coi sa e, de pois, a ou tra.
Por que elas não se co mu ni cam. A re for ma ad mi nis tra ti- 
va é só pa ra os fu tu ros ser vi do res. A tri bu tá ria é pa ra
ago ra, e tem um pe río do de tran si ção. En tão, é uma ma- 
té ria mui to com ple xa a re for ma tri bu tá ria, mas é ne ces- 
sá rio que a gen te en fren te a vo ta ção” acres cen tou Bar- 
ros

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O evento contou com as presenças dos 31 vereadores e do prefeito Eduardo Braide. O
evento  reforçou harmonia e independência entre Legislativo e Executivo 

PODER LEGISLATIVO

Câmara de São Luís
abre os trabalhos

A
Câ ma ra Mu ni ci pal de São 
Luís ini ci ou, nes ta ter ça-fei ra 
(2), a no va le gis la tu ra pa ra o 
qua dri ê nio 2021/2024, com a 

tra di ci o nal so le ni da de de aber tu ra 
dos tra ba lhos, no ple ná rio Si mão Es- 
tá cio da Sil vei ra. O even to con tou com 
as pre sen ças dos 31 ve re a do res e do 
pre fei to Edu ar do Brai de (Po de mos).

Em tem pos de pan de mia do no vo 
co ro na ví rus, a di re ção da Ca sa man- 
te ve o cum pri men to das nor mas sa ni- 
tá ri as, com to dos os pre sen tes pas- 
san do por uma tri a gem na en tra da do 
pré dio, com a afe ri ção de tem pe ra tu- 
ra, lim pe za das mãos com ál co ol em 
gel e uso da más ca ra den tro e fo ra do 
par la men to.

Se gun do o pre si den te da Câ ma ra, 
Os mar Fi lho (PDT), as me di das res tri- 
ti vas de con tro le sa ni tá rio con tra a 
Co vid-19 con ti nu a rão na Ca sa, com a 
par ti ci pa ção hí bri da de ve re a do res 
por vi de o con fe rên cia e uma par te dos 
par la men ta res de for ma pre sen ci al 
em ple ná rio. “Ire mos pu bli car no vas 
me di das, a fim de ame ni zar a ex po si- 
ção ao ris co de con ta mi na ção de ser- 
vi do res da Ca sa e de fre quen ta do res 
da Câ ma ra Mu ni ci pal. É pre ci so que a 
gen te te nha a de vi da aten ção, pois, a 
hu ma ni da de ain da pas sa por uma 
pan de mia e há o ris co de uma se gun- 
da on da de con tá gio”, de cla rou.

Atu a ção Le gis la ti va – Com re la ção 
aos tra ba lhos le gis la ti vos, o pre si den- 
te Os mar Fi lho dis se que o con jun to 
dos ve re a do res sa be de su as res pon- 
sa bi li da des e te rão to tal em pe nho, 
res pei to e equi lí brio em ca da ação a 
ser to ma da pe lo Le gis la ti vo.

O EVENTO CONTOU COM AS PRESENÇAS  DO PREFEITO EDUARDO BRAIDE (PODEMOS)

“Aqui é uma Ca sa in de pen den te, 
mas que tem har mo nia com ca da um 
dos Po de res cons ti tuí dos. En ten de- 
mos que, ca da um, atua den tro de sua 
fun ção, pa ra dar o me lhor de si pe lo 
mu ni cí pio. So mos ho mens e mu lhe- 
res, com res pon sa bi li da des, res pei to e 
equi lí brio. Es ta Ca sa sem pre es ta rá 
aber ta ao diá lo go com to dos os Po de- 
res. Que re mos, tam bém, for ta le cer o 
mu ni ci pa lis mo e te mos pau tas re le- 
van tes a dis cu tir, que en vol vem a saú- 
de, a edu ca ção e a re to ma da da eco- 
no mia pa ra ge ra ção de em pre go e 
ren da em São Luís”, fri sou o pre si den- 
te Os mar Fi lho.

O pre fei to Edu ar do Brai de, fa lou 
so bre a ex pec ta ti va de uma par ce ria 

amis to sa e ins ti tu ci o nal, en tre o Exe-
cu ti vo e o Le gis la ti vo, pa ra sa nar pro- 
ble mas es tru tu rais da ca pi tal ma ra-
nhen se, em es pe ci al, na lu ta con tra a 
Co vid-19.

“Te mos, jun tos, nes se mo men to, 
co mo pri o ri da de, en fren tar um ini mi- 
go in vi sí vel, que é o no vo co ro na ví rus, 
cu ja Pre fei tu ra já co lo cou em prá ti ca, 
seu Pla no Mu ni ci pal de Va ci na ção. 
São Luís foi uma das pri mei ras ca pi- 
tais do país que ini ci ou a va ci na ção, 
cum priu to da a eta pa de va ci na ção 
dos pro fis si o nais de saú de e, ago ra, 
avan ça mos com a imu ni za ção de nos- 
sos ido sos. Com cer te za, te re mos que 
ter o apoio e o bom diá lo go com a Câ-
ma ra Mu ni ci pal”, en fa ti zou.

Boas-vindas

A VEREADORA FÁTIMA ARAÚJO (PCDOB), PARABENIZOU OS DEMAIS COLEGAS DE PARLAMENTO, PELO INÍCIO DOS TRABALHOS NA CASA.

Du ran te a ses são so le ne, ve re a do- 
res fi ze ram o uso da pa la vra pa ra dar
bo as-vin das à no va le gis la tu ra e ga- 
ran tir que a Ca sa es tá pron ta pa ra am- 
pli ar o le que de de ba tes im por tan tes,
pa ra me lho rar a qua li da de de vi da da
po pu la ção.

O lí der do go ver no mu ni ci pal, Mar- 
ci al Li ma (Po de mos), ado tou um dis- 
cur so sin cro ni za do com o do pre si- 
den te da Câ ma ra, res sal tan do a ga- 
ran tia de que, o par la men to mu ni ci- 
pal, man te rá a in de pen dên cia, sem

es que cer da har mo nia com o Exe cu ti- 
vo, que de ve ser pre ser va da. “Não te- 
nho dú vi da que es ta Ca sa sa be rá
man ter is so”, des ta cou.

A ve re a do ra Fá ti ma Araú jo (PC- 
doB), pa ra be ni zou os de mais co le gas
de par la men to, pe lo iní cio dos tra ba- 
lhos na Ca sa e, na opor tu ni da de,
apro vei tou pa ra de nun ci ar ao pre fei to
Brai de, que uma im por tan te li nha de
ôni bus no bair ro João de Deus foi re ti- 
ra da e a co mu ni da de es tá co bran do a
vol ta da li nha. “Com is so, o que es tá

ha ven do é a su per lo ta ção na con du-
ção dos pas sa gei ros e a po pu la ção es- 
tá so fren do mui to, em tem pos de pan- 
de mia”, dis se.

Quem sur pre en deu a to dos foi o ve- 
re a dor Um be li no Ju ni or (PRTB), que,
em seu pri mei ro dis cur so ofi ci al, afir-
mou que es te se rá seu úl ti mo man da- 
to na Ca sa. “En ten do que a oxi ge na-
ção é im por tan te, pa ra ga ran tir o de- 
vi do pro ces so de mo crá ti co e por is so,
res sal to que es te se rá meu úl ti mo
man da to co mo ve re a dor”, fri sou.

1

2

3

No vo lock down? (1)

No vo lock down (2)

Brai de pre sen te

“Lu la é dig no de jul ga men to jus to”

Iló gi ca ban cá ria

De ci são di fí cil

Da ta ve nia, TJ
A elei ção pa ra três va gas de de sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus- 

ti ça do Ma ra nhão vi rou um im bró glio ju rí di co. A es co lha dos três
mem bros da cor te se da rá na ses são ad mi nis tra ti va des ta quar ta-
fei ra, mas ocor reu um im pas se ini ci al em ra zão da pro po si ção do
juiz Eu lá lio Fi guei re do dos An jos, que se acha no di rei to de con- 
cor rer tan to a uma va ga de de sem bar ga dor pe lo cri té rio de me re- 
ci men to, quan to tam bém à es co lha por an ti gui da de. Uma co mis- 
são da Cor re ge do ria com mem bros do TJ achou que Eu lá lio Fi- 
guei re do ha via de ci di do o con trá rio e ele ape lou ao pró prio TJ-
MA, com man da do de se gu ran ça.

O juiz achou que seu plei to es ta ria tra mi tan do na bu ro cra cia
mo ro sa men te, co mo, aliás, é o ri to nor mal de to dos os pro ces sos
no Ju di ciá rio. Mas co mo o plei to é nes ta 4ª fei ra, ele re cor reu ao
man da do de se gu ran ça, que ob te ve li mi nar do de sem bar ga dor
Mar ce lo Car va lho, que de ci diu anu lar os edi tais re la ti vos às ins- 
cri ções pa ra a elei ção. E deu co mo in cons ti tu ci o nal um ar ti go da
re so lu ção GP 05/2021 e ou tras re so lu ções in ter nas do TJ. Re su- 
min do: ele man dou pa rar to do o pro ces so de es co lha dos de sem- 
bar ga do res.

As va gas em dis pu ta são dos de sem bar ga do res Jo sé Ber nar do
Ro dri gues e Rai mun do Me lo, que se apo sen ta ram em ja nei ro, e da
de sem bar ga do ra Cle o ni ce Frei re, que fa le ceu. Es ta vai se pre en- 
chi da pe lo cri té rio de an ti gui da de. São, por tan to, du as de me re ci- 
men to e uma de an ti gui da de. On tem, o de sem bar ga dor Ri car do
Du ai li be sus pen deu a de ci são de Mar ce lo Car va lho e man te ve a
elei ção na da ta de ho je, des de que o ple no do TJ re sol va es se im- 
bró glio an tes da ses são ad mi nis tra ti va. Du ai li be tam bém per mi- 
tiu a Eu lá lio par ti ci par nas elei ções nos dois mo de los de es co lha.

Elei ção de de sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça é sem pre as- 
sim. Se quan do a dis pu ta é so bre ape nas uma va ga, as to gas en- 
tram em al vo ro ço, ima gi na sen do três – um ca so ra rís si mo no TJ-
MA. Se ja co mo for, ho je ha ve rá a es co lha de três no vos de sem bar- 
ga do res, nu ma ses são car re ga da de ex pec ta ti vas. Afi nal, a fun ção
de de sem bar ga dor, além de ser o ápi ce da car rei ra no Ju di ciá rio
Es ta du al, tam bém re pre sen ta mui to po der até com ple tar 75 anos.
Por is so, o jo go é du ro e es vo a çam to gas pe los cor re do res som bri- 
os do so da lí cio Pa lá cio Clo vis Be vi lá qua.

O de pu ta do es ta du al Yglésio Moyses, que é mé di co, te ceu du- 
ras crí ti cas nas re des so ci ais, o pe di do de três de fen so res pú bli cos
do Ma ra nhão ao Ju di ciá rio pa ra que o go ver no Flá vio Di no de cre- 
te lock down no Es ta do, em ra zão do agra va men to dos ca sos de
co vid-19.

Se gun do Yglésio, os de fen so res Cla ri ce Bin da, Cos mo da Sil va e
Di e go Bugs que rem lock down por 14 di as em to dos os mu ni cí pi- 
os. Pa ra o de pu ta do, eles que rem jo gar a bo la pa ra o Ju di ciá rio,
sen do eles do gru po que per deu a elei ção na De fen so ria Pú bli ca
Ge ral.

O pre fei to Edu ar do Brai de (Po de mos) pres ti gi ou na se gun da-
fei ra a pos se da no va me sa di re to ra da As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão, pre si di da por Othe li no Ne to, e on tem ele fez o mes mo
na ses são de re a ber tu ra dos tra ba lhos da Câ ma ra de Ve re a do res
de São Luís.

 

Do mi nis tro do STF, Gil mar Men des, que pre ga sem pre que Lu la
me re ce jul ga men to jus to. “Nós te mos que en cer rar com es sa pre o- 
cu pa ção mi diá ti ca de jul gar o Lu la”, afir mou.

 
O se na dor We ver ton Ro cha, que li de ra o PDT no Se na do

e apoi ou a elei ção do pre si den te Ro dri go Pa che co
(DEM), ga nhou a 4ª Se cre ta ria da Me sa, cu ja elei ção se

da rá ho je. Já a se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) fi- 
ca rá nu ma 4ª su plên cia da Me sa.

 
O de pu ta do Fe de ral An dré Fu fu ca (PP) tem pre sen ça

des ta ca da em to das as elei ções da me sa da Câ ma ra.
Es ta ago ra, com Ar tur Li ra, do PP, na pre si dên cia, tor na

Fu fu ca ain da mais for ta le ci do jun to ao Pa lá cio do Pla- 
nal to.

 
Fu fu ca pra ti ca a po lí ti ca do as sis ten ci a lis mo, gra ças ao

bom trân si to que cons trói em Bra sí lia des de o pri mei- 
ro man da to de de pu ta do fe de ral. Ho je ele é o úni co fe- 

de ral do PP no Ma ra nhão, mas apren deu ce do as ar ti- 
ma nhas de Bra sí lia, e tem se da do bem.

En quan to o go ver no fe de ral quer fe char mais de 300 agên ci as
do Ban co do Bra sil pe lo país afo ra, o se na dor Ro ber to Ro cha
anun cia que só o Ma ra nhão te rá mais 16 agên ci as da Cai xa Econô- 
mi ca Fe de ral. Qual é es sa ló gi ca en tre os dois prin ci pais ban cos
pú bli cos?

Di fi cil men te, o juiz Dou glas Mar tins, da Va ra de As sun tos Di fu- 
sos e Co le ti vos vai aca tar o pe di do de três de fen so res pú bli cos, pa- 
ra de cre tar lock down em to do o Ma ra nhão. Em maio ele de cre tou
ape nas na Ilha de São Luís e so freu até ame a ça de mor te. Até a De- 
fen so ria De ral é con tra. Se rá que Dou glas to pa?

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021
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CHI CO GON ÇAL VES
Dou tor em Co mu ni ca ção e Cul tu ra
(UFRJ), pro fes sor do De par ta men to de
Co mu ni ca ção So ci al da UF MA, se cre tá -
rio de Es ta do de Di rei tos Hu ma nos e
Par ti ci pa ção Po pu lar – Go ver no do Ma -
ra nhão.

» AN DRÉ GUS TA VO STUMPF
Jor na lis ta

Para todos!

A di vi são pre sen te no Pla no Na ci o- 
nal de Imu ni za ção (PNI), no que tan- 
ge à po pu la ção in dí ge na – de al de a- 
dos em re la ção a não al de a dos, ter ras
de mar ca das e não de mar ca das – vem
sen do con tes ta da por di ver sas or ga ni- 
za ções in dí ge nas. Em bo ra o fo co da
pri mei ra fa se da va ci na ção se ja as po- 
pu la ções mais vul ne rá veis à CO VID-
19, as sim sen do um cri té rio epi de mi- 
o ló gi co cla ro, a clas si fi ca ção pre sen te
no pla no in dí ge na in di ca a exis tên cia
de um ou tro cri té rio.

É con tra es se ou tro cri té rio que o
mo vi men to in dí ge na se po si ci o na. O
fa to de vi ver em ter ra de mar ca da ou
não de mar ca da não eli mi na o fa to de
que a mai o ria da po pu la ção in dí ge na
vi ve nas ma tas e flo res tas e, por is so
mes mo, es tá mais vul ne rá vel ao ris co
epi de mi o ló gi co. As sim, o cri té rio ter- 
ra de mar ca da e não de mar ca da não
cons ti tui pa râ me tro epi de mi o ló gi co,

so bre tu do num ce ná rio de ne ga ção
ao di rei to de de mar ca ção.

Do mes mo mo do, a sim ples di vi são
de al de a dos e não al de a dos ig no ra o
ma pa re al das po pu la ções in dí ge nas
no Bra sil, com os seus des lo ca men tos
pa ra zo nas ur ba nas e as in te ra ções
en tre es sas zo nas ur ba nas e as flo res- 
tas e ma tas. Ci to co mo exem plo, o
des lo ca men to de po pu la ções in dí ge- 
nas, no Ma ra nhão Cen tral, pa ra as
mar gens das ro do vi as que atra ves sam
seus ter ri tó ri os e o des lo ca men to pa ra
áre as ur ba nas.

Pa ra uma efe ti va imu ni za ção da
po pu la ção in dí ge na é pre ci so con si- 
de rar os po vos que vi vem nas ma tas e
flo res tas, mes mo sem ter ri tó ri os de- 
mar ca dos; as in te ra ções das po pu la- 
ções in dí ge nas que vi vem nas al dei as,
se ja nas ma tas ou à bei ra das ro do vi as,
com as co mu ni da des in dí ge nas que
se des lo ca ram pa ra áre as ur ba nas e
pe riur ba nas, co mo acon te ce no Ma- 
ra nhão Cen tral.

No Ma ra nhão, a apli ca ção des ses
cri té ri os ex cluiu do PNI, por exem plo,
o po vo Tre mem bé, que vi ve em du as
co mu ni da des, uma na Ra po sa e ou tra
em São Jo sé de Ri ba mar. A FU NAI é
co nhe ce do ra do pro ces so de au to de- 

cla ra ção dos Tre mem bé. A si tu a ção é
pa re ci da com a dos Ga me la, de Vi a na,
Pe nal va e Ma ti nha. A di fe ren ça é que
pa ra es te po vo já foi cons ti tuí do gru po
de tra ba lho e já te ve iní cio o pro ces so
de va ci na ção.

Por es sas ra zões, te nho de fen di do
que o PNI, de res pon sa bi li da de do Mi- 
nis té rio da Saú de, con tem ple to dos os
po vos que vi vem em ter ri tó ri os de- 
mar ca dos ou não, em áre as ur ba nas,
au to de cla ra dos e em pro ces so de
iden ti fi ca ção. O Pla no Na ci o nal de ve
con tem plar to dos os po vos, con si de- 
ran do os ris cos epi de mi o ló gi cos de
ca da po vo e os flu xos en tre as di fe ren- 
tes co mu ni da des in dí ge nas.

No Ma ra nhão, a SE DIH POP, SES e
CO E PI es tão em con ta to per ma nen te
com os ór gãos fe de rais – DSEI e FU- 
NAI e pre fei tu ras mu ni ci pais de ter ri-
tó ri os em que vi vem es sas po pu la- 
ções, se guin do as di re tri zes do Sis te- 
ma Úni co de Saú de (SUS), pa ra as se- 
gu rar a imu ni za ção de to dos os po vos
in dí ge nas. Tra ta-se, so bre tu do, de as- 
se gu rar um di rei to in vi o lá vel, o di rei to
à vi da, que, nes te mo men to,  ma ni fes- 
ta-se con cre ta men te no di rei to à va ci- 
na.

A crise do presidencialismo

Des de a ses são de pro mul ga ção da
As sem bleia Cons ti tuin te, mar ca da
por brin ca dei ras, des pe di das emo ci o- 
na das e pe lo im pres si o nan te dis cur so
de Ulysses Gui ma rães, até o dia de ho- 
je se pas sa ram 33 anos. Nes te pe río do,
a de mo cra cia bra si lei ra, jo vem e frá- 
gil, as sis tiu de tu do. Dois im pe a ch- 
ments, es cân da los de bom ta ma nho
na área da cor rup ção, pri sões de gen te
im por tan te, des man dos e con fli tos
en tre po lí ti cos e par ti dos. Con- 
sequên cia do sis te ma par ti dá rio caó- 
ti co, com mais de 30 si glas, den tro de
um re gi me de go ver no in de fi ni do,
com seu cor po par la men ta ris ta e prá- 
ti ca pre si den ci a lis ta. Não é ne nhu ma
coi sa, nem ou tra.

A res pos ta tem si do a cri se. Hou ve
in fla ção ele va dís si ma na ca sa de 100
por cen to ao mês. Sur gi ram vá ri os
pla nos econô mi cos, an tes de a eco no- 
mia en con trar sua es ta bi li da de. A fre- 
quen te in tro mis são do Ju di ciá rio na
área do Le gis la ti vo que se es qui va de
to mar de ci sões pro fun das. Vi ve na su- 
per fí cie dos pro ble mas. As re for mas
es sen ci ais, se ja a tri bu tá ria ou a ad mi- 
nis tra ti va, não ca mi nham. En fim,
exis te a per cep ção, in ter na e ex ter na,
de que o Es ta do pre ci sa di mi nuir seu
ta ma nho e au men tar sua efi ci ên cia.
Mas na da se faz pa ra cor ri gir es sa
ano ma lia. O re sul ta do é a ins ta bi li da- 
de.

Pi or do que a ins ta bi li da de é o fim
das es pe ran ças. O jo vem no Bra sil tem
enor mes di fi cul da des pa ra en con trar
em pre go no ní vel de su as ca pa ci da- 
des. Me lhor se ar ris car no ex te ri or. O
Bra sil es tá per den do seus me lho res
cé re bros. Quem po de, pe ga o pri mei- 
ro avião e ca mi nha pa ra o mun do de- 
sen vol vi do. En con trei em Har vard, há

mais de ano, um sur pre en den te con- 
tin gen te de es tu dan tes bra si lei ros. O
Bra sil mer gu lha na di re ção de ní veis
afri ca nos. Is so não é der ro tis mo. É re- 
a lis mo.

A Ar gen ti na fre quen tou o clu be dos
paí ses mais ri cos do mun do, com po- 
vo al fa be ti za do, boa ofer ta de grãos,
pe tró leo e car ne de pri mei ra li nha. No
iní cio do sé cu lo 20, a eco no mia do vi- 
zi nho che gou per to de ser o do bro do
Bra sil. Ho je, o pro du to in ter no bru to
de les es tá pró xi mo de um ter ço do
bra si lei ro.

 O vi zi nho re gre diu. Dei xou o mun- 
do de sen vol vi do e pas sou a fi gu rar en- 
tre os emer gen tes. Os her ma nos con- 
ti nu am a vi ver o in fer no econô mi co
sul-ame ri ca no. Ju ros ele va dos, in fla- 
ção al ta, re ser vas in ter na ci o nais es- 
cas sas e de sem pre go fe roz. Mo e da
sem va lor. O mer ca do é in de xa do ao
dó lar.

No Bra sil, a cri se é anun ci a da. O re- 
gi me pre si den ci a lis ta é um de sas tre.
Só deu cer to nos Es ta dos Uni dos, por- 
que lá fun ci o na uma con fe de ra ção de
ver da de. Hou ve a Guer ra da Se ces são
no sé cu lo 19, quan do os es ta dos do
sul ten ta ram dei xar a con fe de ra ção. O
pre si den te Lin coln sal vou a União, li- 
ber tou os es cra vos e, por cau sa dis so,
foi as sas si na do. Na elei ção se guin te,
por meio de um acer to en tre par ti dos,
tu do re tor nou à si tu a ção an te ri or. Os
ne gros per de ram seus di rei tos. O sis- 
te ma elei to ral, in di re to, pre va le ceu.
Ou se ja, fi ze ram ques tão de re a fir mar
sua pró pria au to no mia. É a con fe de- 
ra ção.

Os exem plos re cen tes da qui são
elo quen tes. O go ver no de Dil ma
Rous seff vi nha fa zen do água a olhos
vis tos. Ela per deu a ca pa ci da de de se
ar ti cu lar com o Con gres so e in ven tou
uma po lí ti ca econô mi ca an ti cí cli ca

de sas tro sa. Sur giu o im pe a ch ment. O
pro ces so foi du ro, di fí cil, pro vo cou
cri ses, que da da Bol sa de Va lo res, dis- 
pa ra da do dó lar, xin ga men tos de par-
te a par te e gran des trai ções. Um de- 
sas tre. Nos di as que cor rem, de no vo,
a ame a ça de re mo ver o pre si den te de
sua ca dei ra apa re ce no ho ri zon te. A
res pos ta do go ver no é dis tri buir car-
gos e be nes ses pa ra com prar ali an ças
e se man ter no po der. Não há pro je to,
a não ser per ma ne cer den tro do Pa lá- 
cio do Pla nal to, mes mo que se ja san- 
gran do em pra ça pú bli ca pe los pró xi- 
mos dois anos.

Os par ti dos po lí ti cos se amol dam
aos pro ble mas. O Bra sil bor de ja o
abis mo. Se o re gi me fos se par la men- 
ta ris ta, a cri se se ria me nor. O par la- 
men to apro va ria o vo to de des con fi-
an ça, um no vo pri mei ro-mi nis tro as-
su mi ria o car go e a vi da con ti nu a ria. É
as sim no mun do to do. A Itá lia fi ca
me ses sem go ver no. O mes mo acon-
te ce na Bél gi ca ou em Is ra el. Nes ses
paí ses, o exer cí cio da po lí ti ca é dis tan- 
te do co man do da ad mi nis tra ção.

O go ver no se de fen de pra ti can do o
co nhe ci do to ma lá dá cá. Po dem sur- 
gir no vos mi nis té ri os. Far ta dis tri bui- 
ção de be nes ses, ver bas e em pre gos. O
im pe a ch ment po de ou não acon te cer,
mas a cri se es tá anun ci a da. Os bra si- 
lei ros não per dem a opor tu ni da de de
des per di çar mais tem po, de se afas tar
do mun do de sen vol vi do, de re gre dir
nos ní veis de es co la ri da de e pa de cer
do pe sa do de sem pre go. 

Os jo vens pre pa ram seus pas sa por- 
tes. Es pe cu la do res es fre gam as mãos.
Já apos tam na ele va ção de ju ros, no
re tor no do ca pi tal es pe cu la ti vo que
pro duz lu cros ex tra va gan tes so bre
po pu la ções em po bre ci das. Es se foi o
pa no de fun do na elei ção dos pre si- 
den tes do Se na do e da Câ ma ra.

CAIO BRU NO
É jor na lis ta e es pe ci a lis ta em Mar ke ting Po lí ti co. Con ta to:
caio.cbru no@gmail.com e si te: www.cai o bru no.com.br

Tu do co mo an tes

A elei ção de Ro dri go Pa che co (DEM-MG) pa ra o co- 
man do do Se na do e de Arthur Li ra (PP-AL) co mo pre si- 
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos co ro ou a ir re me diá vel
op ção do Bra sil pe lo po lí ti co tra di ci o nal e trou xe a cer te- 
za que o fler te do elei to ra do com o an tis sis te ma e com
ca ras no vas não pas sou de um ro man ce platô ni co de
cur ta du ra ção.

 
O fi a dor des se re tor no ao sta tus quo foi o pre si den te

Jair Bol so na ro (sem par ti do) que jo gou pe sa do (com
ver bas, emen das e car gos) pa ra ele ger seus dois ali a dos
no Con gres so Na ci o nal. Os no vos co man dan tes das Ca- 
sas Le gis la ti vas fe de rais, aliás, são de dois par ti dos que
des cen dem di re ta men te da ve lha Are na dos anos 1960 e
1970.

O hu mor do dis tin to pú bli co bra si lei ro co me çou a
mu dar em 2016 na es tei ra do im pe a ch ment de Dil ma
Rous seff (PT) e no des gas te da clas se po lí ti ca ao ele ger
per so na li da des co mo João Dó ria Jr (PSDB) em São Pau- 
lo e Ale xan dre Ka lil (PSD) es tre an tes nas ur nas.

 
Em 2018, mes mo com 28 anos co mo de pu ta do e fi- 

lhos tam bém par la men ta res, Bol so na ro foi elei to pre si- 
den te com dis cur so de an tis sis te ma e de no vi da de. Na
es tei ra de le, ven ce ram as elei ções de ze nas de neó fi tos
que ven de ram ao elei tor que a fal ta de ex pe ri ên cia se ria
uma qua li da de.

Os ven tos co me çam a mu dar em 2020 com a vi tó ria
dos par ti dos do cha ma do Cen trão nas elei ções mu ni ci- 
pais e se con cre ti za ram ago ra com no vo êxi to des se gru- 
po no plei to do Con gres so. Is so se de ve prin ci pal men te
ao es go ta men to da Ope ra ção La va Ja to e à re jei ção de
po si ções ex tre mis tas de um la do ou de ou tro.

Im por tan te lem brar que, ape sar de ser uma elei ção
in ter na, a dis pu ta con gres su al po de con tar com in fluên- 
cia ex ter na da po pu la ção pres si o nan do a vo tar ou a não
vo tar em de ter mi na do par la men tar por ser de uma cor- 
ren te po lí ti ca.

O pre si den te da Re pú bli ca sem pre foi do sis te ma e sa- 
be jo gar o jo go. Por con ve ni ên cia, ves tiu o man to da ne- 
ga ção da po lí ti ca e ago ra rom peu o véu. Es tá de bra ços e
abra ços com as ve lhas prá ti cas.

Tu do co mo sem pre foi, em mai or ou me nor grau, des- 
de a re de mo cra ti za ção. Se vai dar cer to e qual se rá a re a- 
ção de seu elei to ra do são ou tras ques tões.

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021
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1. Quan to tem po du ra a imu ni da de ofe re ci da pe las va ci -
nas?

2. Até que pon to a va ci na im pe de a trans mis são do co ro -
na ví rus?

3. As va ci nas pro te ge rão con tra as no vas mu ta ções e va -
ri an tes do co ro na ví rus?

4. Qual o li mi te de tem po pa ra to mar a se gun da do se das
va ci nas?

Imunização

Dúvidas que ainda
restam sobre as vacinas

A
mo bi li za ção pa ra va ci nar to da a po pu la ção
mun di al con tra o no vo co ro na ví rus e re cu pe rar
a nor ma li da de o mais rá pi do pos sí vel tem si do
uma cor ri da con tra o re ló gio.

Até sex ta-fei ra (29/01), já ha vi am si do apli ca das mais
de 90,4 mi lhões de do ses de va ci nas con tra a co vid-19,
se gun do da dos do pro je to “Our World in Da ta”, li ga do à
Uni ver si da de de Ox ford — con for me o mes mo le van ta- 
men to, o Bra sil tem 1,6 mi lhão de va ci na dos atu al men- 
te.

Mas en quan to os paí ses ace le ram ou ini ci am su as
cam pa nhas de imu ni za ção, vá ri as per gun tas so bre as
va ci nas con ti nu am pre o cu pan do ci en tis tas, go ver nos e
a po pu la ção em ge ral.

Ain da não se sa be, por exem plo, por quan to tem po
du ra a imu ni da de ofe re ci da pe las va ci nas ou se as no vas
va ri an tes do co ro na ví rus, que têm sur gi do ao re dor do
mun do, se rão re sis ten tes à imu ni za ção.

O quão imu ne uma pes soa se tor na após ser in fec ta da
pe lo Sars-Cov-2 (no me ofi ci al do no vo co ro na ví rus) ou
após re ce ber a va ci na é uma das per gun tas mais fre- 
quen tes nos úl ti mos me ses.

Um ano de pois do iní cio da pan de mia, já fo ram di vul- 
ga dos os pri mei ros es tu dos so bre a imu ni da de a mé dio e
lon go pra zo.

De acor do com o Ins ti tu to La Jol la de Imu no lo gia, na
Ca li fór nia, vá ri as das res pos tas imu no ló gi cas após a
pes soa su pe rar a in fec ção pe lo co ro na ví rus per ma ne ce- 
ram ati vas por, pe lo me nos, seis me ses.

É se me lhan te ao tem po es ti ma do por au to ri da des da
área da saú de da In gla ter ra, que cre em que a mai o ria
dos pa ci en tes que ti ve ram a co vid-19 es tão pro te gi dos
por pe lo me nos cin co me ses.

Le van do em con si de ra ção que ain da não se pas sou
tan to tem po as sim des de as pri mei ras in fec ções con fir- 
ma das no mun do, vá ri os ci en tis tas acre di tam que a
imu ni da de po de du rar mais tem po. Al guns co gi tam até
mes mo que po de per ma ne cer por anos.

Cla ro, es sa não é uma re gra uni ver sal. Ca da pa ci en te
po de de sen vol ver mais ou me nos pro te ção, e no vas va ri- 
an tes re cém-iden ti fi ca das do co ro na ví rus tam bém es- 
tão apren den do a dri blar o sis te ma imu ne de al gu mas
pes so as, per mi tin do que se jam rein fec ta das pe lo co ro- 
na ví rus.

Is so tam bém es tá sen do ava li a do quan do se tra ta de
va ci nas.

“É di fí cil di zer por quan to tem po a imu ni da de po de
du rar (após a va ci na), por que aca ba mos de co me çar a
va ci na ção. Is so po de va ri ar de acor do com ca da pa ci en- 
te e con for me ca da ti po de imu ni zan te. Mas, tal vez, pos- 
sa du rar de seis a 12 me ses”, afir ma o vi ro lo gis ta Ju li an
Tang, da Uni ver si da de de Lei ces ter, no Rei no Uni do, à
BBC News Mun do (ser vi ço em es pa nhol da BBC).

Já An drew Badley, pro fes sor de me di ci na mo le cu lar
da Mayo Cli nic, nos Es ta dos Uni dos, é mais oti mis ta.
“Es tou con fi an te de que os efei tos da va ci na ção e da
imu ni da de po dem du rar vá ri os anos”, afir ma.

“Tam bém se rá im por tan te ana li sar de ta lha da men te
os ca sos dos in fec ta dos com as no vas va ri an tes, que não
eram co nhe ci das an te ri or men te, e ob ser var co mo os
pa ci en tes res pon dem após a va ci na”, acres cen ta Badley.

É pos sí vel ser in fec ta do pe lo co ro na ví rus após ser va- 
ci na do. E is so acon te ce por vá ri os mo ti vos.

O pri mei ro de les é que a pro te ção ofe re ci da pe la mai- 
o ria das va ci nas não é ati va da an tes de du as ou três se- 
ma nas após re ce ber a pri mei ra do se.

“Se vo cê se ex põe ao ví rus um dia ou uma se ma na de- 
pois de ser imu ni za do, con ti nua sen do vul ne rá vel à in- 
fec ção e tam bém po de trans mi tir o ví rus a ou tras pes so- 
as”, ex pli ca Tang à BBC Mun do.

Mas mes mo se al guém for ex pos to ao ví rus mui tas se- 
ma nas após re ce ber as do ses ne ces sá ri as, ain da as sim é
pos sí vel ser in fec ta do no va men te.

“Os da dos dis po ní veis su ge rem que al guns in di ví du- 
os po dem con ti nu ar sen do in fec ta dos, em bo ra pe guem
me nos quan ti da de do ví rus e, con se quen te men te, ado- 
e çam me nos que aque les que nun ca fo ram in fec ta dos
ou não fo ram va ci na dos. De to do mo do, pen so que se rá
mais di fí cil que uma pes soa va ci na da trans mi ta o ví rus”,
afir ma Badley.

Por tan to, há cer to con sen so de que as va ci nas pa re- 
cem pro te ger de for ma mui to efi caz um nú me ro con si- 
de rá vel de in di ví du os. Po rém, ain da é uma in cóg ni ta até
que pon to ela im pe de uma in fec ção ou até mes mo a
trans mis são do co ro na ví rus.

“É um ví rus mui to he te ro gê neo e pro duz sin to mas
mui to di fe ren tes, de pen den do do pa ci en te. O mes mo
acon te ce rá com as va ci nas. Al guns te rão uma re a ção
imu no ló gi ca mui to po ten te, que im pe di rá que o co ro- 
na ví rus se re pro du za. Po rém, em ou tros não ha ve rá uma
res pos ta tão com ple ta e po de rá ha ver um pou co da re- 
pro du ção e trans mis são do ví rus”, diz Jo sé Ma nu el Bau- 
tis ta, pro fes sor do De par ta men to de Bi oquí mi ca e Bi o- 
lo gia Mo le cu lar da Uni ver si da de Com plu ten se de Ma- 
drid, na Es pa nha.

Es ta é, tal vez, a mai or pre o cu pa ção no mo men to.
Os ví rus so frem mu ta ções cons tan tes e, às ve zes, se

tor nam mais re sis ten tes à va ci na ção. Por is so, po de ser
ne ces sá rio mo di fi cá-las.

Es se te mor exis te com as di ver sas va ri an tes do no vo
co ro na ví rus que fo ram iden ti fi ca das re cen te men te, co- 
mo na Áfri ca do Sul e no Rei no Uni do, que pos te ri or- 
men te fo ram en con tra das em ou tros paí ses e até se tor- 
na ram do mi nan tes em al guns lo cais por sua mai or in- 
fec ti vi da de.

Re cen te men te, tam bém foi des co ber ta uma va ri an te
em Ma naus (AM), que es tu di o sos apon tam que tam bém
pa re ce ser mais in fec ci o sa que as li nha gens co nhe ci das
no iní cio da pan de mia.

Ain da é mui to ce do pa ra di zer com cer te za se es sas
no vas va ri an tes são mais re sis ten tes às va ci nas.

Nes ta se ma na, o Glo bal Ti mes, veí cu lo de co mu ni ca- 
ção do go ver no chi nês, afir mou que as va ci nas cri a das
com ví rus ina ti va do no país, co mo a Co ro na Vac (da chi- 
ne sa Si no vac Bi o te ch), po dem ser atu a li za das da qui a
cer ca de dois me ses pa ra con ter as no vas va ri an tes.

Já a Mo der na anun ci ou, há al guns di as, que a sua va- 
ci na con ti nua sen do efe ti va con tra as no vas va ri an tes do
Rei no Uni do e da Áfri ca do Sul — a de Ma naus não che- 
gou, ao me nos por ora, a ser ana li sa da. Ape sar dis so, se- 
gun do a em pre sa, de ve rão ser fei tos no vos tes tes pa ra
re for çar a pro te ção no ca so da va ri an te en con tra da na
Áfri ca do Sul.

A Pfi zer e a Bi oN Te ch tam bém as se gu ram que a sua
va ci na neu tra li za as no vas va ri an tes.

“É im por tan te le var em con si de ra ção que em bo ra as
va ci nas apro va das se jam mui to efi ca zes, elas não são
100% efi ca zes con tra ne nhu ma va ri an te do ví rus, nem
mes mo a ori gi nal”, afir ma Badley, da Mayo Cli nic.

“A pro te ção de uma va ci na de pen de rá do quão di fe- 
ren tes são as no vas va ri an tes em com pa ra ção às an ti- 
gas”, ex pli ca Tang.

Em re su mo, não se sa be ain da se as no vas va ri an tes
se rão re sis ten tes às va ci nas. Po rém, é cla ra a ne ces si da- 
de de go ver nos e de par ta men tos de saú de mo ni to ra rem
e iden ti fi ca rem as va ri an tes emer gen tes pa ra ava li ar se
os imu ni zan tes dis po ní veis po dem neu tra li zá-las.

Ao mes mo tem po, já se sa be que, o quan to mais rá pi- 
do os paí ses con se gui rem va ci nar su as po pu la ções, me- 
nor se rá a chan ce de que o co ro na ví rus de sen vol va no- 
vas mu ta ções mais po ten tes – mais um mo ti vo pa ra
imu ni zar o má xi mo pos sí vel de pes so as em to do o mun- 
do.

Va ci nas co mo a Co ro na Vac, a da Pfi zer, da Mo der na e
a da Ox ford/As tra Ze ne ca, por exem plo, são ad mi nis tra- 
das em du as do ses. No ca so da Co ro na vac (que no Bra sil
é pro du zi da em par ce ria com o Ins ti tu to Bu tan tan), da
Pfi zer e da Mo der na, a re co men da ção é de que a se gun- 
da do se se ja apli ca da por vol ta de 21 di as após a pri mei- 
ra. Mas no fim de 2020, o Rei no Uni do anun ci ou que pri- 
o ri za ria va ci nar o mai or nú me ro pos sí vel de pes so as
com a pri mei ra do se do imu ni zan te da Pfi zer e que até
três me ses de pois apli ca ria a se gun da do se. No Bra sil,
au to ri da des co gi ta ram a pos si bi li da de de tam bém es- 
ten der o pe río do da se gun da do se das va ci nas.

Lo go que o Rei no Uni do anun ci ou a de ci são de adi ar
a se gun da do se, o ca so ge rou de ba te in ter na ci o nal so bre
qual se ria a for ma mais re co men da da de va ci na ção. Em
meio à po lê mi ca, a Pfi zer e a mai o ria da co mu ni da de ci- 
en tí fi ca mun di al pre fe ri ram man ter as re co men da ções
com ba se no que foi com pro va do em tes tes clí ni cos:
uma do se ho je e a se gun da em 21 di as. A Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS) se ma ni fes tou a res pei to do te- 
ma e tam bém re co men dou que a se gun da do se se ja
apli ca da 21 ou 28 di as após a pri mei ra. Ape sar dis so, a
en ti da de ad mi tiu que o in ter va lo en tre as du as po de ria
ser es ten di do até, no má xi mo, seis se ma nas em ca sos
ex cep ci o nais.

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Colchões, visando atender às 

necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 17/02/2021, às 9h, horário de Brasília.

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

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

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

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 29 de janeiro de 2021

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 025/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105.051/2020 – EMSERH

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h, do dia 08 de março do 

corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, sessão de 

continuidade da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no 

regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para o Registro de Preços para eventual e futura 

contratação de empresa de engenharia para construção de 2.917 (duas mil, novecentas e 

dezessete) Cisternas de Placas 16 mil litros, em comunidades/povoados rurais dos municípios de 

Primeira Cruz, Santo Amaro, Marajá do Sena, Monção, Araióses, Belágua, Água Doce, Barra do 

Corda e Fernando Falcão, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual 36.184 de 22 de 

setembro de 2020, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais 

normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de 

expediente das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de 

Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 

65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através 

do site: http://www.segov.ma.gov.br.

São Luís/MA, 01 de fevereiro de 2021

Daniel Maia de Mendonça

Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 03/2021-CSL/SEGOV/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002804/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 02/2021

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento 
de combustíveis e lubrificantes, destinados a diversas Secretarias do Município de 
Barreirinhas - MA.          
Comunica-se a interessados e público em geral que por decisão administrativa, o Pregão 
Presencial para Registro de Preços acima identificado encontra-se cancelado até ulterior 
deliberação, conforme previsão na legislação vigente.

Barreirinhas - MA, 2 de fevereiro de 2021.
Iolanda dos Santos David

Secretária Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021-
-PMC. O Secretário Municipal de Saúde, LEONARDO DE SOUSA COELHO, CPF n° 
016.397.033-57, torna público o Resultado da Licitação do Processo de Dispensa de 
Licitação nº 009/2021-CPL/PMC, cujo objeto é a Contratação de empresa especializa-
da para a aquisição de materiais de limpeza pesada e lavanderia hospitalar. EMPRESA: 
A. C. FREITAS E SOUZA, CNPJ Nº 32.357.021/0001-55. Valor Total: R$ 45.359,78 
(quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000 c/c 
artigo 8º, § 1º, Inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011. Carolina/MA, 02 de fevereiro de 
2021. LEONARDO DE SOUSA COELHO-Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Contratação da 
empresa para o serviço de locação de veículos leves e utilitários para diversas secretarias do 
Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 19.02.2021. HORÁRIO: 
9horas 30 minuto. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - 
Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado 
gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – 
feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de 
apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico 
pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e também com a Pregoeira ou equipe de apoio no 
horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 
02 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Aquisição de 
combustível e lubrificantes para as secretarias de Administração, Planejamento e Finanças, 
Obras e Urbanismo e Agricultura do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA 
DA ABERTURA: 22.02.2021 HORÁRIO: 8horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, 
na Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: 
Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, 
de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a 
Pregoeira ou equipe de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço 
eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e também com a Pregoeira ou equipe de 
apoio no horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio 
Barros- MA, 02 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PREGAO PRESENCIAL Nº. 003/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de 
Empresa para Manutenção da Limpeza Pública nas Ruas e Avenidas da Sede do Município 
de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 22.02.2021. HORÁRIO: 9H. 
ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 
65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido 
no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na 
Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por 
mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e 
também com a Pregoeira ou equipe de apoio no horário e endereço mencionados nesta 
publicação. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 02 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação da 
empresa para o serviço de locação de veículos leves para o programa PSF vinculado à 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA 
ABERTURA: 23.02.2021. HORÁRIO: 9horas. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de 
Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser 
consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda 
a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou 
equipe de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico 
pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e também com a Pregoeira ou equipe de apoio no 
horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 
02 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PREGAO PRESENCIAL Nº. 005/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Aquisição de gênero 
alimentícios, material de limpeza e material de expediente para a Secretaria Municipal de 
Saúde, Hospital Etimar Machado e UBS sede e povoados do Município de Governador 
Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 23.02.2021. HORÁRIO: 11horas e 30 minutos. 
ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 
65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido 
no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na 
Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por 
mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e 
também com a Pregoeira ou equipe de apoio no horário e endereço mencionados nesta 
publicação. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 02 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PREGAO PRESENCIAL Nº. 006/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação da 
empresa para o serviço de manutenção e aquisição de peças dos veículos vinculados as 
Secretarias Municipais de Agricultura e Saúde do Município de Governador Eugênio Barros 
– MA. DATA DA ABERTURA: 24.02.2021. HORÁRIO: 9horas. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, 
na Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: 
Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, 
de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a 
Pregoeira ou equipe de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço 
eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e também com a Pregoeira ou equipe de 
apoio no horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio 
Barros- MA, 02 de fevereiro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – 
MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para 
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Itaipava do 
Grajaú/MA e/ou locados por esta, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento 
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 16 de fevereiro de 2021. O Edital estará à 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede 
da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, 
Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para 
maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.-
com. Itaipava do Grajaú - MA, 01 de fevereiro de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – 
MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para 
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú/MA e/ou 
locados por esta, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação: às 15h do dia 16 de fevereiro de 2021. O Edital estará à disposição para 
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria 
Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, 
Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com. 
Itaipava do Grajaú - MA, 01 de fevereiro de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – 
MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para 
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do 
Grajaú/MA e/ou locados por esta, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento 
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 17 de fevereiro de 2021. O Edital estará à 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede 
da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, 
Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para 
maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.-
com. Itaipava do Grajaú - MA, 01 de fevereiro de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021. O Município de Lago do 
Junco/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que realizará 
licitação na seguinte forma: Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços  assessoria e consultoria tributária para o município de Lago do Junco/MA, conforme 
definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Modalidade: 
Tomada de Preços. Tipo: Menor Preço. Data de Abertura: 18 de fevereiro de 2021, às 08:00 
horas. Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Cel. Hosano Gomes Ferreira, s/n°, 
Centro, CEP: 65.710-000, Lago do Junco/MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão 
consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo em horário de expediente das 08:00 às 12:00. Maiores 
esclarecimentos no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 01 de fevereiro de 
2021. Maria da Gloria Oliveira Pereira da Silva - Secretária Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021. O Município de Lago do Junco/MA, 
através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Lago do Junco – MA, torna 
público que realizará licitação na seguinte forma: Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços assessoria e consultoria de gestão em saúde, bem como programas 
governamentais tributária para o município de Lago do Junco/MA, conforme definido no Edital 
e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Modalidade: Tomada de Preços. 
Tipo: Menor Preço. Data de Abertura: 18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas. Local: Sala de 
reunião da CPL, localizada na Rua Cel. Hosano Gomes Ferreira, s/n°, Centro, CEP: 65.710-000, 
Lago do Junco/MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-lo gratuitamente ou 
adquiri-lo em horário de expediente das 08:00 às 12:00. Maiores esclarecimentos no e-mail: 
cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 01 de fevereiro de 2021. Iraneide Fontes de Sousa 
Arrais - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico.

São Luís/MA, 01 de fevereiro de 2021. 
 
À Promitente Adquirente/Compradora, 
Nome: Marise Cabral Lopes 
Ref.: Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda – Unidade 
204, Torre Pinheiro, Condomínio Grand Park – Parque das Árvores 
 
Prezado (a) Adquirente/Comprador (a),
 

GRAND PARK - PARQUE DAS ÁRVORES EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
09.218.677/0001-75, com endereço na Avenida dos Holandeses n° 2020, 
Sala 200, Calhau – São Luís/MA – CEP: 65071-380, através de seu represen-
tante legal, vem COMUNICAR Vossa Senhoria acerca da necessidade do 
seu COMPARECIMENTO em nossa sede, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar do recebimento da presente missiva, para efetivar a regula-
rização das previsões do referenciado Instrumento Particular de Promessa 
de Compra e Venda e Outra Avenças, nos termos impostos pela sentença 
prolatada no Processo nº 0049416-95.2011.8.10.0001, em trâmite na 7ª 
Vara Cível da comarca de São Luís/MA, sob pena de distrato.  
Na hipótese de Vossa Senhoria já ter regularizado a situação financeira do 
seu imóvel, ao tempo do recebimento do presente comunicado, 
solicitamos seu contato em nossa central de atendimento através do 
telefone (98) 4009-2032 ou através do e-mail 
atendimento@franereparceria.com.br, bem ainda no endereço acima 
indicado, para que possamos proceder à regularização em nossos 
sistemas. 
Ao final, seguimos aguardando posicionamento da Vossa Senhoria, 
colocando-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento, desde 
já agradecemos sua compreensão e, nesta oportunidade, apresentamos 
nossos votos de distinta consideração. 
 

 GRAND PARK - PARQUE DAS ÁRVORES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 (PA-2038/2020)
Objeto: Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação 
e realocação de equipamentos de ar condicionados, nos Prédios do Tribunal Regional do 
Trabalho de 16ª Região – MA, em São Luis e Varas do Trabalhos do Interior do Estado, incluindo 
todo o material necessárias à realização dos serviços, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de 
reabertura: 22 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  O edital retificado  está à disposição dos interessados 
para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar 
- Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 
98424-6218/2109-9378/9379/9421 das 08 às 17 horas. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. 
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de limpeza de 
caixas d’água e reservatórios de água visando atender às demandas das Secretarias Municipais de 
Educação, Saúde, Administração, e de Assistência Social e da Criança e do Adolescente. BASE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 22 de 
fevereiro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e 
no site do município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum, 
localizada na Rua Ariston Léda, S/N – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, onde está funcionando 
provisoriamente a Prefeitura. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 02 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva Pessoa – 
Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, 
através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema de 
informação para a funcionalidade do Diário Oficial Eletrônico e Sistema de Contracheque online de 
servidores. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 
Habilitação: às 11h00 do dia 22 de fevereiro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita 
no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede 
da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum, localizada na Rua Ariston Léda, S/N – Centro – 
Tuntum/MA, CEP: 65763-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para mais 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. 
Tuntum – MA, 02 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva Pessoa – Pregoeira. 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. O Município de Tuntum – MA 
torna público, para conhecimento de todos, que a licitação na moda-
lidade Pregão Presencial n.º 003/2021, para a contratação de empre-
sa para a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis, 
atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração 
de Tuntum/MA, conforme especificações constantes do edital, 
realizada em 02 de fevereiro de 2021, às 09h00min foi considerada 
DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame. Tuntum – 
MA, 02 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva Pessoa – Pregoeira.

CULTO DE SÉTIMO DIA
TENENTE CORONEL RONILSON GOMES PINTO

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO TENENTE CORO-
NEL RONILSON GOMES PINTO, CONVIDAM PA-
RENTES E AMIGOS PARA UM CULTO DE SÉTIMO 

DIA, A REALIZAR-SE   NO DIA 03.02.2021 (QUARTA-
FEIRA) ÀS 19.30H NO GINASIO DE ESPORTE DO CO-

MANDO GERAL DA POLICIA MILITAR  (CALHAU) 
AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A 

ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.
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Espanha fechada

A Es pa nha anun ci ou nes ta ter ça, 2, que, a
par tir des ta quar ta, 3, es tão sus pen sos to dos
os vo os de e pa ra o Bra sil e Áfri ca do Sul. A
de ci são foi to ma da pa ra evi tar a dis se mi na- 
ção das va ri an tes da co vid-19 de tec ta das
nes tes paí ses. A me di da do país es pa nhol,
que vai ao en con tro de ou tros paí ses, co mo
Por tu gal, Colôm bia e Tur quia, du ra rá 14 di as
e po de ser pror ro ga da, de pen den do da evo-
lu ção da pan de mia.

Jovens embaixadores

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra a 20ª edi-
ção do Pro gra ma Jo vens Em bai xa do res que
se guem até o dia 7 de mar ço pe lo link:
www.jo ven sem bai xa do res.org.br. O Pro gra- 
ma é uma ini ci a ti va ofi ci al do De par ta men to
de Es ta do nor te-ame ri ca no e, no Bra sil, é co-
or de na do pe la Em bai xa da dos Es ta dos Uni- 
dos da Amé ri ca. A Em bai xa da e os Con su la- 
dos dos EUA no Bra sil anun ci a ram o pro ces- 
so se le ti vo com 33 va gas pa ra o pro gra ma.

Re gis tro de dois jo vens em pre sá ri -
os de mui to ta len to vis tos no 8 Res -
tau ran te do Ho tel Blue Tree São Luís,
Pe dro Hen ri que Frei re ( es quer da),
que aca ba de inau gu rar na Av. dos
Ho lan de ses, mais uma lo ja da San té,
gri fe de sua au to ria que com mui to
es ti lo enal te ce a cul tu ra ma ra nhen -
se, e Ro dri go Mar ques, CEO do Gru po
Edu ca ci o nal do qual a Fa cul da de ISL
Wyden e o COC São Luís fa zem par te.
A pro pó si to, en tre as vá ri as no vi da -
des que a ISL Wyden traz em 2021,
des ta que pa ra o Cur so de Nu tri ção. O
mer ca do de tra ba lho pa ra Nu tri ção
apre sen ta um gran de cam po de atu a -
ção, além de abrir seu pró prio con -
sul tó rio, o nu tri ci o nis ta en con tra
opor tu ni da des em res tau ran tes, pa -
da ri as, lan cho ne tes, etc.

O Blue Tree pre pa rou
pro gra ma ção es pe ci al
pa ra es te mês, com
mui ta di ver são, brin -
ca dei ras e op ções pa ra
re la xar e des can sar. E
se gun do a ge ren te Ja -
ci ra Haic kel, as ati vi -
da des irão se guir to dos
os cui da dos re co men -
da dos pe las au to ri da -
des sa ni tá ri as. A pro -
gra ma ção con ta rá com
a tra di ci o nal fei jo a da,
no sá ba do, 13, que,
além do buff et com -
ple to, tem a pre sen ça
de DJ pa ra dar rit mo à
tar de.

Os cur sos vol ta dos pa -
ra a área de En ge nha -
ria da Fa cul da de de
Ne gó ci os Fa e ne pas -
sam a ter o re gis tro do
Con se lho Re gi o nal de
En ge nha ria e Agro no -
mia do Ma ra nhão
(CREA-MA). Na fo to, o
di re tor da Fa e ne, Ri -
car do Car rei ra, en tre
os en ge nhei ros Luís
Plé cio, Ro gé rio Mo rei ra
Li ma,  e Sér gio Sil va,
to dos da di re to ria  do
CREA-MA.

Carnaval em casa

Ori gi nal men te pre vis ta pa ra co me çar em 13
de fe ve rei ro, a co me mo ra ção do car na val de
2021 foi adi a da em to do o país. Se man ti das, as
gi gan tes cas aglo me ra ções ge ra das pe la fes ta se- 
ri am co mo “bom bas” de con tá gio do no vo co ro- 
na ví rus. Ao mes mo tem po, as fol gas de se gun da
e ter ça-fei ra de car na val – que ca em nos di as 16
e 17 de fe ve rei ro em 2021 – fo ram can ce la dos
pe la mai o ria dos es ta dos. Pe la lei, a fes ta não é
um fe ri a do na ci o nal, mas um pon to fa cul ta ti vo.
Ou se ja, es ta dos e mu ni cí pi os têm au to no mia
pa ra de ci dir so bre a fol ga.

Fevereiro Laranja

Des de 2019, es te mês é de no mi na do Fe ve rei-
ro La ran ja, sen do des ti na do a cons ci en ti za ção
aos si nais e sin to mas da leu ce mia, do en ça ma- 
lig na dos gló bu los bran cos de ori gem des co nhe- 
ci da. A prin ci pal ca rac te rís ti ca é o acú mu lo de
cé lu las do en tes na me du la ós sea. De acor do
com a mé di ca on co lo gis ta pe diá tri ca e pre si-
den te do GAC-PE, Ve ra Mo rais, os si nais e sin to- 
mas mais co muns são: fe bre, pa li dez, san gra- 
men to em qual quer lo cal do cor po, fe ri das na
pe le, fal ta de ar e au men to do vo lu me do ab do- 
me gân gli os e ade no me ga li as.

Sistema home office

O go ver no fe de ral eco no mi zou apro xi ma da- 
men te R$ 3 bi lhões em 2020 com o sis te ma de
ho me of fi ce pa ra ser vi do res pú bli cos im ple- 
men ta do na pan de mia do no vo co ro na ví rus. A
es ti ma ti va é do se cre tá rio do Te sou ro Na ci o nal,
Bru no Fun chal. No Po der Exe cu ti vo, pes qui sas
fei tas pe lo go ver no ao lon go do ano pas sa do
apon tam que 50% dos ser vi do res che ga ram a
ser co lo ca dos em tra ba lho re mo to. O nú me ro
não in clui as ins ti tui ções fe de rais de en si no. A
me di da pro vo cou uma re du ção de gas tos com
água, ener gia elé tri ca, co pa e co zi nha, etc.

Pra curtir

O Nú cleo Ar te-Edu -
ca ção (NAE), pro je to
re a li za do a par tir da
par ce ria en tre a Se -
cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (SE DUC) e
Se cre ta ria de Es ta do
da Cul tu ra (SEC MA),
abre ins cri ções, pa ra
os cur sos de Te a tro,
Bal let Clás si co, Can to
Co ral, Pi a no e Vi o lão,
to dos nos pe río dos
ma tu ti no e ves per ti -
no, do dia 1º de fe ve -
rei ro ao dia 19 do
mes mo mês.

As ins cri ções se rão
re a li za das ex clu si va -
men te de for ma on-
li ne, por meio dos
for mu lá ri os de ins cri -
ção no si te da SEC MA
e no Ins ta gram do Te -
a tro Arthur Aze ve do.

A Se faz in for ma aos
con su mi do res ca das -
tra dos no pro gra ma
No ta Le gal que li be -
rou o mó du lo de res -
ga te de cré di tos pa ra
aba ti men to do IP VA
2021.

O res ga te de cré di tos
po de rá ser fei to até o
dia 28 de mar ço de
2021 e o va lor a ser
res ga ta do es tá li mi -
ta do a 50% do va lor
do IP VA.

São Pau lo cri ou um
fes ti val on li ne pa ra
reu nir ati vi da des e
co me mo ra ções co -
muns no Car na val de
rua.

Tô Me Guar dan do” vai
reu nir ati vi da des, vi -
vên ci as e apre sen ta -
ções de blo cos de ru -
as e fi gu ras do Car na -
val pau lis ta no atra -
vés de trans mis sões
fei tas na in ter net en -
tre os di as 12 de fe ve -
rei ro até o dia 28.

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021
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Procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, recebeu o secretário Simplício Araújo,
para dar continuidade às tratativas sobre novas medidas para coibir aglomerações

Pla no Mu ni ci pal

MARANHÃO

Reunião define “vida”
de bares e restaurantes

Reu niões

U
ma reu nião po de de fi nir 
no va nor ma ti za ção pa ra o 
fun ci o na men to de ba res, 
res tau ran tes, buf fets e ou- 

tros es ta be le ci men tos que atu am com 
re fei ções, ven da de be bi das e en tre te- 
ri men to no es ta do do Ma ra nhão.

Na tar de de on tem, ter ça-fei ra (2), o 
pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça, Edu ar do 
Ni co lau, re ce beu o se cre tá rio de Es ta- 
do de In dús tria, Co mér cio e Ener gia, 
Sim plí cio Araú jo, pa ra dar con ti nui- 
da de às tra ta ti vas so bre no vas me di- 
das pa ra coi bir aglo me ra ções no Ma- 
ra nhão, por con ta da dis se mi na ção da 
Co vid-19.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes na 
reu nião os pro mo to res de jus ti ça 
Cláu dio Gui ma rães (Con tro le Ex ter no 
da Ati vi da de Po li ci al), Rei nal do Cam- 
pos (ti tu lar da Pro mo to ria de Jus ti ça 
de Ra po sa) e Car los Hen ri que Vi ei ra 
(di re tor da Se cre ta ria de Pla ne ja men- 
to e Ges tão).

Uma reu nião já ti nha acon te ci do 
no dia 27 de ja nei ro, na se de da Pro cu- 
ra do ria Ge ral de Jus ti ça. Nes te en con- 
tro, es ti ve ram reu ni dos, além do Mi- 
nis té rio Pú bli co, re pre sen tan tes do 
Go ver no do Es ta do, De fen so ria Pú bli- 
ca, Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es- 
ta do do Ma ra nhão (Fa mem), em pre- 
sá ri os, re pre sen tan tes de ba res, res- 
tau ran tes, pro fis si o nais de even tos e 
de ce ri mo ni al. O ob je ti vo foi dis cu tir 
me di das pa ra evi tar aglo me ra ções, 
prin ci pal men te no pe río do de Car na- 
val.

Na oca sião, foi ali nha do que o Go- 
ver no do Es ta do iria edi tar no vo ato

AÇÃO CONTRA AGLOMERAÇÃO NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA E TERMINOU COM PRESOS 

nor ma ti vo dis ci pli nan do o fun ci o na- 
men to de es ta be le ci men tos, co mo 
ba res, res tau ran tes, buf fets, en tre ou- 
tros, por con ta do au men to do nú me- 
ro de ca sos de Co vid-19 em to do o 
país. “Nós en ten de mos que qual quer 
de ci são pre ci sa ser to ma da com mui- 
to diá lo go, com mui ta trans pa rên cia, 
um pro ces so que o pro cu ra dor-ge ral e 
os pro mo to res pu xa ram na se ma na 
pas sa da e que a gen te es tá ten do mui- 
ta cau te la pa ra ado tar as me lho res 
pro vi dên ci as a res pei to do as sun to”, 
des ta cou Sim plí cio Araú jo, que es te ve 
acom pa nha do do se cre tá rio- ad jun to 
e do sub se cre tá rio da Seinc, Sau lo 

Men don ça e Ex pe di to Ro dri gues.
De acor do com o pro cu ra dor-ge ral 

de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau, o Mi nis-
té rio Pú bli co do Ma ra nhão tem to ma- 
do to das as me di das ne ces sá ri as pa ra 
ga ran tir a saú de da po pu la ção. “Es ta-
mos nes se diá lo go com o Go ver no do 
Es ta do, re pre sen tan tes das ca te go ri as 
e ins ti tui ções en vol vi das por que en- 
ten de mos que es sas me di das são ne- 
ces sá ri as pa ra con ter os avan ços da 
do en ça. Pre ci sa mos pro te ger a po pu- 
la ção, e é is so que es ta mos ten tan do 
fa zer, res sal tou. Uma no va reu nião so-
bre o as sun to de ve ser re a li za da até 
es ta quar ta-fei ra.

Mais de 24 mil vacinados em São Luís
Até as 10h de on tem (2) o Ma ra- 

nhão já ha via apli ca do 65.040 do ses
de va ci na con tra a Co vid-19. Des se
mon tan te, 58.475 fo ram pa ra pro fis si- 
o nais de saú de, 269 pa ra ido sos ins ti- 
tu ci o na li za dos, 1 pa ra de fi ci en tes ins- 
ti tu ci o na li za dos e 6.287 pa ra in dí ge- 
nas. Na ca pi tal São Luís,  24.201 pes- 
so as já fo ram va ci na das.

Des de o úti mo sá ba do (30), os ido- 
sos com mais de 75 anos que ti ve ram
ca das tros fei tos no  si te da Pre fei tu ra
de São Luís, co me ça ram a ser va ci na- 
dos no Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na- 
ção, no  Mul ti cen ter Se brae (Coha fu- 
ma). Os ido sos com mais de de 85
anos, que já se ca das tra ram e fo ram
cha ma dos pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Saú de (Se mus) tam bém es tão sen- 
do va ci na dos no cam pus do Ba can ga
da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA). O ca das tra men to co- 
me çou a ser fei to na quin ta-fei ra (28)
atra vés da in ter net.

Uma des sas pes so as a re ce ber a 
pri mei ra do se da va ci na foi a do na
Amé lia Sil va, 78 anos, mo ra do ra do
Anil. Es pe ran ço sa com a va ci na, ela
acha que é uma pos si bi li da de do
mun do per der me nos pes so as. “Mui ta
gen te mor reu por cau sa des sa do en- 
ça. Es sa va ci na é uma es pe ran ça pa ra
a gen te. Es pe ro que to do mun do con- 
si ga re ce ber”, dis se.

Em bo ra a va ci na ção es te ja ocor- 
ren do, mui tos ain da tem dú vi da so bre
os cri té ri os de agen da men to. De acor- 
do com a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú- 
de, os ido sos en tre 75 e 84 anos e que
te nham con di ções de lo co mo ção de- 
vem se des lo car ao ir ao Cen tro de Va- 
ci na ção. “Pa ra os ido sos aci ma des te
pú bli co, ou se ja, aci ma de 85 anos, é
ori en ta do se di ri gi rem até o dri ve-th- 
ru ao la do do Cen tro Pau lo Frei re, na
UF MA no Ba can ga, pa ra apli ca ção da
do se. Nos dois ca sos é ne ces sá rio
agen da men to pré vio na pla ta for ma
Va ci na São Luís”, in for mou.

Des de on tem (2), es tão sen do va ci- 
na dos pro fis si o nais de saú de das fai- 
xas etá ri as ou per fis an te ri o res, e que

por ven tu ra não te nham se va ci na do.
Es se pú bli co de ve se en ca mi nhar ao
Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção, no
Coha fu ma, que fun ci o na di a ri a men te
das 8h às 17h, por tan do os se guin tes
do cu men tos: de cla ra ção da uni da de
de saú de a qual es tão lo ta dos, do cu- 
men to do con se lho pro fis si o nal re fe- 
ren te e do cu men to de iden ti da de com
fo to.

De acor do com o Pla no Mu ni ci pal
de Va ci na ção de São Luís, ini ci al men- 
te es tá pre vis to va ci nar nas 3 fa ses pe- 
lo me nos 148.258 ha bi tan tes, sen do:
Tra ba lha do res de Saú de, 36.917; Pes- 
so as de 60 anos em ins ti tui ções, 143;
Pes so as aci ma de 60 anos, 79.883; Pes- 
so as que apre sen tam al gu ma co mor- 
bi da de: Di a be tes mel li tus; hi per ten- 
são; do en ça pul mo nar obs tru ti va crô- 
ni ca; do en ça re nal; do en ças car di o- 
vas cu la res e ce re bro vas cu la res; in di- 
ví du os trans plan ta dos de ór gão só li- 
do; ane mia fal ci for me; cân cer; obe si- 
da de gra ve – 31.35.

A in clu são dos ido sos aci ma de 75
anos nes ta no va eta pa do PMV se deu
por que São Luís re ce beu na se ma na
pas sa da  15 mil do ses da va ci na Ox- 
ford/As tra Ze ne ca. Es tá pre vis ta ain da
a che ga da de no vas do ses da Co ro na- 
vac.

Pa ra  ca das tra men to dos ido sos a
par tir de 75 anos, o ido so ou res pon- 
sá vel de ve rá pre en cher um for mu lá- 
rio dis po ni bi li za do na pá gi na da Pre- 
fei tu ra na in ter net, on de de ve rão ser
in cluí das to das as in for ma ções ne ces- 
sá ri as pa ra efe tu ar o ca das tro. Após o
ca das tra men to, a Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Saú de (Se mus) en tra rá em con- 
ta to, in for man do o dia, lo cal e ho rá rio
em que o ido so re ce be rá a pri mei ra
do se da va ci na con tra a Co vid-19. For- 
mu lá rio po de ser aces sa do no en de re- 
ço: www.sa o luis.ma.gov.br/va ci na sa- 
o luis.

Em São Luís, as va ci nas con tra a
Co vid-19 es tão sen do apli ca das no
Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção con- 

tra a Co vid-19.

Mui ta gen te mor reu por

cau sa des sa do en ça. Es sa

va ci na é uma es pe ran ça

pa ra a gen te. Es pe ro que

to do mun do con si ga

re ce ber

PA TRÍ CIA CU NHA

Re lem bre

FE CHA TU DO?

Ma ra nhão po de ter
ou tro lock down
após qua se um ano

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão en trou
com uma Ação Ci vil Pú bli ca pe din do ao ju di ciá rio ma- 
ra nhen se que de cre te lock down em to dos os mu ni cí pi os
do es ta do do Ma ra nhão por um pe río do mí ni mo de 14
di as. O pe di do pa ra o Tri bu nal de Jus ti ça foi pro to co la do
no úl ti mo dia 1º, e é as si na do pe los de fen so res Cla ri ce
Vi a na Bin da (ti tu lar do Nú cleo de Di rei tos Hu ma nos),
Cos mo So bral da Sil va (ti tu lar do Nú cleo de De fe sa da
Saú de, da Pes soa com De fi ci ên cia e da Pes soa Ido sa), e
Di e go Car va lho Bugs (ti tu lar do Nú cleo Re gi o nal da Ra- 
po sa).

A aná li se foi en ca mi nha da à Va ra de In te res ses Di fu- 
sos e Co le ti vos de São Luís, cu jo ti tu lar é o juiz Dou glas
de Me lo Mar tins. En tra mos em con ta to com o juiz, mas
ele não se ma ni fes tou até o fe cha men to des ta ma té ria.

No do cu men to, ba se a do nos bo le tins epi de mi o ló gi- 
cos dos úl ti mos di as e nos re sul ta dos po si ti vos do lock- 
down de cre ta do em maio do ano pas sa do, a De fen so ria
pe de me di das de res tri ção to tal, com ex ce ção dos ser vi- 
ços es sen ci ais, por um pra zo de 14 di as em to dos os mu- 
ni cí pi os; res tri ção de veí cu los par ti cu la res, com ex ce ção
de des lo ca men to ao tra ba lho de pes so as li ga das às ati vi- 
da des es sen ci ais ou pa ra com pra de gê ne ros ali men tí ci- 
os e li mi ta ção do ser vi ço de trans por te pú bli co. “Os
acha dos ci en tí fi cos apre sen ta dos su ge rem, for te men te,
que a con ju ga ção de iso la men to dos ca sos, qua ren te na
de con ta tos e me di das am plas de dis tan ci a men to so ci al,
prin ci pal men te aque las que re du zem em pe lo me nos
60% os con ta tos so ci ais, têm o po ten ci al de di mi nuir a
trans mis são da do en ça. Por tan to, en quan to não hou ver
va ci na ção em mas sa pa ra to da po pu la ção, o que, in fe liz- 
men te, es tá mui to lon ge de ocor rer no nos so país (o Bra- 
sil tem ta xa de 0,4 do se apli ca da a ca da 100 ha bi tan tes,
con for me le van ta men to do cen tro de pes qui sa The Eco- 
no mist In tel li gen ce Unit), a equa ção a ser de sen vol vi da
pe los paí ses de to do o mun do a fim de con ter o avan ço
da do en ça e sal var a sua po pu la ção atra vés de po lí ti cas
pú bli cas é sim ples: quan to mai or o nú me ro de con tá gio
e ocu pa ção de lei tos hos pi ta la res pe lo Co vid-19, mai or a
ne ces si da de de me di das de res tri ção de cir cu la ção das
pes so as a fim de pro mo ver o dis tan ci a men to so ci al ne- 
ces sá rio pa ra a con ten ção do ví rus”, diz o pe di do.

No do cu men to ain da cons ta: “o pró prio Po der Pú bli- 
co Es ta du al, atra vés do go ver na dor do Es ta do, em abril
do ano pas sa do, no au ge da 1ª on da de con tá gio do Co- 
vid-19, afir mou que: “Se a ocu pa ção de UTI for 80%, de- 
cre to lock down”. Ora, se o pró prio go ver no vê co mo me- 
di da efi caz o dis tan ci a men to so ci al por meio do blo- 
queio to tal quan do a ta xa de ocu pa ção de lei tos che gar a
80%, por que ain da não o fez nas cir cuns tân ci as atu ais,
cu ja ta xa de ocu pa ção de lei tos de UTI es tá su pe ri or a
80% há mais de 1 se ma na, che gan do a mais de 90% em
Im pe ra triz? Da mes ma for ma que, em abril de 2020,
quan do V. Exa. pro fe riu de ci são li mi nar im pon do o lock- 
down, há im pe ri o sa ne ces si da de de agir do Po der Ju di- 
ciá rio no ce ná rio atu al, sob pe na de mui tas vi das se rem
per di das des ne ces sa ri a men te”.

De acor do com o úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co de
1º de fe ve rei ro, há 207.649 ca sos con fir ma dos em to do o
Es ta do. A ta xa de ocu pa ção de lei tos de UTI pa ra Co vid-
19 na Gran de Ilha é de 83,78%; a ta xa de ocu pa ção de lei- 
tos clí ni cos pa ra Co vid-19 na Gran de Ilha é de 49,19%%.
Em Im pe ra triz es tá 81,25% a ta xa de ocu pa ção de lei tos
de UTI, e a ta xa de ocu pa ção de lei tos clí ni cos é de
17,85%.

Em 30 de abril de 2020 o juiz Dou glas de Me lo Mar- 
tins, ti tu lar da Va ra de In te res ses Di fu sos de ter mi nou o
lock down nas ci da des de São Luís, São Jo sé de Ri ba mar,
Ra po sa e Pa ço do Lu mi ar. O pra zo es ta be le ci do, na épo- 
ca, foi de 10 di as e de pois foi es ten di do por mais 7 di as. O
Ma ra nhão foi o pri mei ro es ta do do país a de cre tar lock- 
down em meio à pan de mia de Co vid-19.

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governo Maranhão divulga portaria com diretrizes para aulas em escolas da rede
estadual, que iniciam na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro

• 1ª eta pa: em ja nei ro, as es co las ti ve -
ram seus ca len dá ri os re gu la res, com
re tor no pre sen ci al dos pro fes so res,
equi pe pe da gó gi ca e ad mi nis tra ti va
dos Cen tros de En si no de tem po par -
ci al, Cen tros Edu ca Mais e das Uni da -
des Ple nas do IE MA, pa ra fins de pla -
ne ja men to e or ga ni za ção do ano le ti -
vo de 2021;
• 2ª eta pa: em fe ve rei ro, o re tor no
dos es tu dan tes, com o iní cio do ano
le ti vo nas es co las de Re de no dia 8, pa -
ra o En si no Mé dio In te gral dos Cen -
tros Edu ca Mais e Uni da des Ple nas do
IE MA; e dia 22 em es co las que fun ci o -
nam em tem po par ci al (Fun da men tal
e Mé dio).

Car ga ho rá ria

Me di das de Bi os se gu ran ça

• 1 – bra si lei ro;
• 2 – ida de in fe ri or a 35 anos em 1º de
abril de 2021;
• 3 – en si no su pe ri or ou for ma ção es -
pe cí fi ca com ple ta;
• 4 – ex pe ri ên cia di dá ti ca de mais de
cin co anos em es co las de en si no mé -
dio e/ou fun da men tal;
• 5 – co nhe ci men to da lín gua in gle sa
e/ou ja po ne sa.

• 1 – bra si lei ro;
• 2 – des cen den te de ja po nês (nik kei);
• 3 – ida de in fe ri or a 30 anos em 1º de
abril de 2021;
• 4 – es tu dan te uni ver si tá rio de qual -
quer área (es tu dan tes do úl ti mo ano
ou com me nos de um ano de cur so es -
tão ex cluí dos);
• 5 – bom co nhe ci men to da lín gua ja -
po ne sa, de no mí ni mo um ano de es -
tu do, na uni ver si da de ou ins ti tui ção
de en si no da lín gua ja po ne sa (de se já -
vel a pro fi ci ên cia do idi o ma ja po nês
equi va len te ao ní vel N3 ou su pe ri or
do JLPT – Ja pa ne se Lan gua ge
Proficiency Test).

MARANHÃO

Aulas começam no
dia 8 de fevereiro

P
ró xi ma se gun da-fei ra, dia 8 de
fe ve rei ro, es tá mar ca do o re- 
tor no das au las pa ra alu nos da
re de es ta du al de en si no. Além

des ta da ta, es tá mar ca do pa ra dia 22
pa ra as es co las que fun ci o nam em
tem po par ci al.

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc) di vul gou Por ta ria com as di- 
re tri zes pe da gó gi cas a se rem ado ta- 
das pe los Cen tros de En si no da Re de
Pú bli ca Es ta du al no ano le ti vo de
2021, con si de ran do ati vi da des pre- 
sen ci ais e não pre sen ci ais du ran te o
pe río do de pan de mia da Co vid-19. “A
Por ta ria é um ins tru men to im por tan- 
te que irá nor te ar o tra ba lho da ges tão
es co lar, bem co mo de to da a co mu ni- 
da de es co lar, uma vez que es ta mos
tra ba lhan do pa ra mi ti gar os im pac tos
ne ga ti vos da pan de mia e ga ran tir que
nos sos es tu dan tes te nham aces so à
apren di za gem com qua li da de e se gu- 
ran ça”, pon tu ou o se cre tá rio de Es ta- 
do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão, que
as si nou a Por ta ria.

A Por ta ria é um

ins tru men to im por tan te

que irá nor te ar o

tra ba lho da ges tão

es co lar

As ori en ta ções va lem pa ra o re tor- 
no das au las, que po de ser em for ma to

hí bri do ou re mo to, con for me in di ca- 
do res epi de mi o ló gi cos de ca da re gião
ou das ca rac te rís ti cas de ca da uni da- 
de de en si no. A Por ta ria es ta be le ce o
re tor no das ati vi da des pe da gó gi cas,
em ca rá ter hí bri do ou re mo to, nas se- 
guin tes eta pas:

O do cu men to tam bém traz in for- 
ma ções im por tan tes co mo o cum pri- 
men to da car ga ho rá ria mí ni ma anu al
obri ga tó ria, e o con ti nu um cur ri cu lar,
que foi de fi ni do pe la Re so lu ção nº
200, de 7 de de zem bro de 2020, do
Con se lho Es ta du al de Edu ca ção, pa ra
o Ci clo de Apren di za gem, for ma do
pe la fu são de du as sé ri es ou anos es- 
co la res con tí nu os, to ta li zan do oi to
pe río dos le ti vos. 

Ex ce tua-se nes sa me di da os es tu- 
dan tes da 3ª sé rie do En si no Mé dio e
da 2ª eta pa da Edu ca ção de Jo vens e
Adul tos (EJA).

A Por ta ria ori en ta, ain da, que, na

re to ma da das ati vi da des pe da gó gi cas,
as uni da des de en si no de vem des ti nar
mo men tos pa ra: abor da gem e aco lhi- 
men to so ci o e mo ci o nal dos es tu dan-
tes e pro fes so res; ava li a ção di ag nós ti-
ca e for ma ti va, que con tem ple as es- 
pe ci fi ci da des de ca da com po nen te
cur ri cu lar pa ra iden ti fi car as ha bi li da- 
des efe ti va men te con so li da das, no
ano le ti vo de 2020, bem co mo aque las
que de vem ser re to ma das e/ou apro-
fun da das, no ano le ti vo sub se quen te.

O do cu men to tra ta, tam bém, da 4ª
Sé rie Op ci o nal do En si no Mé dio, que
é fa cul ta da aos es tu dan tes con cluin-
tes do En si no Mé dio, em ca rá ter ex- 
cep ci o nal, e per mi te a ma trí cu la do
alu no em pe río dos de es tu dos su ple-
men ta res, pre sen ci ais ou hí bri dos, em
con for mi da de com a dis po ni bi li da de
de va gas ofer ta das pe la Re de Es ta du al
de En si no.

A Por ta ria tam bém pre vê, no ca so
de im ple men ta ção de ati vi da des pe-
da gó gi cas pre sen ci ais, que de ve rá ser
as se gu ra do o cum pri men to das me di- 
das de bi os se gu ran ça pre vis tas no De- 
cre to Es ta du al nº 35.897, de 30 de ju- 
nho de 2020, e es ta be le cer o ro dí zio de
es tu dan tes, de to das as eta pas e mo- 
da li da des, dis tan ci a men to obri ga tó- 
rio nos es pa ços de con ví vio co le ti vo, e
as uni da des de en si no de vem ado tar
to das as me di das ne ces sá ri as: hi gi e ne
e de sin fec ção dos es pa ços e das su-
per fí ci es; es ca lo na men to de ho rá rio
de en tra da e saí da de sé ri es e tur mas,
com in ter va los en tre os gru pos, a fim
de evi tar aglo me ra ções. O uso de más- 
ca ras con ti nua obri ga tó rio.

PROFESSORES E ESTUDANTES

Governo do Japão oferece bolsas de treinamento
O Go ver no do Ja pão ofe re ce anu al- 

men te trei na men to aos pro fes so res e
es tu dan tes uni ver si tá ri os do mun do
in tei ro, in clu si ve do Bra sil. O Con su la- 
do do Ja pão em Be lém es tá re ce ben do
até 22 de fe ve rei ro do cor ren te ano as
ins cri ções pa ra plei te ar as bol sas de
es tu do na mo da li da de de Trei na men- 
to em Edu ca ção Es co lar vol ta do aos
pro fes so res bra si lei ros de en si no mé- 
dio e/ou fun da men tal dos es ta dos do
Pa rá, Ama pá, Ma ra nhão e Pi auí; e
Trei na men to em Cul tu ra e Lín gua Ja- 
po ne sa vol ta dos aos uni ver si tá ri os
des cen den tes de ja po ne ses dos mes- 
mos es ta dos, con for me os re qui si tos
bá si cos a se guir:

Trei na men to em Edu ca ção Es co- 
lar:

Lín gua e Cul tu ra Ja po ne sa:

A se le ção cons ta de aná li se de do- 
cu men tos e en tre vis ta em in glês e/ou
ja po nês e os be ne fí ci os da bol sa são:
va lor men sal que va ria en tre 143.000

ie nes (cer ca de R$ 7.495) pa ra pro fes- 
sor e 117 mil ie nes (apro xi ma da men te
R$6.133) pa ra es tu dan te de gra du a- 
ção, pas sa gens aé re as de ida e vol ta ao
Ja pão e pa ga men to das des pe sas es- 
co la res.

Des de 1981, 23 pro fes so res e dois
es tu dan tes uni ver si tá ri os dos es ta dos
do Pa rá, Ma ra nhão, Pi auí e Ama pá, vi- 
a ja ram pa ra o Ja pão, e após a con clu- 
são dos re fe ri dos cur sos re tor na ram
ao Bra sil, re tor nan do pa ra as ins ti tui- 
ções de en si no e co la bo ran do no de- 
sen vol vi men to edu ca ci o nal em seu
es ta do de ori gem.
Do cu men tos in dis pen sá veis pa ra ins- 
cri ção: a) Fi cha de ins cri ção pre en chi- 
da cor re ta men te em in glês ou ja po- 
nês, da ti lo gra fa dos com 02 fo tos
3,5×4,5 cm; b) Di plo ma e his tó ri co es- 
co lar com tra du ções pa ra o in glês ou
ja po nês; c) Car ta de re co men da ção do
di re tor com tra du ção pa ra o in glês ou
ja po nês; d) Pro je to de es tu do em in- 
glês, en tre ou tros.

A pro fes so ra Ju li a na Mar ques que
co nhe ceu o Ja pão en tre ou tu bro de
2011 e mar ço de 2013 ex pli ca que te ve
au las in ten si vas de lín gua ja po ne sa
que fo ram fun da men tais aos seus es- 
tu dos em Edu ca ção pa ra Por ta do res
de Ne ces si da des Es pe ci ais (vi são), o
que en ri que ceu não ape nas o seu cur- 
rí cu lo mas tam bém os co nhe ci men- 
tos teó ri co-prá ti cos. Após re tor nar a
Be lém, con ti nu ou a pes qui sa na área
e re cen te men te foi apro va da em con- 
cur so pu bli co: “Pa ra mi nha ati vi da de,
a atu a ção no ser vi ço pú bli co é on de
eu pos so pra ti car to das as mi nhas ha- 
bi li da des e ofe re cer to dos os be ne fí ci- 
os de uma edu ca ção de qua li da de”,
pon tua a pro fes so ra Ju li a na.

As uni ver si tá ri as Lu ci a na Egu chi e
An ge la Do a mi tam bém co nhe ce ram o
Ja pão en tre ou tu bro de 2018 e se tem- 
bro/agos to de 2019. “Eu re ce bi a bol sa
pa ra a fa cul da de de edu ca ção de
Kyoto e foi be né fi co pa ra mim pois foi
co mo uma es pe ci a li za ção no meu

cur so de Pe da go gia. Fi quei pres ti gi a- 
da por ter con se gui do ir pa ra o Ja pão e
es tu da do de per to as prá ti cas e téc ni- 
cas abor da das nas es co las do país,
jun ta men te com a pro fis si o na li za ção
dos fu tu ros pro fe so res.

Re co men do a to dos es ta bol sa por
se tra tar de uma opor tu ni da de ex ce- 
len te e pri vi le gi a da no seu cur so de
en si no su pe ri or no Ja pão” ex pla na Lu- 
ci an na. “Um ano de in ter câm bio, foi o
ano que me fez des co brir a mi nha ca- 
pa ci da de fo ra de Be lém. Ano que en-
ten di o que é ser Nik kei (des cen den te
de ja po nês) e ao mes mo tem po ser es- 
tran gei ra no Ja pão. O ano que me co- 
nec tei com mais de 25 paí ses nu ma só
uni ver si da de. O ano que mu dou meu
con cei to so bre o Mun do”, pon tua An- 
ge la.

SÃO LUÍS E MA RA NHÃO

Con fi ra as va gas de
em pre go aber tas
nes ta se ma na

Va ga: As sis ten te de PCP Trai nee
Des cri ção: Dá su por te à pro gra ma ção da pro du ção dos
pro du tos da em pre sa ve ri fi can do a dis po ni bi li da de de
ma té ria pri ma pa ra o pro ces so, fa zen do o se gui men to
das re qui si ções de com pra, acom pa nhan do a pro du ção
vi san do o aten di men to dos pra zos fi xa dos.
Có di go: 216
Lo cal: São Luís / MA

Va ga: Mon ta dor de Mó veis
Des cri ção: Re a li za mon ta gem e des mon ta gem de mó- 
veis pla ne ja dos, con for me pro je to, nor mas e pro ce di- 
men tos téc ni cos.
Có di go: 129
Lo cal: São Luís / MA

Va ga: Pin tor de Mó veis
Des cri ção: Re a li za pin tu ra de mó veis pla ne ja dos, fa zen- 
do o ti po de aca ba men to con for me a ne ces si da de do
pro je to, ze lan do pe la qua li da de do pro du to fi nal e aten- 
tan do pa ra os pra zos de en tre ga es ti pu la dos.
Có di go: 125
Lo cal: São Luís / MA

Va ga: Téc ni co de Se gu ran ça do Tra ba lho
Des cri ção: Su per vi si o nar e exe cu tar as ati vi da des li ga- 
das à se gu ran ça do tra ba lho, vi san do as se gu rar con di- 
ções que eli mi nem ou re du zam ao mí ni mo os ris cos de
ocor rên cia de aci den tes de tra ba lho, ob ser van do o cum- 
pri men to de to da a le gis la ção per ti nen te. Res pon sá vel
pe lo Nú cleo de Saú de, Se gu ran ça e Meio Am bi en te da
obra.
Có di go: 124
Lo cal: Bal sas / MA

Es tá gio em pe da go gia
Cur so a par tir do se gun do pe río do de pe da go gia ou

le tras, pos suir dis po ni bi li da de de ho rá rio. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
estagiopedagogia2021slz@gmail.com

Au xi li ar ad mi nis tra ti vo
A va ga é pa ra o mu ni cí pio de Ra po sa, ex pe ri ên cia

com in for má ti ca, de pre fe rên cia que re si da nas pro xi mi- 
da des. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: dis tri bui do ra@alyfarma.com

Ven de dor ex ter no
Com ex pe ri ên cia, a va ga é pa ra o mu ni cí pio de Ra po- 

sa, ex pe ri ên cia com in for má ti ca, de pre fe rên cia que re- 
si da nas pro xi mi da des. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: dis tri bui do- 
ra@alyfarma.com

Re cep ci o nis ta
In for má ti ca bá si ca. In te res sa dos de vem en ca mi nhar

cur rí cu lo pa ra o e-mail: sou.recoverytech@gmail.com
Mo to ris ta de munck
Car tei ra de ha bi li ta ção ca te go ria D, ex pe ri ên cia na

área, cur so de munck atu a li za do,, de se já vel cur so de
NR11. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: trei na men tos@piz zahut-ma.com.br

Ad mi nis tra ti vo
En si no mé dio ou su pe ri or, com ex pe ri ên cia em com- 

pras e li ci ta ção. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: di ag no med_ cur ri cu lum@ou tlo- 
ok.com

Ba nhis ta to sa dor
Mo rar de pre fe rên cia na Ci da de Ope rá ria, ter cur so

de ba nho e to sa, ser apai xo na do por Pets. In te res sa dos
de vem en trar em con ta to no nú me ro: (98) 98600-1767

Aten de
En si no mé dio com ple to, or ga ni za do, pon tu al, ter ex- 

pe ri ên cia com aten di men to, ex pe ri ên cia no pre pa ro de
ali men tos, co nhe ci men to em pro du tos fit ness. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
fitbytati@icloud.com

Es tá gio au xi li ar ad mi nis tra ti vo
Cur san do ní vel téc ni co ou su pe ri or em ad mi nis tra- 

ção ou con tá beis. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: sa o luis re cru ta men tos@gmail.com

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021
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Equipe Maranhense de Rally encerra participação no 34º Piocerá com bons resultados .
Competição durou cinco dias, de 26 a 30 de janeiro, de Teresina (PI) a Aquiraz (CE)

NE RES PIN TO

34º RALLY PIOCERÁ

Dupla maranhense
termina em 6º lugar

R
o tei ro de sa fi an te, ad ver si da- 
des com os car ros e tra ba lho
em equi pe.

Após per cor rer 1.000 mil
quilô me tros, en ca ran do inú me ros
de sa fi os du ran te qua tro di as de pro va
de Te re si na (PI) a Aqui raz (CE), a Equi- 
pe Ma ra nhen se de Rally fe chou a par- 
ti ci pa ção no 34º Pi o ce rá fal tan do
pou co pa ra su bir ao pó dio.

Das três du plas de ma ra nhen ses
que com pe ti ram na mo da li da de car- 
ros, pi lo to Di e go Fra cas si e na ve ga dor
Vi ni cius Al bu quer que (car ro #732/
ca te go ria Tu ris mo) ti ve ram a me lhor
co lo ca ção. Eles fe cha ram o úl ti mo dia
de pro va em 3ºlu gar, fi can do em 6º na
co lo ca ção ge ral. O rally dá pó dio até o
5º lu gar.

A ou tra du pla es tre an te no Rally, pi- 
lo to San dro Ewer ton e na ve ga dor Ga- 
bri el Aze ve do (car ro #735/ca te go ria
Tu ris mo,) su pe ra ram os pro ble mas
me câ ni cos no car ro e con se gui ram fi- 
na li zar a com pe ti ção. Sem que bras na
mo to, o pi lo to Már cio Sou sa ca te go ria
Over 40(mo to #35) tam bém fe chou
pro va, con cluin do a a sua quar ta par- 
ti ci pa ção no Pi o ce rá.

Já o pi lo to João Afro e na ve ga dor
Le o nar do Me na rim (car ro #714/ ca te- 
go ria Gra du a dos) ti ve ram se gui dos
pro ble mas me câ ni cos e sem con di- 
ções de ar ru mar em tem po há bil, a
du pla pre ci sou dei xar a pro va no pe- 
núl ti mo dia de rally. “É gra ti fi can te
cru zar a ram pa de che ga da, re pre sen- 
tan do o nos so Es ta do, e fi car a dois
pon tos de su bir ao pó dio em nos sa 1º
par ti ci pa ção em uma pro va ofi ci al de
rally. Tam bém fe liz em ver que to dos
da nos sa equi pe che ga ram bem. Pa ra- 

béns, ga le ra. Agra de ço ao meu na ve- 
ga dor Vi ni cius Al bu quer que, que fez
uma ex ce len te pro va, e tam bém ao
João Afro pe lo con vi te de es tre ar no
Pi o ce rá. Es ta mos pron tos pa ra en ca- 
rar ou tros de sa fi os”, afir ma Di e go Fra- 
cas si. Ele com pe tiu a bor do de uma
ca mi nho ne te Mi tus bishi L200 Tri ton
Sa va na.

A Equi pe Ma ra nhen se de Rally foi
or ga ni za da pe lo ex pe ri en te pi lo to
João Afro que co le ci o na pó di os no
Rally dos Ser tões, o mai or da Amé ri ca
La ti na.

“Le va mos du as du plas pa ra es tre ar
no rally. E to dos se saí ram mui to bem.
Foi su pe ra ção atrás de su pe ra ção.
Pre va le ceu o es pí ri to de equi pe e a
pro va de que pre ci sa mos in ves tir na
no va ge ra ção off-ro ad ma ra nhen se.
Va mos ana li sar o ca len dá rio de com- 
pe ti ções pa ra dar sequên cia ao pro je- 
to”, ana li sa João Afro.

O Pi o ce rá é vá li do pe lo Cam pe o na- 
to Bra si lei ro de En du ro de Re gu la ri da- 
de (CBM) e pe lo Cam pe o na to Bra si- 
lei ro de Rally de Re gu la ri da de (CBA).

Agra de ço ao meu

na ve ga dor Vi ni cius

Al bu quer que, que fez

uma ex ce len te pro va, e

tam bém ao João Afro

pe lo con vi te de es tre ar

no Pi o ce rá. Es ta mos

pron tos pa ra en ca rar

ou tros de sa fi os

ESTADUAL 2021

Moto Club faz dispensas e busca reforços

De olho na tem po ra da 2021, quan- 
do pre ten de re cu pe rar o tem po per di- 
do e vol tar a con quis tar tí tu los, o Mo to
anun cia no vas me di das nes te pe río do
em que se pre pa ra pa ra a dis pu ta do
Es ta du al, mas de olho na Co pa do
Bra sil.  

De pois de vá ri as reu niões com o
no vo ge ren te de fu te bol e a co mis são
téc ni ca,  o pre si den te Na ta na el Jú ni or
di vul gou on tem uma lis ta de jo ga do- 
res que não de ve rão per ma ne cer no
clu be, ao mes mo tem po em  que ci tou
po si ções a se rem pre en chi das com
no vas con tra ta ções.

Não fa zem mais par te do gru po ru- 

bro-ne gro o go lei ro Sa mir, os vo lan tes
Abu e Ren dell, o meia Wallyson e os
ata can tes Cauê e Edre an. 

Da lis ta de pri o ri da des pa ra con tra- 
ta ção cons tam um za guei ro, um la te- 
ral es quer do, dois vo lan tes, um meia e
um ata can te. Ne nhum pro fis si o nal
cons tan te da lis ta de pre ten di dos pa ra
ves tir a ca mi sa ru bro-ne gra te ve seu
no me re ve la do.  A mai o ria ain da se
en con tra na fa se de ne go ci a ções.

Des de a se ma na pas sa da já se en- 
con tram em São Luís o meia Luiz Gui- 
lher me e o ata can te Er ver son. O Pa- 
pão tam bém anun ci ou on tem a  con- 
tra ta ção do za guei ro Ro dri go Bar re to,
de 25 anos. Na tu ral de São Gon ça lo-
BA, ele foi re ve la do no Bahia de Fei ra

de San ta na-BA  com pas sa gens pe la
ba se do In ter na ci o nal-RS , Cri ciú ma-
SC e mais re cen te men te no Pa ra go mi- 
nas-PA. Já é co nhe ci do no fu te bol ma- 
ra nhen se,  on de ves tiu as ca mi sas do
MAC, São Jo sé e Cha pa di nha.

Apre sen ta do aos jo ga do res na se- 
ma na pas sa da,  o ge ren te de fu te bol
Ren nê Fran co co man da o pro ces so de
re for mu la ção do elen co, após co nhe- 
cer a atu al re a li da de fi nan cei ra do clu- 
be.

A es treia do Mo to no Cam pe o na to
Ma ra nhen se es tá mar ca da pa ra o dia
15 des te mês, em São Luís, con tra o
Im pe ra triz. A equi pe se gue se pre pa- 
ran do, prin ci pal men te no tra ba lho fí- 
si co.

MA RA NHÃO

FMF não quer adi ar
iní cio do Cam pe o na to
Es ta du al 2021

A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF) vai re a li- 
zar nes ta quar ta-fei ra (3) uma reu nião vir tu al com  os re- 
pre sen tan tes de clu bes que es tão ins cri tos no Cam pe o- 
na to de Fu te bol Pro fis si o nal-2021. O en con tro  mar ca do
pa ra 10h es tá sen do con vo ca do pe la Vi ce-pre si dên cia de
Com pe ti ções. Em pau ta, as sun tos li ga dos à dis pu ta da
com pe ti ção.

Se gun do Hans Ni na,  al guns clu bes  da ca pi tal e do in- 
te ri or fi ze ram pe di dos in for mais no sen ti do de que ha ja
um adi a men to do iní cio do Es ta du al. Ele não quis di zer
quais se ri am as  equi pes  in te res sa das nes se re tar da- 
men to, ape sar da in sis tên cia da re por ta gem de O Im par- 
ci al. Afir mou ape nas que a ale ga ção é vol ta da pa ra o as- 
pec to fi nan cei ro. “Em vir tu de de pe di dos que ti ve mos
de equi pe da ca pi tal e do in te ri or, no sen ti do de  adi ar- 
mos um pou co o iní cio do Cam pe o na to Ma ra nhen se-
2021, Sé rie A, vi mos es cla re cer da im pos si bi li da de de fa- 
zer mos is so, pe lo me nos em prin cí pio, em vir tu de do ca- 
len dá rio. To dos nós sa be mos do pro ble ma que o mun do
atra ves sa, mas te mos aí um ca len dá rio aper ta do. Em
2020 foi as sim e  2021 tam bém tem su as pe cu li a ri da- 
des”, de cla rou Hans Ni na.

Em vir tu de de pe di dos que ti ve mos

de equi pe da ca pi tal e do in te ri or, no

sen ti do de  adi ar mos um pou co o

iní cio do Cam pe o na to Ma ra nhen se-

2021, Sé rie A, vi mos es cla re cer da

im pos si bi li da de de fa zer mos is so,

pe lo me nos em prin cí pio, em vir tu de

do ca len dá rio

O vi ce de Com pe ti ções da FMF es cla re ceu em um ví- 
deo nas re des so ci ais que, pa ra le la men te à Sé rie A do Es- 
ta du al ocor rem as co pas do Nor des te e do Bra sil. No
Nor des tão, ape nas uma equi pe (Sam paio Cor rêa) e na
com pe ti ção na ci o nal o Ma ra nhão te rá três clu bes (Sam- 
paio, Mo to e Ju ven tu de).  Es sas com pe ti ções na ci o nais
têm pri o ri da de em re la ção aos cam pe o na tos es ta du ais.
En tão, pre ci sam ser ade qua dos os cam pe o na tos de
acor do com as dis pu tas na ci o nais. Além dis so, com a
pos si bi li da de do Sam paio dis pu tar a se gun da fa se nas
du as com pe ti ções, as da tas fi cam mui to mais es cas sas.

O Cam pe o na to Ma ra nhen se tem seu iní cio pre vis to
pa ra o dia 14 des te mês de fe ve rei ro.Ni na ad mi te que  a
pro gra ma ção es ta va su jei ta a al gu mas al te ra ções pois
na épo ca de di vul ga ção da ta be la ain da não ti nha acon- 
te ci do a Pré-Co pa do Nor des te, com os jo gos do Mo to
Club, ade qua dos  a uma pos si bi li da de de clas si fi ca ção
que aca bou não acon te cen do. A mai o ria dos jo gos  dos
fins de se ma na es tá re ser va do pa ra a Co pa do Nor des te,
in clu si ve, do Sam paio Cor rêa.

Nos di as 3 e 10 de mar ço há da tas de jo gos mar ca dos
pa ra a Co pa do Bra sil na pri mei ra fa se cu ja ta be la ain da
não foi di vul ga da. “Acre di tan do que to das, ou pe lo me- 
nos du as das nos sas equi pes pas sem à se gun da fa se, te- 
mos 17 de mar ço e 7 de abril re ser va dos. Já re ser va mos
da tas pa ra evi tar ajus tes”, acres cen tou Ni na.

Acre di tan do que to das, ou pe lo

me nos du as das nos sas equi pes

pas sem à se gun da fa se, te mos 17 de

mar ço e 7 de abril re ser va dos

Um dos clu bes mais in te res sa dos no adi a men to do
iní cio do Es ta du al é o Im pe ra triz, que lu ta pa ra sal dar
sua dí vi da com o Fê nix, do Uru guai a fim de ser li be ra do
pa ra as dis pu tas das com pe ti ções no Bra sil. (N.P)

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021
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Com muitos adiamentos de 2020, novo ano traz diversos retornos, projetos inéditos e
muitos sustos

MA LIG NANT

HAL LOWE EN KILLS

A LEN DA DE CANDYMAN

IN VO CA ÇÃO DO MAL 3

UM LU GAR SI LEN CI O SO – PAR TE 2

LAST NIGHT IN SOHO

OLD

LISTA

Filmes de terror para
assistir em 2021

2
020 foi um ano bas tan te com- 
pli ca do pa ra to dos, e não foi
di fe ren te pa ra o ci ne ma. Gran- 
des pro mes sas do ano fo ram

adi a das di ver sas ve zes, e o pú bli co
pre ci sou se acos tu mar com a ex pe ri- 
ên cia de con su mir lan ça men tos em
ca sa. Cu ri o sa men te, mes mo nes se
mo men to tão com pli ca do, os fil mes
de ter ror mar ca ram pre sen ça nas pla- 
ta for mas di gi tais e nas pou cas sa las
aber tas. Por is so lis ta mos os fil mes de
ter ror pa ra as sis tir es te ano!

Além de Zack Snyder, quem tam- 
bém re tor na ao ter ror em 2021 é Ja- 
mes Wan. Co nhe ci do por cri ar Jo gos
Mor tais, So bre na tu ral e In vo ca ção do
Mal, o ci ne as ta pas sou seus úl ti mos
anos co man dan do fran qui as gi gan tes
co mo Ve lo zes e Fu ri o sos e Aqua man.
Pa ra dar um in ter va lo nos block bus- 
ters, Wan cri ou Ma lig nant, des cri to
co mo um pro je to pe que no de hor ror
old scho ol, com ins pi ra ção no ter ror
ita li a no e efei tos prá ti cos. Nos EUA, o
fil me es treia nos ci ne mas e tam bém
no stre a ming HBO Max em 10 de se- 
tem bro.

Um dos as sas si nos mais mar can tes
do ci ne ma, Mi cha el Myers deu a vol ta
por ci ma em 2018 com Hal lowe en,
con ti nu a ção di re ta do clás si co de
John Car pen ter. Pou co após a es treia,
com a re cep ção crí ti ca e a bi lhe te ria lá
em ci ma, a Uni ver sal re ve lou que o
lon ga se ria o iní cio de uma no va tri lo- 
gia, e o se gun do ca pí tu lo se rá Hal- 

lowe en Kills. En quan to de ta lhes da
tra ma não fo ram di vul ga dos, o lon ga
de ve mos trar co mo Myers so bre vi ve à
em bos ca da de Lau rie Stro de (Ja mie
Lee Cur tis), e vol ta pa ra ca çar a eter na
fi nal girl mais uma vez. A es treia de
Hal lowe en Kills acon te ce em 15 de
ou tu bro.

Ou tro as sas si no que agen dou re- 
tor no pa ra es se ano é Candyman, das
obras de Cli ve Bar ker. Sob a di re ção de
Nia Da Cos ta, com pro du ção e ro tei ro
por Jor dan Pe e le (Cor ra!), o lon ga con- 
ti nua a tra ma do clás si co de 1992, e
mos tra co mo a vi zi nhan ça ori gi nal,
ater ro ri za da pe lo vi lão de gan cho, mel
e voz gros sa vi vi do por Tony Todd, es tá
nos di as de ho je. Ori gi nal men te pre- 
vis to pa ra 2020, o fil me ago ra che ga
aos ci ne mas em 27 de agos to de 2021.

2021 é re al men te o ano dos re tor- 
nos. Cin co anos após o úl ti mo In vo ca- 
ção do Mal, o ca sal Ed (Pa trick Wil son)
e Lor rai ne War ren (Ve ra Far mi ga) se
de pa ram com mais um ca so so bre na- 
tu ral em In vo ca ção do Mal 3: A Or dem
do Demô nio. No va men te ba se a do em
ca sos re ais, a tra ma mos tra rá o pri- 
mei ro jul ga men to por um cri me re a li- 
za do sob pos ses são de mo nía ca. O fil- 
me es tá pre vis to pa ra 4 de ju nho.

Um dos adi a men tos mais sen ti dos
pe lo pú bli co, Um Lu gar Si len ci o so –
Par te 2 es ta va mar ca do pa ra che gar
aos ci ne mas em mar ço de 2020, lo go
no co me ço da pan de mia. Com is so, a

da ta foi sen do em pur ra da di ver sas ve- 
zes, até che gar em 17 de se tem bro.
Con ti nu a ção do hit es tre la do e di ri gi- 
do por John Kra sins ki (The Of fi ce), o
lon ga mos tra a fa mí lia li de ra da por
Evelyn Ab bott (Emily Blunt) ten tan do
so bre vi ver em um mun do to ma do por
cri a tu ras que se ori en tam por sons.

O di re tor Ed gar Wright é co nhe ci do
por seu es ti lo mar can te em fil mes co-
mo Scott Pil grim, Chum bo Gros so e
Baby Dri ver. Mas o ci ne as ta sem pre
de mons trou in te res se em ter ror, se ja
sub ver ten do cli chês dos zum bis em
To do Mun do Qua se Mor to, ou di ri gin- 
do um trai ler fal so de hor ror pa ra
Grindhou se, de Quen tin Ta ran ti no e
Ro bert Ro dri guez. Em 2021, Wright
en fim abra ça o gê ne ro com Last Night
in Soho, am bi en ta do na Lon dres da
dé ca da de 1960 e pro ta go ni za do por
Anya Taylor-Joy e Matt Smith. Last
Night in Soho che ga aos ci ne mas em
22 de ou tu bro.

O iní cio da pan de mia em 2020 pa- 
ra li sou sets de fil ma gem pe lo mun do
to do, mas ao lon go da qua ren te na al- 
guns di re to res apren de ram co mo to-
car pro je tos de for ma se gu ra. Um de-
les foi M. Night Shyamalan, com o
mis te ri o so Old. Des cri to co mo um
sus pen se am bi en ta do nu ma ilha re- 
mo ta, o pro je to po de se guir o in te res- 
se re cen te do ci ne as ta pe lo hor ror e
pe lo bi zar ro, que ren deu fil mes co mo
A Vi si ta e Frag men ta do, e tam bém a
sé rie Ser vant. A es treia de Old acon te-
ce em 23 de ju lho.

REDE SOCIAIS

Bailarinos gravam vídeo nos Lençóis Maranhenses

NA TURQUIA, ELIANA SE APRESENTOU COM REGINALDO SAMA NO TEATRO HANN SAHNE, EM ISTAMBUL, NO ÚLTIMO MÊS DE OUTUBRO

A pre mi a da bai la ri na Eli a na Fa va- 
rel li e seu par cei ro Re gi nal do Sa ma,
pro fes sor da Dan ça dos Fa mo sos (Re- 
de Glo bo) e cam peão da úl ti ma edi- 
ção, de sem bar cam no Ma ra nhão nes- 
ta ter ça-fei ra, 2, e fi cam até 7 de fe ve- 
rei ro pa ra gra var um vi de o dan ça nos
be lís si mos ce ná ri os dos Len çóis Ma- 
ra nhen ses e Del ta do Par naí ba. 

O ma te ri al se rá exi bi do

nos ca nais do YouTube e

nas mí di as so ci ais.

Aos 58 anos, Eli a na Fa va rel li con ti- 
nua em ple na atu a ção. Ela co me çou a
dan çar ba lé clás si co aos 12, e des de
en tão, sua tra je tó ria sem pre foi em ba- 

la da pe la dan ça. Pas sou por ou tras
mo da li da des, co mo o fla men co, fez
cur sos nos Es ta dos Uni dos e for mou-
se em Edu ca ção Fí si ca em Pi ra ci ca ba.
Em 2007 cri ou, ao la do de ou tras bai- 
la ri nas, o gru po Es pa ço Dan çar, em
Ame ri ca na, on de é bai la ri na, di re to ra
e co reó gra fa.

Em 2015 mon tou a pró pria aca de- 
mia, a Twist Dan ça, com o ob je ti vo de
reu nir pes so as co mo ela: bai la ri nos
apai xo na dos pe la dan ça, mas que ao
lon go do tem po se gui ram pro fis sões
di fe ren tes e se afas ta ram dos pal cos. A
mai o ria de seus alu nos tem mais de 35
anos. “Nos so di fe ren ci al es tá jus ta- 
men te na ma tu ri da de e tam bém na
for ma fí si ca. Além de dan ça, ain da fa- 
ço au las de cir co. Is so faz com que,
mes mo que se ja mos mui to mais ve- 
lhos, a gen te con si ga atu ar com a mes- 
ma vi ta li da de”, afir ma.

Du ran te a pan de mia, pas sou a dar
au las on li ne, e ao la do do par cei ro Re- 
gi nal do Sa ma, a pro du zir vi de o dan ça.
Eli a na já re a li zou es pe tá cu los com
Ana Bo ta fo go, Cí ce ro Go mes, Mar ce lo
Mi sai li dis, Car li nhos de Je sus e Re gi- 
nal do Sa ma, en tre ou tros. Com o par-
cei ro Re gi nal do Sa ma ga nhou vá ri os
prê mi os in ter na ci o nais: Bar ce lo na
Dan ce Award (1º lu gar), New Pra gue
Dan ce Fes ti val (Pra ga)(1º lu gar), Va- 
len ti na Kos lo va Contemporary Bal let
Com pe ti ti on em No va York, Cor fu
Dan ce Fes ti val (Gré cia)(1º lu gar),
Dan za me ri ca em Cór do ba (2º lu gar),
Fes ti val de Vi e na (1º lu gar), Fes ti val
Nor te Dan ça em Por tu gal (1º), Mon te- 
vi deo in Dan za (1º), Fes ti val Ams te- 
dans na Ho lan da, Ci ad Dan za em Ca- 
pe Town na Áfri ca do Sul (1º), Grand
Ga la Dan za em Bu e nos Ai res (1º),
World Ae ri al Dan ce Mo ve ment em
Cas tel la na Grot te (Itá lia)(1º lu gar).

Des truc ti on AllS tars

We rewolf: The Apocalypse – Earth blo od

The Ni oh Col lec ti on

Lit tle Night ma res 2

Su per Ma rio 3D World + Bow ser’s Fury

Per so na 5 Stri kers

Ghosts ‘n Go blins: Re sur rec ti on

Lan ça men tos de
Fe ve rei ro dos Ga mes

Fe ve rei ro che gou, e com ele vem gran des lan ça men- 
tos. En tão, aqui nes se ví deo do Overplay, se pa ra mos os 7
jo gos mais le gais que che gam no se gun do mês do ano.

2 de fe ve rei ro (PS5)
Des truc ti on AllS tars ori gi nal men te es ta va pla ne ja do

co mo um dos jo gos de lan ça men to do PlayStation 5,
mas aca bou sen do adi a do pa ra fe ve rei ro de 2021, mais
es pe ci fi ca men te ho je, dia 2, e me lhor ain da: fa zen do
par te da lis ta de jo gos dis po ní veis pa ra as si nan tes da
PlayStation Plus. O ga me é a no va apos ta da Sony nos
com ba tes vei cu la res e é de sen vol vi do pe la ga le ra lou ca
da Lu cid Ga mes, de Go at Si mu la tor. Des truc ti on AllS tars
é um multiplayer com par ti das fre né ti cas, que pro me te
per so na gens ca ris má ti cos e mui tos pe da ços de veí cu los
vo an do pe lo ce ná rio.

4 de fe ve rei ro (PC/PS4/PS5/Xbo xO ne/Xbox Se ri es
X/S)

We rewolf: The Apocalypse – Earth blo od é a con ti nu a- 
ção do tí tu lo He art of the Fo rest, sen do o se gun do jo go
da fran quia ba se a da no fa mo so RPG de me sa Lo bi so- 
mem: O Apo ca lip se. O no vo tí tu lo é mui to mais fo ca do
na ação do que seu an te ces sor e se rá lan ça do pa ra
PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Se ri es X/S e
PC. No ga me vo cê as su me o con tro le de Cahal, um po- 
de ro so lo bi so mem da Na ção Ga rou que es tá em au to-
exí lio após per der o con tro le so bre sua fú ria de vas ta do- 
ra. Em bus ca por re den ção, Cahal em bar ca em uma jor- 
na da san gren ta pa ra com ba ter a cor po ra ção En dron,
uma em pre sa que ame a ça o pla ne ta.

5 de fe ve rei ro (PS5)
Em 5 de fe ve rei ro a Ko ei Tec mo es ta rá lan çan do The

Ni oh Col lec ti on pa ra Playstation 5, que com o no me ób- 
vio en tre ga, reú ne as edi ções com ple tas dos dois jo gos
da sé rie em um pa co te úni co pa ra a no va ge ra ção. Den- 
tre as fran qui as que sur gi ram uti li zan do-se do sub gê ne- 
ro “Souls li ke” cri a do pe la From Soft ware, Ni oh é uma
das mais bem su ce di das e que ri das pe lo pú bli co, mis tu- 
ran do fol clo re ja po nês com o com ba te pre ci so e a di fi- 
cul da de ca rac te rís ti ca do gê ne ro.

11 de fe ve rei ro (PC/PS4/Xbox One/Swit ch)
Com um es ti lo úni co e ma ca bro, Lit tle Night ma res 2

mais uma vez ex plo ra am bi en tes som bri os e áre as de sa- 
fi a do ras e per tur ba do ras que a Tar si er Stu di os sa be fa zer
tão bem. No ga me con tro la mos Mo no, um ga ro to pre so
em um mun do dis tor ci do por uma es tra nha tor re. Con- 
tan do com Six, pro ta go nis ta do jo go ori gi nal, co mo uma
es pé cie de guia, Mo no de ve apren der a so bre vi ver e sal- 
var a ga ro ta de ca pa de chu va ama re la de seu des ti no.
Lit tle Night ma res 2 che ga em 11 de fe ve rei ro pa ra PC,
PS4, Xbos One e Swit ch.

12 de fe ve rei ro (Nin ten do Swit ch)
Lan ça do ori gi nal men te em 2013 pa ra o Nin ten do Wii

U, Su per Ma rio 3D World res sur ge no Swit ch co mo par te
do ani ver sá rio de 35 anos do en ca na dor mais fa mo so do
mun do. Po rém, ago ra te mos al gu mas no vi da des co mo
su por te a multiplayer on li ne, uso de Ami i bos e é cla ro,
uma aven tu ra to tal men te iné di ta no pa co te, in ti tu la da
Bow ser’s Fury. Nes sa ex pan são, Ma rio for ma uma ali an- 
ça com Bow ser Jr. (que po de ser con tro la do por ou tro jo- 
ga dor) e tem co mo ob je ti vo der ro tar Fury Bow ser, uma
ver são gi gan te e in sa na de seu mais icô ni co vi lão.

23 de fe ve rei ro (PC/PS4/Swit ch)
Per so na 5, o icô ni co RPG da Atlus, dis pen sa apre sen- 

ta ções. E em Per so na 5 Stri kers, que po de ser de fi ni do
co mo uma es pé cie de jun ção en tre o tí tu lo e a fran quia
Dinasy War ri ors, te mos uma mis tu ra in te res san te de
hack and slash, es tra té gia e dun ge ons re che a das de
enig mas e se gre dos. O no vo ga me se pas sa seis me ses
após os even tos do ori gi nal, com o pro ta go nis ta Jo ker e
sua gan gue, os Phan tom Thi e ves, se en con tran do em
uma jor na da pa ra in ves ti gar uma sé rie de rou bos de de- 
se jos da po pu la ção ja po ne sa. O ga me se rá lan ça do pa ra
PC e Nin ten do Swit ch em 23 de fe ve rei ro, o que é cu ri o- 
so, já que tan to Per so na 5 quan to Per so na 5 Royal são ex- 
clu si vos de con so les PlayStation.

25 de fe ve rei ro (Nin ten do Swit ch)
Em 25 de fe ve rei ro a Cap com re vi ve uma de su as mais

clás si cas fran qui as das dé ca das de 80 e 90, com Ghosts
‘n Go blins Re sur rec ti on, que che ga ex clu si va men te pa ra
Nin ten do Swit ch. A fran quia Ghosts ‘N Go blins é um
clás si co da épo ca de ou ro da Nin ten do, fa mo sa pe lo al to
ní vel de di fi cul da de, gameplay di ver ti da e hu mor inu si- 
ta do em meio a te mas som bri os. Mais uma vez o va lo ro- 
so ca va lei ro Arthur cor re, pu la e en fren ta pe ri gos em es- 
tá gi os som bri os no De mon Re alm, um mun do de fan ta- 
sia de mo nía co. Arthur pre ci sa der ro tar in con tá veis ini- 
mi gos as som bro sos em sua mis são pa ra sal var a prin ce- 
sa das gar ras do De mon Lord.

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021
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