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

" É preciso 
saltar " 

CRISTOVAM BUARQUE 
Professor  UNB

Associação de pais quer 
vacina para professores 
e alunos  no Maranhão 

AULAS PRESENCIAIS

"Brasil no top 3 da 
produção de petróleo" 

RENATO DIONÍSIO 
Produtor Cultura

"Desenvolvimento 
urbano de São Luís"
ANTÔNIO AUGUSTO R.BRANDÃO 

Economista

O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o 
PÁGINA 4

A Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Estado do Maranhão (ASPA/MA) procurou ontem o Ministério Público para pedir a 
garantia de segurança da continuidade das aulas presenciais. A iniciativa veio diante dos casos da covid-19 que foram confirmados em pelo menos 17 

escolas da rede particular de São Luís, nos últimos 10 dias, causando a suspensão parcial ou total das aulas presenciais. PÁGINA 9

UEMA adia 
vestibular 

  PÁGINA 10

Maranhense se destaca no time 
feminino do Vasco da Gama

Goleira maranhense é contratada pelo Vasco da Gama e começa 
a traçar carreira em um dos maiores clubes do país. Ela está 

disputando o Campeonato Carioca feminino. PÁGINA 11

Regueiros orientados 
contra poluição sonora

47 motoristas autuados 
na Lei Seca em 30 dias

CRISE DA COVID-19 :  Vereador  pede criação de auxílio
 emergencial  de São Luís e deputado quer  estadual

Vereador Álvaro Pires protocolou na Câmara criação do auxílio emergencial municipal e 
César Pires, solicitou na Assembleia,  verbas para auxílio emergencial estadual. PÁGINA 3

PÁGINA 9

PÁGINA 9

Defensora Pública 
explica pedido de

 lockdown no Maranhão
PÁGINA 2

Secretários 
de Fazenda se 

manifestam sobre 
instabilidade 
dos preços de 
combustíveis

PÁGINA 8

Flávio Dino recebe hospital de campanha doado pelos EUA 
PÁGINA 3
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A defensora pública estadual Clarice Viana Binda esclareceu que o pedido de lockdown
foi feito baseado em dados técnicos e científicos

LU CI A NA GO MES

Bol so na ro in co mo da do

ENTREVISTA

Defensora defende
pedido de lockdown

N
a úl ti ma se gun da-fei ra (1), a
De fen so ria Pú bli ca no Ma- 
ra nhão re a li zou atra vés dos
de fen so res pú bli cos, Cla ri- 

ce Vi a na Bin da, Cos mo So bral da Sil va
e Di e go Car va lho Bug, pe di do de um
no vo lock down pe lo pe río do de 14 di- 
as no Ma ra nhão.

O pe di do le vou em con si de ra ção os
da dos emi ti dos nos bo le tins epi de mi- 
o ló gi cos di vul ga dos pe la Se cre ta ria de
Saú de do Ma ra nhão, nos di as 18 de ja- 
nei ro até o dia 31.

O pe di do pa ra o no vo lock down ge- 
rou gran de re per cus são no meio po lí- 
ti co e em pre sa ri al do es ta do. Por con- 
ta dis so, a equi pe do jor nal O Im par- 
ci al con ver sou com a de fen so ra pú bli- 
ca Cla ri ce Vi a na Bin da, uma das ide a- 
li za do ras do pe di do, pa ra es cla re cer a
im por tân cia da acei ta ção do pe di do.

Va le lem brar, que o pe di do de lock- 
down ain da não foi acei to pe la jus ti ça,
Cla ri ce in for mou que fo ram fei tos du- 
as so li ci ta ções, a pri mei ra e prin ci pal,
foi a de cre ta ção de blo queio to tal
(lock down) de cir cu la ção de pes so as
em to do o Es ta do por 14 di as, com
fun ci o na men to ape nas de ser vi ços
es sen ci ais, po den do ser re no va do, ca- 
so a ta xa de ocu pa ção de lei tos de UTI
se ja su pe ri or à 80%. 

Um se gun do pe di do, ca so o juiz en- 
ten da que não se ja o mo men to de
lock down, é a proi bi ção de fes tas,
com qual quer nú me ro de pes so as, e

de re pro du ção de mú si ca em ba res e
res tau ran tes, por 14 di as, po den do ser
re no va do, se a ta xa de ocu pa ção de
lei tos de UTI for su pe ri or a 70%. En- 
tão, in de pen den te de qual pe di do o
juiz irá aca tar, é de ver de to dos en tes e
ins ti tui ções, fis ca li za rem o cum pri- 
men to da de ci são ju di ci al.

Du ran te en tre vis ta foi ques ti o na do
o pe di do de lock down, a de fen so ra es- 
cla re ceu que o pe di do foi fei to ba se a- 
do em da dos téc ni cos e ci en tí fi cos.

“Os pe di dos da De fen so ria fo ram
ba se a dos em da dos téc ni cos e ci en tí- 
fi cos de or ga nis mos na ci o nais e in ter- 
na ci o nais que apon tam pa ra a exis- 
tên cia do cres ci men to do nú me ro de
con tá gio da co vid-19, do nú me ro de
óbi tos, e a ta xa de ocu pa ção de lei tos
de UTI da re de pú bli ca hos pi ta lar ca- 
da vez mai or, pas san do de 80%. So- 
ma-se a is so a pos si bi li da de re al, re co- 
nhe ci da pe lo pró prio Po der Pú bli co
es ta du al, da cir cu la ção da no va va ri- 
an te da co vid-19, ad vin da de Ma- 
naus/AM, por to do o nos so es ta do.”,
dis se a de fen so ra.

Cla ri ce re for çou que, ca so a so li ci- 
ta ção se ja ne ga da, a de fen so ria, co mo
sem pre fez, con ti nu a rá em cons tan te
vi gi lân cia em re la ção à ocu pa ção de
lei tos hos pi ta la res da re de pú bli ca.

“A De fen so ria Pú bli ca,

ma jo ri ta ri a men te,

ajuí za ações no Po der

Ju di ciá rio pa ra que

se jam ga ran ti dos os

di rei tos fun da men tais à

vi da e à saú de dos mais

vul ne rá veis. E não

po de ria ser di fe ren te em

fa ce da pan de mia do

Co ro na ví rus.”, con cluiu

Cla ri ce.

O lock down é es sen ci al pa ra evi tar
que o sis te ma pú bli co de saú de aca be
co lap san do. O pre juí zo, ca so o pe di do
se ja ne ga do, é que a re de hos pi ta lar
po de rá vir a não aguen tar a de man da,
jus ta men te por que ne nhum sis te ma
de saú de do mun do con se gue acom-
pa nhar o rit mo de con tá gio do ví rus.

Ain da du ran te en tre vis ta, a de fen- 
so ra afir mou que mes mo com a ne ga- 
ção de um dos pe di dos fei tos pe la De- 
fen so ria, o ór gão tem le gi ti mi da de pa- 
ra re cor rer, ca so se ja ava li a do co mo
ne ces sá rio. O que tam bém não im pe-
de que, na mes ma ação, se o qua dro
fá ti co al te rar pa ra pi or, po de ha ver um
pe di do de re con si de ra ção di an te de
no vas cir cuns tân ci as, ca ben do ao juí- 
zo fa zer no va ava li a ção.

SEM PREOCUPAÇÃO

Mourão é excluído de reunião ministerial

DOS 23 MINISTROS DA ESPLANADA, APENAS FÁBIO FARIA, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, NÃO PARTICIPOU DA REUNIÃO

Após ter si do ex cluí do pe lo pre si- 
den te Jair Bol so na ro da reu nião mi- 
nis te ri al des ta ter ça-fei ra (9/2) no Pa- 
lá cio do Pla nal to, o vi ce-pre si den te
Ha mil ton Mou rão dis se a jor na lis tas
que “não es tá in co mo da do” com o
ocor ri do.

“Não fui con vi da do. Não

fui cha ma do. En tão,

acre di to que o

pre si den te jul gou que

era des ne ces sá ria

mi nha pre sen ça. Só

is so”, apon tou. Ao ser

ques ti o na do se es ta va

in co mo da do com a

si tu a ção, o ge ne ral se

li mi tou a di zer que

“não”.

Dos 23 mi nis tros da Es pla na da,
ape nas Fá bio Fa ria, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, não par ti ci pou da
reu nião des ta ter ça-fei ra por es tar em
vi a gem ao Ja pão. Mou rão es ta va com
agen da li vre. A as ses so ria do vi ce ale- 
gou que ele es tá com pro me ti do com a
or ga ni za ção do en con tro com o Con- 
se lho Na ci o nal da Amazô nia Le gal,
pre vis to pa ra es ta quar ta-fei ra (10). O
ge ne ral tam bém não par ti ci pou da
pri mei ra reu nião mi nis te ri al do ano,
por es tar se re cu pe ran do da co vid-19.

Fon tes pa la ci a nas afir mam que
Bol so na ro es tá in co mo da do com de- 
cla ra ções que o vi ce con ce de à im- 
pren sa. Em ja nei ro, Mou rão in di cou a

jor na lis tas que o pre si den te co lo ca ria
em prá ti ca uma re for ma mi nis te ri al e
que uma das tro cas que de ve ri am
ocor rer era no Mi nis té rio das Re la ções
Ex te ri o res, com Er nes to Araú jo dei-
xan do o car go. O man da tá rio foi efu si- 
vo e re ba teu se ca men te a ideia di zen- 
do que o go ver no não pre ci sa de ‘pal- 
pi tei ros’. “O que nós me nos pre ci sa- 
mos é de pal pi tei ros na for ma ção do
meu mi nis té rio. E dei xo bem cla ro: to- 
dos os meus 23 mi nis tros, eu que es-
co lho e mais nin guém. Se al guém qui- 
ser es co lher, que se can di da te em
2022”, dis pa rou à épo ca.

Um se gun do acon te ci men to aju- 
dou a apro fun dar a cri se quan do um
as ses sor do ge ne ral aler tou o che fe de
ga bi ne te de um par la men tar so bre a
pos si bi li da de de o Con gres so ter de
co me çar a se pre pa rar pa ra ana li sar
um pe di do de im pe a ch ment con tra o
co man dan te do Pa lá cio do Pla nal to.
Mou rão exo ne rou o as ses sor en vol vi-
do no ca so, Ri car do Ro es ch Mo ra to Fi- 
lho e re for çou que ‘ja mais vai tra ba-
lhar con tra Bol so na ro’.

Ris co

CON GRES SO

Ro dri go Maia de ve sair do
DEM e fi ca sem des ti no

A si tu a ção do de pu ta do Ro dri go Maia (RJ) no DEM fi- 
cou in sus ten tá vel, de pois de uma tro ca de acu sa ções
com o pre si den te do par ti do, ACM Ne to, e o go ver na dor
de Goiás, Ro nal do Cai a do (DEM). In con for ma do por ter
si do aban do na do pe la si gla na elei ção pa ra a pre si dên- 
cia da Câ ma ra, ele dis se que Ne to en tre gou “a nos sa ca- 
be ça nu ma ban de ja pa ra o Pla nal to”. Afir mou tam bém
que pe di rá des fi li a ção do DEM pa ra fa zer opo si ção ao
pre si den te Jair Bol so na ro.

“O par ti do vol tou ao que era na dé ca da de 1980, pa ra
an tes da re de mo cra ti za ção, quan do o pre si den te do
par ti do acei ta in clu si ve apoi ar o Bol so na ro”, dis se o ex-
pre si den te da Câ ma ra, em en tre vis ta ao jor nal Va lor
Econô mi co, pu bli ca da nes ta se gun da-fei ra (8/2). Maia
acres cen tou que “o DEM de ci diu ma jo ri ta ri a men te por
um ca mi nho, vol tan do a ser de di rei ta ou ex tre ma-di rei- 
ta, que é ser um ali a do de Bol so na ro”.

O de pu ta do res pon sa bi li za o DEM pe la der ro ta de Ba- 
leia Ros si (MDB-SP) na elei ção na Câ ma ra. Na oca sião, o
par ti do de ci diu ado tar a neu tra li da de, aban do nan do o
blo co cri a do por Maia em tor no da can di da tu ra de Ros- 
si. Com vo tos da mai o ria dos de pu ta dos do DEM, Arthur
Li ra (PP-AL), apoi a do por Bol so na ro, ven ceu a dis pu ta.

Du ran te a en tre vis ta, Maia afir ma que vai fa zer o pe- 
di do de des fi li a ção no Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE)
pa ra “dor mir tran qui lo”. “Ho je pos so di zer que sou opo- 
si ção ao pre si den te Bol so na ro. Quan do era pre si den te
da Câ ma ra, não po dia di zer. Mas ago ra que ro um par ti- 
do que eu pos sa dor mir tran qui lo de que não apoi a rá [o
pre si den te]”, dis se.

Maia afir mou tam bém que “fal ta ca rá ter” a ACM Ne to
e a Cai a do. “Foi um pro ces so mui to fei to do Ne to e do
Cai a do. Fi car con tra é le gí ti mo, fa lar uma coi sa e fa zer
ou tra não. Fal ta ca rá ter, né?”, afir mou.

Na en tre vis ta, o par la men tar dis se que a cri a ção do
blo co em tor no da can di da tu ra de Ba leia Ros si foi dis cu- 
ti da com o ACM Ne to e com o lí der da ban ca da na Câ- 
ma ra, Efraim Fi lho (DEM-PB). Se gun do ele, am bos tra- 
ta ram a ideia co mo uma das es tra té gi as pa ra vi a bi li zar
tam bém a elei ção do can di da to Ro dri go Pa che co (DEM-
MG) no Se na do, es va zi an do uma pos sí vel fren te do
MDB em fa vor de Si mo ne Te bet (MDB-MS).

Ro dri go Maia diz ain da que per ce beu a “trai ção” do
DEM em 31 de ja nei ro, um dia an tes da elei ção, du ran te
reu nião de lí de res. “Não po dia ima gi nar que um ami go
de 20 anos ia fa zer um ne gó cio des ses”, dis se Maia so bre
ACM Ne to. “Mes mo a gen te ten do fei to o mo vi men to
que in te res sa va ao can di da to de le no Se na do, ele en tre- 
gou a nos sa ca be ça nu ma ban de ja ao Pa lá cio do Pla nal- 
to.” O ex-pre si den te da Câ ma ra dis se que os lí de res es- 
tão trans for man do o DEM em “um par ti do sem po si- 
ção”. Ele fez es sa de cla ra ção ao cri ti car uma en te vis ta
em que ACM Ne to diz que po de ir “do Bol so na ro ao Ci ro
Go mes” — e sem pro je to de país. “Des te par ti do eu não
te nho mais co mo par ti ci par por que não acre di to que es- 
se go ver no te nha um pro je to pri mei ro, de mo crá ti co, e,
se gun do, de país”, afir mou o de pu ta do. Ele tam bém não
des car tou a pos si bi li da de de uma apro xi ma ção ain da
mai or en tre o par ti do e o pre si den te da Re pú bli ca. “Não
des car to nem a hi pó te se de Bol so na ro aca bar fi li a do ao
DEM”, dis se Maia. O de pu ta do ain da não de ci diu so bre
o par ti do ao qual pre ten de se fi li ar após dei xar o DEM.
No do min go, ele se en con trou com o go ver na dor de São
Pau lo, João Do ria, que o con vi dou pa ra in gres sar no
PSDB. O par la men tar tam bém vem con ver san do com o
Ci da da nia e com o PSL.

Ca so Maia de ci da dei xar o DEM, ele po de rá cor rer o
ris co de per der o man da to. A Jus ti ça Elei to ral en ten de
que, nos car gos do sis te ma pro por ci o nal (ve re a do res e
de pu ta dos es ta du ais e fe de rais), o man da to per ten ce ao
par ti do. Es sa per da só não ocor re quan do o par la men tar
com pro va que dei xa a le gen da por uma jus ta cau sa, co- 
mo por exem plo, mu dan ça de con teú do pro gra má ti co e
per se gui ção pes so al. As de cla ra ções do ex-pre si den te
da Câ ma ra fo ram re ba ti das por ACM Ne to, que di vul gou
uma no ta. Se gun do ele, Maia ten ta trans fe rir a res pon- 
sa bi li da de por seus er ros po lí ti cos pa ra a pre si dên cia do
par ti do após ter ten ta do, até a úl ti ma ho ra, “con se guir o
aval do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) pa ra se per pe- 
tu ar no car go de pre si den te da Câ ma ra”.

“In fe liz men te, o de pu ta do Ro dri go Maia ten ta trans- 
fe rir pa ra a pre si dên cia do De mo cra tas a res pon sa bi li- 
da de pe los er ros que ele pró prio co me teu du ran te a
con du ção do pro ces so de elei ção da Me sa Di re to ra da
Câ ma ra”, diz a no ta do pre si den te do DEM. “No em pe- 
nho em trans fe rir as res pon sa bi li da des pe lo seu fra cas- 
so, Ro dri go Maia ten ta ne gar que in sis tiu, até o úl ti mo
mo men to, na pos si bi li da de de con se guir o aval do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) pa ra se per pe tu ar no car- 
go de pre si den te da Câ ma ra”, acres cen ta o co mu ni ca do.

ACM Ne to diz tam bém que “to dos sa bem que Ro dri- 
go Maia ti nha um úni co can di da to à pre si dên cia da Câ- 
ma ra, que era ele mes mo. Quan do o STF der ru bou a
pos si bi li da de de re e lei ção, o de pu ta do per deu for ça pa- 
ra con du zir sua su ces são e che gou ao fi nal do pro ces so
con tan do com o apoio de ape nas um ter ço da ban ca da
do seu pró prio par ti do”.

A no ta do ex-pre fei to de Sal va dor (BA) afir ma que
“Ro dri go, que ti nha a fa ma de gran de ar ti cu la dor, fra- 
cas sou nes sa em prei ta da. Es sa é a re a li da de”. E acres- 
cen ta: “Ao in vés de es cu tar quem sem pre es te ve ao seu
la do, e fa zer com se re ni da de e ho nes ti da de o exer cí cio
da au to crí ti ca, o de pu ta do Ro dri go Maia se en cas te lou
no po der con quis ta do e, ago ra, de mons tra sur pre en- 
den te des con tro le. A fal ta de gran de za e a des le al da de
cau sam pro fun do es tra nha men to”.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vereador Álvaro Pires protocolou na Câmara criação do auxílio emergencial municipal
e César Pires, solicitou na Assembleia,  verbas para auxílio emergencial estadual

SAMARTONY MAR TINS

Hos pi tal de Cam pa nha

BENEFÍCIOS NA PANDEMIA

Pedido de “Auxílio” na
Câmara e Assembleia

O
ve re a dor Ál va ro Pi res
(PMN) pro to co lou, nes ta
ter ça-fei ra (9), re que ri men- 
to jun to à Câ ma ra Mu ni ci- 

pal de São Luís so li ci tan do ao pre fei to
Edu ar do Brai de a vi a bi li da de da cri a- 
ção de um au xí lio emer gen ci al mu ni- 
ci pal, com o in tui to de aten der fa mí li- 
as que se en con tram em to tal vul ne ra- 
bi li da de em São Luís

 “Es ta mos vi ven do um mo men to de
dú vi das e in de fi ni ções em re la ção ao
re tor no do au xí lio emer gen ci al. A fo- 
me não es pe ra, por is so es ta mos so li- 
ci tan do ao pre fei to que vi a bi li ze es se
au xí lio pa ra as fa mí li as que tan to pre- 
ci sam”, des ta cou Ál va ro Pi res.

Se gun do o ve re a dor, os cri té ri os
pa ra a cri a ção do au xí lio fi nan cei ro e
sua vi a bi li da de fi ca ri am a car go da Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de As sis tên cia So- 
ci al (Sem cas). A pro pos ta de Ál va ro Pi- 
res são qua tro par ce las no va lor de R$
200, a se rem pa gas en tre os me ses de
mar ço e ju nho. O par la men tar su ge riu
que o au xí lio fos se pa go com a Re ser- 
va de Con tin gên cia Mu ni ci pal. O re- 
que ri men to de ve ser apre ci a do pe lo
ple ná rio da Câ ma ra.

Va le lem brar que em abril de 2020 a
Pre fei tu ra de São Luís na ges tão do ex-
pre fei to Ed val do Ho lan da Jr (PDT), o
au xí lio mu ni ci pal foi re gu la men ta do
por meio de De cre to o Be ne fí cio Au xí- 
lio Ren da des ti na do a mu lhe res che- 
fes de fa mí lia, pa go pe la Pre fei tu ra de
São Luís, por in ter mé dio da Se cre ta ria
Mu ni ci pal da Cri an ça e As sis tên cia

So ci al (Sem cas). O va lor do au xi lio era
de R$ 40,00 e en con tra-se sus pen so.

 A ação fez par te da po lí ti ca de as- 
sis tên cia so ci al do mu ni cí pio, que na
épo ca ti nha co mo fo co a aten ção às
fa mí li as de bai xa ren da e em si tu a ção
de vul ne ra bi li da de so ci al du ran te a
pan de mia do no vo co ro na ví rus. No
to tal, o au xí lio-ren da be ne fi ci ou 12
mil fa mí li as em si tu a ção de ex tre ma
po bre za. O Im par ci al en trou em con- 
ta to com a Se cre ta ria de Co mu ni ca- 
ção da Pre fei tu ra de São Luís pa ra sa- 
ber in for ma ções so bre ca so o re que ri- 
men to se ja apro va do e san ci o na do
qual se ria o im pac to na fo lha de pa ga- 
men to do mu ni cí pio, mas até o fe cha- 
men to des ta edi ção não re ce beu re- 
tor no.

Cé sar Pi res su ge re a

cri a ção de um be ne fí cio

es ta du al

O de pu ta do Cé sar Pi res (PV) apre- 
sen tou in di ca ção à Me sa Di re to ra da
As sem bleia Le gis la ti va pa ra que se- 
jam en ca mi nha dos ofí ci os ao go ver- 
na dor Flá vio Di no e à se cre tá ria de
Pla ne ja men to e Or ça men to, Cynthia
Mo ta, so li ci tan do o re ma ne ja men to
de ver bas or ça men tá ri as pa ra ga ran tir
au xí lio emer gen ci al a fa mí li as ma ra- 
nhen ses. 

No do cu men to, o par la men tar su- 
ge re a cri a ção de um be ne fí cio es ta- 
du al no va lor de R$ 250. “Em ra zão do

sig ni fi ca ti vo au men to do nú me ro de
in fec ta dos no Ma ra nhão, há a ne ces- 
si da de de man ter os cui da dos bá si cos
e o dis tan ci a men to so ci al, o que oca-
si o na rá mais di fi cul da de fi nan cei ra
pa ra as fa mí li as que per de ram su as
fon tes de ren da des de o iní cio da pan- 
de mia, e ago ra tam bém o au xí lio
emer gen ci al”, jus ti fi cou Cé sar Pi res.
“En tão, é pre ci so ga ran tir es se be ne fí- 
cio às fa mí li as ma ra nhen ses que fi ca- 
ram de sas sis ti das com o tér mi no do
au xí lio emer gen ci al do Go ver no Fe de- 
ral”, acres cen tou ele.

Cé sar Pi res dis se acre di tar que sua
su ges tão se rá en ca mi nha da ao go ver- 
no es ta du al pe lo pre si den te da As- 
sem bleia Le gis la ti va, Othe li no Ne to, e
bem re ce bi da pe lo go ver na dor Flá vio
Di no, já que, du ran te a ce rimô nia de
pos se da atu al Me sa Di re to ra, am bos
de fen de ram a ma nu ten ção da aju da
fi nan cei ra às fa mí li as pre ju di ca das
pe la pan de mia. 

“Te mos mi lhões de bra si lei ros e
bra si lei ras em de ses pe ro pe la per da
da sus ten ta ção bá si ca das su as fa mí li-
as em ra zão do equi vo ca do tér mi no
do au xí lio fe de ral em ple no vi gor da
pan de mia”, de cla rou Flá vio Di no, em
sua sau da ção vir tu al aos no vos mem- 
bros da Me sa Di re to ra da As sem bleia
Le gis la ti va. 

“O fim do au xí lio ra di ca li zou a ex-
tre ma po bre za em to do o país, quer
di zer que mi lhões de bra si lei ros não
es tão con se guin do co mer to dos os di- 
as. O au xí lio é fun da men tal pa ra que
mi lhões de bra si lei ros te nham con di- 
ções de so bre vi ver”, de fen deu Othe li-
no Ne to em seu dis cur so.

BACABAL

Maranhão ganha hospital de campanha dos EUA
Unir for ças con tra o co ro na ví rus e

re for çar o tra ba lho de am pli a ção da
re de de saú de, as sim tem si do o tra ba- 
lho da ges tão es ta du al no Ma ra nhão.
Nes ta ter ça-fei ra (9), em Ba ca bal, o
Go ver no do Es ta do deu con ti nui da de
às ações de com ba te à Co vid-19 e en- 
tre gou mais um hos pi tal de cam pa- 
nha ao mu ni cí pio – des ta vez, do a do
ao Ma ra nhão pe lo Go ver no dos Es ta- 
dos Uni dos.

Em so le ni da de vir tu al com a Em- 
bai xa da dos EUA, o go ver na dor Flá vio
Di no re for çou a im por tân cia de en- 
fren tar a pan de mia do co ro na ví rus
em uma ação con jun ta com to dos os
paí ses, es ta dos e mu ni cí pi os.

“Apre ci a mos es se ges to con cre to,
re co nhe ce mos co mo par te in te gran te
do con tex to de re la ções bi la te rais sau- 
dá veis. Vi ve mos um de sa fio adi ci o nal
so bre to dos os en tes es ta tais em ní veis
glo bais e não é pos sí vel a qual quer na- 
ção so zi nha en fren tar e ven cer es ta
pro ble má ti ca. A pan de mia exi ge um
es for ço so li dá rio de to dos os paí ses.
Pro cu ra mos fa zer o que nos ca be,
den tro da nos sa es fe ra de com pe tên- 
cia, so bre tu do, com o pro vi men to de
ser vi ços de saú de, em um es for ço gi- 
gan tes co com a am pli a ção de lei tos
hos pi ta la res, co mo fi ze mos na se ma- 
na pas sa da com a inau gu ra ção de
mais 50 lei tos, ho je com mui ta ale gria
re ce be mos es sa do a ção in ter me di a da
pe lo con su la do, pe la em bai xa da
dos EUA e já de ter mi nei a im plan ta- 
ção de mais 125 lei tos hos pi ta la res
nas pró xi mas se ma nas”, pon tu ou o
go ver na dor.

O em bai xa dor dos EUA no Bra sil,
Todd Chap man, agra de ceu a no va
opor tu ni da de de co o pe rar com os
ma ra nhen ses des ta can do a ex pan são
da co o pe ra ção exis ten te en tre o Go- 
ver no dos EUA e o Go ver no do Ma ra- 
nhão. “A nos sa pri o ri da de sem pre foi
tra ba lhar com bra si lei ros pa ra com- 
ba ter a la men tá vel pan de mia da Co- 
vid- 19, te mos tra ba lha do ar du a men- 

te bus can do ações e so lu ções pa ra
jun tos com ba ter mos es sa pan de mia.
O go ver no ame ri ca no jun to com o se- 
tor pri va do tem con tri buí do com
mais de R$ 400 mi lhões em uma sé rie
de ini ci a ti vas in cluin do do a ções de
equi pa men tos de saú de pa ra o po vo
bra si lei ro. Ago ra es ta mos mui to fe li- 
zes de en tre gar mais um equi pa men- 
to, des sa vez na ci da de de Ba ca bal, no
es ta do do Ma ra nhão”, des ta cou o em- 
bai xa dor.

Ins ta la do nas de pen dên ci as do Ci- 
re tran de Ba ca bal, o hos pi tal de cam- 
pa nha foi vi a bi li za do após os diá lo gos
es ta be le ci dos pe la Se cre ta ria de Es ta- 
do de In dús tria, Co mér cio e Ener gia
(Seinc) com a em bai xa da nor te-ame- 
ri ca na no Bra sil. Com 30 lei tos fun ci o- 
nan do ini ci al men te, a uni da de irá au- 
xi li ar o Hos pi tal Ma cror re gi o nal Dra.
Lau ra Vas con ce los no com ba te ao co- 
ro na ví rus.

O se cre tá rio Sim plí cio Araú jo, da
Seinc, afir mou que a uni da de tem ca- 
pa ci da de pa ra até 40 lei tos e irá aten- 
der não so men te os pa ci en tes do mu- 
ni cí pio de Ba ca bal, mas de to da a Re- 
gião de Pla ne ja men to do Me a rim.

“Es te hos pi tal é mo de lo de es tru tu- 

ra de guer ra. Já foi usa do no Ira que, no
de ser to, em áre as de re giões mui to fri- 
as. É tér mi co e tem cin co ares-con di-
ci o na dos de 40 a 60 mil btus. Pos sui
to do um sis te ma de re ser va tó rio de
água e de tra ta men to de es go to. É um
hos pi tal que vai aten der a to dos da ci- 
da de de Ba ca bal e da re gião pró xi ma”,
dis se Sim plí cio Araú jo du ran te a en- 
tre ga da uni da de.

Na pri mei ra eta pa de fun ci o na- 
men to do hos pi tal de cam pa nha, ele
se rá di re ci o na do pa ra pa ci en tes di ag- 
nos ti ca dos com Co vid-19. Em se gui-
da, a uni da de fi ca rá à dis po si ção do
Es ta do pa ra aten der a po pu la ção de
Ba ca bal e de to da a Re gião de Pla ne ja- 
men to do Me a rim. Além da uni da de
hos pi ta lar, o go ver no nor te-ame ri ca- 
no do ou, tam bém, ma te ri al de lim pe- 
za hos pi ta lar, EPIs, ma cas, apa re lhos
de ar-con di ci o na do e ge ra dor de
ener gia.

O che fe de ope ra ções do es cri tó rio
de li ga ção mi li tar na em bai xa da
dos EUA, ma jor Co lin Layne, re for çou
que a par ce ria en tre os dois paí ses
nes te mo men to é mui to im por tan te
pa ra unir es for ços di an te des ta cri se
sa ni tá ria mun di al. “O Bra sil e os Es ta- 
dos Uni dos cri a ram um com pro mis so
mui to im por tan te com es ta ci da de,
com es ta re gião e tam bém o mun do
in tei ro”, afir mou Layne.

Além do go ver na dor Flá vio Di no,
par ti ci pa ram da so le ni da de vir tu al
nes ta ter ça-fei ra (9) Todd Chap man,
em bai xa dor dos EUA no Bra sil; Jes si ca
Si mon, côn sul-ge ral dos EUA no Re ci- 
fe; os se cre tá ri os es ta du ais Car los Lu la
(Saú de) e Sim plí cio Araú jo (In dús tria
e Co mér cio); e re pre sen tan tes da em- 
bai xa da dos EUA no Bra sil e das se cre-
ta ri as es ta du ais do Ma ra nhão. Ao fi nal
do even to, jor na lis tas ma ra nhen ses
par ti ci pa ram e fi ze ram per gun tas por
meio de uma co le ti va de im pren sa vir-
tu al.
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Ser ou não ser (1)

Ser ou não ser (2)

Ser ou não ser (3)

“São in for ma ções de so ri en ta do ras. É uma
ava lan che”

Re la ção amis to sa (1)

Re la ção amis to sa (2)

Sem dan ça ma ca bra
O car na val co mo fes tas pro fa nas na An ti gui da de e re cu pe ra das

pe lo cris ti a nis mo, e que co me ça va no dia de Reis (Epi fa nia) e aca- 
ba va na Quar ta-Fei ra de Cin zas, tem inú me ros sig ni fi ca dos re li gi- 
o sos ou mes mo sa tâ ni co. Mas em 2021 a fo lia vai ser tran ca fi a da
até o pró xi mo ano. Co mo seus fol gue dos po pu la res, pro ve ni en tes
de ri tos e cos tu mes pa gãos, não com bi na ria em na da com a si tu a- 
ção pan dê mi ca que o País do Car na val vi ve ho je, di an te de 223 mil
mor tos pe lo co ro na ví rus em ape nas um ano. O Ma ra nhão es tá na
mai or al ta da no va on da da pes te no país.

Com mais de mil mor tos to dos os di as, uma le gião de con ta mi- 
na dos ocu pan do lei tos de UTI e clí ni cos, além dos que bus cam re- 
cu pe ra ção em ca sa, se ria inad mis sí vel al guém que rer a não in ter- 
rup ção do car na val. No mo men to em que há um apa vo ran te rein- 
fec ção de mi lha res de pes so as tan to pe la covid19 quan to pe la no- 
va va ri an te sur gi da em Ma naus, não dá pa ra acei tar en can ta men- 
tos ao re dor das fi las de de ses pe ra dos a es pe ra de um lei to de in- 
ter na ção, ou mes mo mor ren do sem ser aten di dos. Que rer car na- 
val em 2021 é achar pou co a ava lan che de vi das per di das di a ri a- 
men te, con for me o no ti ciá rio do hor ror.

As pes so as que de sa fi am as au to ri da des rom pem com o sen ti- 
do do bom sen so, o res pei to ao pró xi mo, pra ti can do a bru tal ir res- 
pon sa bi li da de co le ti va na fo lia aglo me ra da. Tais in di ví du os só
me re cem o cas ti go da lei. Não dá pa ra tur var a vi são so bre a re a li- 
da de de sa fi a do ra pa ra a ci ên cia e pa ra ca da um que pre sa pe la vi- 
da, co mo um pre sen te de Deus. Se ria o mes mo que trans for mar os
di as do car na val num ri tu al de dan ça ma ca bra in fer nal, pra ti ca da
na Ida de Mé dia, que sig ni fi ca va ce le brar a Mor te. No mun do ci vi- 
li za do de ho je se ria uma va di a ção so bre a dor dos mi lhões que
per de ram ami gos, pa ren tes e en tes que ri dos.

O que o mun do quer ho je é sal var vi das. A hu ma ni da de há
mui to não se via di an te de um mes mo de sa fio, in de pen den te- 
men te de re gi me po lí ti co. A ci ên cia nun ca na his tó ria fez tan to pe- 
la vi da em tão pou co tem po. Os mé di cos, en fer mei ros e de mais
pro fis si o nais da li nha de fren te nun ca se en tre ga ram, com ris cos
de mor te, a uma cau sa tão dig ni fi can te – a de sal var do en tes do co- 
ro na ví rus. Em 2020 o ris co de mor rer de co vid-19 no Bra sil foi
mais de três ve zes mai or que no res to do mun do. Ago ra es se ris co
é mai or ain da com a va ri an te da covid19 sur gi da em Ma naus, que
se es pa lha com mui to mais po de de in fec tar. Por tan to, re cla mar
da sus pen são do car na val é que rer a dan ça ma ca bra.

Quan do to dos que o cer cam ga ran tem que Flá vio Di no (PC- 
doB) es ta ria fir me pa ra se tor nar can di da to a se na dor em 2022, ele
sa co de a po ei ra e diz man ter o no me na dis pu ta pre si den ci al. Só
sai ria de la em fa vor de Luiz Iná cio Lu la da Sil va.

Sem sa la ma le ques, Di no e o mun do po lí ti co sa bem que Lu la,
de pois de tu do que pas sou, ain da é o no me mais for te no cam po
da es quer da pa ra o en fren ta men to a Jair Bol so na ro, des de que,
unin do-se a es quer da ao um pe da ço do cen tro.

Di no dis se que, se o ex-pre si den te Lu la des tra var na Jus ti ça sua
ele gi bi li da de elei to ral, com a re po si ção dos di rei tos po lí ti cos, ele
(Di no) sai rá da lis ta “no pri mei ro se gun do”. Não se ria um em pe ci- 
lho ao pe tis ta que, ao pou cos, vai que bran do as amar ras ju di ci ais.

 

Do mi nis tro Gil mar Men des, do STF, so bre as re ve la ções da La- 
va Ja to, vin das à luz nos úl ti mos di as, cu jo pro ces so é re la tor. Pa ra
ele, a ope ra ção tor nou-se “um se tor que cria sua pró pria cons ti tui- 
ção”.

 
O che fe da Ca sa Ci vil do go ver no e es ta du al Mar ce lo Ta- 

va res já tem o go ver na dor Flá vio Di no en di rei tan do o
seu ca mi nho pa ra tor na-lo con se lhei ro vi ta lí cio do Tri- 

bu nal de Con tas do Es ta do (TCE). O atu al pre si den te da
cor te, No na to La go, se apo sen ta em se tem bro.

 
Tão lo go Rai mun do No na to La go (ir mão de Jack son La- 

go) pe gue o pi ja ma de apo sen ta do aos 75, abri rá a va ga
do em pre gão, pa ra in di ca ção do go ver na dor. O res to é

mo le za: uma sa ba ti na na As sem bleia Le gis la ti va e a
no me a ção.

 
Pa ra Gas pard Es tra da, di re tor-exe cu ti vo do Ob ser va tó- 

rio Po lí ti co da Amé ri ca La ti na e Ca ri be, em ar ti go on- 
tem no New York Ti mes, a La va Ja to é o mai or es cân da- 

lo ju di ci al da his tó ria bra si lei ra. “A la va ja to se ven dia
co mo a mai or ope ra ção an ti cor rup ção do mun do”.

O pre si den te dos EUA, Joe Bi den, in ten si fi cou su as re la ções
com o Ma ra nhão, do an do ao go ver no Flá vio Di no, um hos pi tal de
cam pa nha pa ra a ci da de de Ba ca bal. O mu ni cí pio cen tra li za uma
re gião com qua se 10 ci da des.

No twit ter, Flá vio Di no agra de ceu on tem ao em bai xa dor dos
EUA no Bra sil, Todd C. Chap man pe la do a ção do hos pi tal em Ba- 
ca bal, que fun ci o na rá na pró xi ma se ma na pa ra co ro na ví rus. O Se- 
cre tá rio Sim plí cio Araú jo cui dou da es tra té gia de in ter me di a ção.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RE NA TO DI O NÍ SIO
Po e ta, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ral.

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

TOP 3

A pres ti gi o sa co lu na – Diá rio do Po- 
der- de au to ria do não me nos pres ti gi- 
a do ar ti cu lis ta, Cláu dio Hum ber to,
que cir cu la nos mais afa ma dos veí cu- 
los de co mu ni ca ção des te país, es- 
tam pa nes te dia 5/2 com o tí tu lo que
dá ori gem a es te co men tá rio, ras ga- 
dos elo gi os a nos sa “con tra di tó ria” pe- 
tro lei ra e mai or em pre sa em ter ras
bra si lei ras, por ser de ca pi tal aber to,
es te co men ta ris ta dei xa de no meá-la
co mo em pre sa bra si lei ra.

Bem no es ti lo ufa nis ta dos anos de
chum bo da di ta du ra, in for ma que ba- 
te mos nos so pró prio re cor de na pro- 
du ção de pe tró leo com 2,94 mi lhões
de bar ris por dia, fa to que nos co lo ca a
fren te dos Emi ra dos Ára bes que pro- 
duz tão so men te 2,78 mi lhões. Es te gi- 
gan tes co fei to nos co lo ca na ter cei ra
po si ção den tre os pro du to res do pla- 
ne ta. Res tan do-nos ul tra pas sar ape- 
nas a Ará bia Sau di ta e o Ira que pa ra
che gar mos ao to po.

Não de se jo dis cu tir a ve ra ci da de da
in for ma ção, não te nho mei os, me nos
ain da, mé to do pa ra tal che ca gem,
que ro en tre tan to, dis cor rer so bre os
des do bra men tos e sen ti men tos que
afir ma ti va des te qui la te po de pro du- 
zir. Si len cia in ten ci o nal men te ou não,
se pro du zi dos em ter ra ou em mar

aber to, is to, é bom que sai ba mos, faz
uma di fe ren ça enor me na com po si- 
ção do pre ço. Na da in for ma se a ex- 
plo ra do ra, en ten da-se mei os, é pró- 
pria alu ga da ou de ter cei ros. Dei xa de
in for mar em que es ta do ou blo co ex- 
plo ra tó rio se deu ta ma nha fa ça nha.

Ora, ca ros lei to res, se ja mos ra zoá- 
veis, ao con trá rio de ba ter mos pal- 
mas, co mo pa re ce ser o ob je ti vo de se- 
ja do pe lo au tor, te mos é que ques ti o- 
nar al guns pon tos: se já so mos o ter- 
cei ro pro du tor mun di al, qual a nos sa
po si ção no re fi no des te in su mo?
Quan to des ta pro du ção se des ti na ao
mer ca do in ter no e quan to vai pa ra ex- 
por ta ção? Quais e quan tas re fi na ri as
es tão fun ci o nan do em nos so País pa- 
ra aten der ta ma nha de man da? Se ex- 
por ta do res pa gam o mes mo va lor que
os na ti vos? So mos au tos su fi ci en tes?
Se so mos por que ane xar nos sa po lí ti- 
ca de pre ços nas bol sas?

Fei tos es tes ques ti o na men tos, com
cer te za vo cê os au men ta rá, não pos so
dei xar de pa ten te ar meu mais pro fun- 
do de sa len to ao ver que não pos so
sen tar-me em qual quer ro da de con- 
ver sa que lo go se apre sen ta o pre ço
des te in su mo. Que es tou, mais que
far to, de ou vir di zer que es te pro du to
é um vi lão na com po si ção dos pre ços
pa ra o con su mi dor fi nal. Em co nhe- 

cer a ten ta ti va de gre ve na ci o nal dos
ca mi nho nei ros, que re cla ma vam do
pre ço do óleo di e sel co bra do na bom- 
ba, fra cas sa da pe la do mes ti ca ção dos
di ri gen tes pe lo Go ver no Fe de ral.

Pa ra fi car por aqui. De se jo fa zer
umas per gun tas que o mo men to de
mim exi ge: a quem o ar ti cu lis ta, mes- 
mo não ci tan do, con si de ra ser o gran- 
de be ne fi ciá rio des ta trom be te a da vi- 
tó ria? Se ria o Go ver no Bol so na ro e to-
dos os bra si lei ros ou ape nas um dos
la dos da equa ção? Exis ti ri am ou tros
que sob ou tras ban dei ras au fe rem lu- 
cros? E fi nal men te, em que e, a par tir
de quan do, nós, os pa ga do res de im- 
pos tos, co me ça re mos sen tir o gos to
des ta epo peia?

Com ca ri nho, pe ço pa ra fi na li zar
di zen do que sin to a di mi nui ção do
meu estô ma go, me aco me te um mis to
de náu sea e rai va, ex pli co: co mo po de
o go ver no di vul gar es te fa to en quan to
pa ga mos, en tre to dos os po vos, pro- 
du to res ou não de pe tró leo, os mai o- 
res va lo res pa ra uti li za ção de com bus- 
tí veis, ho je vi tais pa ra o mun do. Não
pos so crer que a in sen si bi li da de e a
co var dia, de quem tem po der de man-
do e, ma ni pu lan do es ta po lí ti ca co- 
var de, es te ja so la pan do o di rei to de
tan tos, a um pe da ço de pão e um co po
de lei te na me sa, to da ma nhã; is to se- 
ria de mais. 

Desenvolvimento urbano de São Luís

“A ave do pa raí so pou sa ape nas na
mão que não agar ra.” John Berry, po e- 
ta ame ri ca no.

Es tou re lem bran do o im por tan te
tra ba lho que re a li za mos nos idos de
1967, em São Luís, pas sos ini ci ais do
que se ria o pri mei ro Pla no Di re tor da
nos sa ca pi tal. Ao fa zê-lo es tou cer to
de que a Ci da de po de ria ser be ne fi ci a- 
da por al go se me lhan te, pa ra evi tar
que o seu cres ci men to con ti nue acon- 
te cen do de for ma de sor de na da.

Na que le tem po ha via o ar qui te to-
ur ba nis ta de ori gem hún ga ra, mas de
co ra ção bra si lei ro e ma ra nhen se, que
em vi da se cha mou Wit-Olaf Pro chi- 
nik; ha via tam bém as es pe ran ças no
go ver no que se ini ci a va do nos so ex-
Pre si den te Jo sé Sarney, além de um
en ge nhei ro pa ra mui tos con si de ra do
vi si o ná rio, po rém aman te dos de sa fi- 
os e cren te de que a tec no lo gia de ve ria
ser adap ta da às cir cuns tân ci as con- 
jun tu rais das ci da des con for me pro- 
vou quan do foi Pre fei to de São Luís,
Dr. Ha rol do Olympio Lis boa Ta va res,
en tão Se cre tá rio de Vi a ção e Obras
Pú bli cas do Es ta do – SVOP.

A pri mei ra fa se da ope ra ci o na li za- 
ção des se pro ces so de tra ba lho in dis- 
pen sá vel ao Pla no con tou com a par ti- 
ci pa ção de alu nos das Fa cul da des de
Eco no mia, Fi lo so fia e de Ser vi ço So ci- 
al, da Fun da ção Uni ver si da de do Ma- 
ra nhão; tam bém de pro fes so res es pe- 
ci a li za dos em His tó ria, Ge o gra fia, Es- 
ta tís ti ca, Eco no mia, co or de na dos pe- 
los for mu la do res da pes qui sa e por

téc ni cos li ga dos à SVOP e à Fun da ção.
Foi uma es tra té gia que vi sou ‘ali ar o
útil ao agra dá vel’, re du zir cus tos e
pro por ci o nar uma vi são prá ti ca aos
nos sos uni ver si tá ri os e fu tu ros pro fis- 
si o nais. Foi um su ces so.

 
A pes qui sa ver sa va so bre as con di- 

ções de or ga ni za ção do es pa ço fí si co,
seus pa drões de ocu pa ção e uti li za- 
ção, sis te ma viá rio, área ur ba na e de
ex pan são, es tru tu ra da pro pri e da de,
lo ca li za ção dos equi pa men tos so ci ais
de ha bi ta ção, edu ca ção, saú de, se gu- 
ran ça pú bli ca, re cre a ção e áre as ver- 
des, abas te ci men to, me ca nis mo de
con tro le do so lo, sis te ma de trans por- 
tes e seus equi pa men tos, sis te ma de
co mu ni ca ções, lim pe za pú bli ca, sa- 
ne a men to bá si co, ener gia, pa trimô- 
nio his tó ri co e ar tís ti co.

 
A pes qui sa re fe ria-se tam bém a

uma aná li se das con di ções ins ti tu ci o- 
nais do Mu ni cí pio, prin ci pal men te
sua si tu a ção ad mi nis tra ti vo-fi nan cei- 
ra, su por tes in dis pen sá veis à sua im- 
ple men ta ção. Em ter mos da le gis la- 
ção de cor ren te, com ex ce ção de ma- 
té ria or ça men tá ria, mais tar de a prá ti- 
ca de mons trou que a de le ga ção le gis- 
la ti va à pro mul ga ção de leis afi gu rou-
se um ins tru men to de ace le ra ção da
ad mi nis tra ção co mo um to do.

Os es tu dos ne ces sá ri os ao Pla no
Di re tor ad mi ti am a sua exe cu ção pu ra
e sim ples pe la Pre fei tu ra, a as sun ção
dos tra ba lhos pe lo Go ver no do Es ta- 
do, a exe cu ção pe la Pre fei tu ra em co- 
o pe ra ção téc ni ca com o Go ver no do
Es ta do, nes te ca so cri an do-se um
Con se lho de De sen vol vi men to in te- 
gra do por ór gãos es ta tais e da Pre fei- 
tu ra. A ter cei ra al ter na ti va foi a pre fe- 
ri da. 

As con sequên ci as be né fi cas do Pla-
no fo ram sur gin do e in du zi ram tu do
que acon te ceu de pois em fun ção das
obras bá si cas da Pon te do São Fran- 
cis co, da Bar ra gem do Ba can ga e do
Anel Viá rio.

 
Cou be aos uni ver si tá ri os, co or de- 

na dos con for me men ci o na do an te ri- 
or men te, a ta re fa de pes qui sar as di- 
ver sas fun ções econô mi cas da ci da de:
agri cul tu ra, in dús tria, co mér cio, tu- 
ris mo, ser vi ços, bem co mo os as pec- 
tos so ci ais re la ci o na dos à edu ca ção,
saú de, sa ne a men to bá si co, ha bi ta ção,
pa trimô nio his tó ri co e ar tís ti co, trans-
por te e cir cu la ção; os da dos le van ta- 
dos me di an te ques ti o ná ri os fo ram ta- 
bu la dos e in ter pre ta dos.

Par ti ci pa ram des se tra ba lho, além
do ar qui te to-ur ba nis ta Wit-Olaf Pro- 
chi nik e do geó gra fo Pe dro Gei ger, os
pro fes so res-es pe ci a lis tas Ezel ber to
Mar tins, Jo sé Arei as Gui ma rães e An- 
to nio So a res Bor da lo; os pro fes so res-
co or de na do res Ro sa Mo chel Mar tins,
Ma ria Elys Bai ma Sa ads, Ma ria do So- 
cor ro Mou ra da Sil va, Ma ria Jo sé Mu- 
rad e Antô nio Au gus to Ri bei ro Bran- 
dão, e cer ca de ses sen ta uni ver si tá ri- 
os-pes qui sa do res dos cur sos ci ta dos,
ho je pro fis si o nais en gran de ci dos com
a ex pe ri ên cia vi vi da.

Em al gum mo men to de nos sas vi- 
das te mos que ser ato res pi o nei ros, o
que não sig ni fi ca a pro pri e da de de al- 
go no vo que de va ser per ma nen te-
men te rei vin di ca da. Há, sem pre, os
que vêm de pois, com a obri ga ção de
agre gar va lo res, igual men te im por- 
tan tes no pro ces so de acu mu la ção do
co nhe ci men to e de su as con quis tas
de cor ren tes.

» CRIS TO VAM BU AR QUE
Pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de de Bra sí lia

É pre ci so sal tar

O Bra sil as sis te nes ses di as às tra gé di as da epi de mia e da edu- 
ca ção, e as du as en tre la ça das as fi xi an do o fu tu ro do país. Mas, o
pre si den te da Re pú bli ca apre sen tou ao Con gres so Na ci o nal ações
que de se ja apro var co mo seu le ga do ao fu tu ro sem a pre sen ça
des ses as sun tos. O pre si den te quer que o Bra sil te nha mi lí ci as
com in di ví du os ca da vez mais ar ma dos, subs ti tuin do po lí ci as e
For ças Ar ma das. 

Ele pro põe tam bém re du zir a pro te ção aos nos sos po vos in dí- 
ge nas e ino cen tar pre vi a men te po li ci ais que ma tam ci vis du ran te
ope ra ções. Ele não põe a edu ca ção co mo pri o ri da de, sal vo de so- 
bri gar os go ver nos de ofe re ce rem es co la e trans fe rir es sa res pon- 
sa bi li da de pa ra que as fa mí li as pos sam dar ins tru ção em ca sa. Ig- 
no ra 50 mi lhões de cri an ças em ida de es co lar cu jas fa mí li as não
têm  con di ções de edu car os fi lhos em ca sa, co mo era no pe río do
me di e val, com tu to res, e ain da des pre za o fu tu ro da na ção a ser
cons truí do por elas.

A aná li se das pro pos tas do pre si den te as sus ta pe la au sên cia de
pre o cu pa ção com a edu ca ção nos dois anos ini ci ais do go ver no. A
pon to de isen tar im por ta ções de ar mas e ta xar im por ta ção de li- 
vros, por que seus mi nis tros di zem que li vros são com pra dos por
ri cos e ar mas, por po bres. Se ti ves se in te res se em fa zer com que o
Bra sil des se o sal to na edu ca ção, ele te ria apre sen ta do as pro pos- 
tas co nhe ci das, mas é for ço so di zer que seus an te ces so res tam- 
bém não qui se ram pôr em prá ti ca. 

Apre sen tar uma es tra té gia pa ra que, em al guns anos, ou dé ca- 
das, o Bra sil atin ja du as me tas: ter um sis te ma edu ca ci o nal com
má xi ma qua li da de e que a edu ca ção te nha a mes ma qua li da de,
in de pen den te men te da ren da e do en de re ço da cri an ça. Pa ra tan- 
to, se ri am ne ces sá ri os al guns pas sos.

É pre ci so con cen trar o tra ba lho do MEC na edu ca ção de ba se.
Ins ta lar uma agên cia pa ra a pro te ção da cri an ça e do ado les cen te
ca paz de cui dar des se pú bli co em to dos os se to res co mo saú de,
cul tu ra e bem-es tar. Edu ca ção é mais que um di rei to de ca da bra- 
si lei ro, é tam bém o ve tor fun da men tal do pro gres so, so bre tu do,
nes tes tem pos da eco no mia e de se gu ran ça na ci o nal ba se a das no
co nhe ci men to e a jus ti ça so ci al de pen den te da dis tri bui ção de
co nhe ci men to a to dos, com a mes ma qua li da de.

É ne ces sá rio re to mar a im plan ta ção de um sis te ma na ci o nal de
edu ca ção de ba se, com pro pos ta de ado tar as es co las das ci da des
sem con di ções de ofe re cer a edu ca ção que su as cri an ças ne ces si- 
tam e me re cem. As su mir pa ra o go ver no fe de ral a res pon sa bi li da- 
de pe la edu ca ção de ba se nas ci da des que as sim de se jas sem e na
ve lo ci da de que os re cur sos fe de rais per mi ti rem, en vi an do pro fes- 
so res de uma car rei ra fe de ral, mui to bem re mu ne ra dos, se le ci o- 
na dos com ri gor de pois de cui da do sa for ma ção, to dos com de di- 
ca ção ex clu si va à es co la on de es ti ve rem lo ta dos, acei tan do subs- 
ti tuir a es ta bi li da de ple na por es ta bi li da de com res pon sa bi li da de,
su jei ta à ava li a ção pe rió di ca.

Nes sas ci da des, as no vas es co las se ri am cons truí das com as
ins ta la ções ne ces sá ri as no pa drão das es co las fe de rais, es pe ci al- 
men te, as mi li ta res fe de rais. Es sas es co las ini ci a ri am a evo lu ção
das atu ais “au las te a trais”, do pro fes sor com qua dro e giz, pa ra
“au las ci ne ma to grá fi cas”, em que o pro fes sor uti li za ria ban cos de
da dos e de ima gens. To das as es co las das ci da des ado ta das te ri am
ho rá rio in te gral.

É pos sí vel fa zer is so em dois anos em al gu mas ci da des pe que- 
nas e, em 20 ou 30 anos, em to das as es co las do Bra sil pa ra to das as
cri an ças bra si lei ras. É pos sí vel e é pre ci so. Os go ver nos an te ri o res
de ram pas sos pro a ti vos, mas tí mi dos ain da na edu ca ção de ba se.

Ao lon go dos úl ti mos 30 anos, o Bra sil foi me lho ran do sua edu- 
ca ção, mas au men tan do qua tro bre chas que nos fa zem me lho rar
fi can do pa ra trás: bre cha en tre edu ca ção dos ri cos e po bres, en tre
ci da des ri cas e ci da des po bres, en tre ou tros paí ses e o Bra sil e en- 
tre o que é pre ci so co nhe cer e o que é en si na do.

O atu al go ver no pa re ce de ci di do a pi o rar nos sa edu ca ção. Os
go ver nos an te ri o res op ta ram por ape nas me lho rar, não sal tar. O
Bra sil pre ci sa in ter rom per a mar cha in sa na do atu al go ver no sa- 
cri fi can do o pro gres so, a se gu ran ça e a sus ten ta bi li da de do país,
mas tam bém, subs ti tuir a me lho ria len ta, que nos dei xa pa ra trás,
e ado tar uma es tra té gia que per mi ta sal tar aos pa drões de qua li- 
da de das me lho res do mun do, com equi da de pa ra to das as cri an- 
ças. Pa ra dar o sal to ne ces sá rio pre ci sa mos sal tar es te go ver no.
Mas a sim ples subs ti tui ção de le não bas ta se os pró xi mos vi e rem
com a mes ma pers pec ti va de ape nas me lho rar nos dei xan do pa ra
trás e com bre chas am pli a das.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021
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Na quarta-feira, 5,4 mil litros de IFA foram recebidos em São Paulo da mesma
fornecedora, suficientes para a produção de 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac

CORONAVAC

Insumos para produção
de vacina chegam hoje

C
he ga ao Bra sil ho je (10) mais 
5,6 mil li tros do in gre di en te 
far ma cêu ti co ati vo (IFA) da 
Co ro na Vac, quan ti da de su fi- 

ci en te pa ra que o Ins ti tu to Bu tan tan, 
de sen vol ve dor dos imu ni zan tes jun to 
à far ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac, pro- 
du za no vas 8,7 mi lhões de do ses. Es ta 
é a se gun da re mes sa im por ta da da 
Chi na es te mês e, com ela, o país con- 
se gui rá do brar a atu al pro du ção.

A ae ro na ve par tiu de Pe quim, na 
ma dru ga da des ta ter ça-fei ra (9), à 1h 
(ho rá rio de Bra sí lia). A che ga da es tá 
pre vis ta pa ra a ma nhã de quar ta-fei ra, 
com pou so no ae ro por to de Gua ru- 
lhos. De lá, a car ga se rá trans por ta da 
di re to ao Bu tan tan.

No Bra sil, o IFA pas sa rá por en va sa- 
men to, ro tu la gem, em ba la gem, che- 
ca gem pa ra, as sim, ser en vi a do ao Mi- 
nis té rio da Saú de pa ra a dis tri bui ção 
ao Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ção 
(PNI).

O pro ce di men to du ra 

apro xi ma da men te 20 

di as pa ra que as 

pri mei ras do ses 

re fe ren tes à re mes sa 

co me cem a ser 

en tre gues.

O AVIÃO COM 5,6 MIL LITROS DE INGREDIENTE FARMACÊUTICO ATIVO DECOLOU DA CHINA

Jun to aos 5,4 mil li tros que che ga- 
ram na pri mei ra se ma na de fe ve rei ro, 
o Bu tan tan con se gui rá ge rar 17,3 mi- 
lhões de do ses, que co me ça rão a ser 
en tre gues no fim do mês. De acor do 
com a tra ta ti va as si na da jun to ao go- 
ver no fe de ral, até 28 de fe ve rei ro, o 
Bu tan tan pre ci sa en tre gar 9,3 mi lhões 
de uni da des no mês. Des se mon tan te, 
1,1 mi lhão foi re pas sa do ao mi nis té- 
rio, que já fez a dis tri bui ção aos es ta- 
dos. Por tan to, fal tam 8,2 mi lhões de 
do ses.

Par te da pro du ção com o IFA já des- 
pa cha do irá abas te cer a de man da de 
mar ço, que se rá de 18 mi lhões de va ci- 

nas. Pa ra com ple tar os 46 mi lhões de 
uni da des pre vis tos até abril, o Bu tan-
tan de pen de de mais ma té ria-pri ma e 
ne go cia com a Chi na. Por en quan to, 
sem da ta pre vis ta pa ra o en vio.

Até se tem bro, o Bu tan tan tam bém 
de ve fi na li zar o con tra to adi ci o nal de 
for ne ci men to de mais 54 mi lhões de 
do ses ao PNI.

Em ja nei ro, se gun do o go ver no de 
São Pau lo, o Bu tan tan en tre gou 8,7 
mi lhões de va ci nas Co ro na Vac ao Mi- 
nis té rio da Saú de. Fo ram 6 mi lhões de 
do ses no dia 17, 900 mil no dia 22 e 1,8 
mi lhão no dia 29.

WUHAN

OMS diz ser improvável que vírus tenha “vazado”

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE DEFENDE A POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO POR UM ANIMAL

Um es pe ci a lis ta da Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) dis se ho je
(9) que é im pro vá vel que o no vo co ro- 
na ví rus te nha es ca pa do de um la bo- 
ra tó rio chi nês, de fen den do a pos si bi- 
li da de de ter si do trans mi ti do por um
ani mal.

O es pe ci a lis ta em se gu ran ça ali- 
men tar e do en ças ani mais da OMS
Pe ter Ben Em ba rek fez um re su mo da
in ves ti ga ção que es tá sen do fei ta por
uma equi pe de ci en tis tas chi ne ses e
da OMS so bre as pos sí veis ori gens do
no vo co ro na ví rus em Wuhan, a ci da de
chi ne sa on de os pri mei ros ca sos de
co vid-19 fo ram di ag nos ti ca dos.

O Ins ti tu to de Vi ro lo gia de Wuhan,
um dos prin ci pais la bo ra tó ri os de
pes qui sa de ví rus da Chi na, cons truiu
um ar qui vo de in for ma ções ge né ti cas
so bre co ro na ví rus em mor ce gos, após
o sur to da Sín dro me Res pi ra tó ria
Agu da Gra ve, que sur giu no país asiá- 
ti co em 2003.

Is so le vou a ale ga ções de que a co- 
vid-19 po de ria ter saí do da que las ins- 
ta la ções, hi pó te se su ge ri da pe lo ex-
pre si den te dos Es ta dos Uni dos Do- 
nald Trump.

Jun ta men te com ci en tis tas do ins- 
ti tu to, a equi pe da OMS, que in clui es- 

pe ci a lis tas de dez paí ses, vi si tou hos- 
pi tais, ins ti tu tos de pes qui sa e o mer- 
ca do de fru tos do mar on de fo ram di- 
ag nos ti ca dos os pri mei ros ca sos.

“As nos sas des co ber tas ini ci ais su- 
ge rem que a en tra da por meio de uma
es pé cie hos pe dei ra in ter me diá ria é o
ca mi nho mais pro vá vel, o que exi gi rá
mais es tu dos e pes qui sas mais es pe cí- 
fi cas”, dis se Em ba rek.

“No en tan to, as des co ber tas su ge- 
rem que a hi pó te se de se tra tar de um
in ci den te em um la bo ra tó rio é ex tre- 
ma men te im pro vá vel”, acres cen tou.

Os in ves ti ga do res chi ne ses anun ci- 
a ram que não en con tra ram o ani mal
que es tá na ori gem do no vo co ro na ví- 
rus.

A trans mis são pa ra o ser hu ma no a
par tir de um ani mal é pro vá vel, mas
“ain da não foi iden ti fi ca da”, dis se Li- 
ang Wan ni an, che fe da de le ga ção de
ci en tis tas chi ne ses.

Wuhan, ci da de lo ca li za da no cen- 
tro da Chi na, di ag nos ti cou os pri mei- 
ros ca sos do no vo co ro na ví rus no fi nal
de 2019, o que as au to ri da des de saú- 
de cha ma ram ini ci al men te de “pneu- 
mo nia por cau sa des co nhe ci da”.

Os in ves ti ga do res dis se ram que
não en con tra ram in dí ci os da pre sen- 

ça do ví rus em Wuhan an tes de os pri-
mei ros ca sos te rem si do di ag nos ti ca- 
dos.

“Nos dois me ses an te ri o res a de- 
zem bro, não há evi dên ci as de que o
[ví rus] es ti ves se cir cu lan do na ci da- 
de”, dis se Li ang, em em en tre vis ta so- 
bre os re sul ta dos da in ves ti ga ção.

A mis são da OMS so bre as ori gens
da trans mis são do ví rus é im por tan te
pa ra pre ve nir a ocor rên cia de fu tu ras
epi de mi as, mas só se con cre ti zou de- 
pois de mais de um ano de os pri mei- 
ros ca sos te rem si do di ag nos ti ca dos.

Pe quim con ti nu ou a ne gar os pe di- 
dos de uma in ves ti ga ção es tri ta men te
in de pen den te.

A in ves ti ga ção é ex tre ma men te
sen sí vel pa ra o re gi me co mu nis ta, cu- 
jos ór gãos ofi ci ais têm pro mo vi do te- 
o ri as que apon tam que o ví rus te ve
ori gem em ou tros paí ses.

A vi si ta dos es pe ci a lis tas ocor re de- 
pois de lon gas ne go ci a ções com Pe- 
quim, que in cluí ram uma co bran ça
por par te da OMS, que afir mou que a
Chi na es ta va de mo ran do mui to pa ra
fa zer os ar ran jos fi nais.

A OMS já ti nha aler ta do que se ria
ne ces sá rio ter pa ci ên cia an tes de en-
con trar a ori gem do ví rus.

Re vi são

ES TU DO

Va ci na da Pfi zer é efi caz
con tra va ri an tes
bri tâ ni ca e sul-afri ca na

A va ci na con tra a co vid-19 de sen vol vi da pe la em pre- 
sa ame ri ca na Pfi zer, em par ce ria com o gru po far ma- 
cêu ti co ale mão Bi on Te ch, mos trou-se efi caz pa ra três
va ri an tes do ví rus. Os pes qui sa do res ob ser va ram que a
res pos ta dos an ti cor pos de pa ci en tes que re ce be ram o
imu ni zan te foi al ta di an te de du as no vas for mas do pa- 
tó ge no que sur gi ram no Rei no Uni do, po rém um pou co
mais bai xa pa ra a que tem ori gem na Áfri ca do Sul. A
cons ta ta ção foi di vul ga da, on tem, na re vis ta Na tu re Me- 
di ci ne.

Na vés pe ra, ou tro es tu do — ain da não re vi sa do por
es pe ci a lis tas — evi den ci ou, po rém, que a va ci na cri a da
pe la Uni ver si da de de Ox ford e pe lo la bo ra tó rio As tra Ze- 
ne ca ge ra pou ca de fe sa pa ra ca sos le ves e mo de ra dos da
do en ça pro vo ca dos pe la va ri an te sul-afri ca na.

Os ci en tis tas ex pli cam que, pa ra tes tar os efei tos dos
fár ma cos nas no vas for mas do ví rus Sars-CoV-2, é ne- 
ces sá rio iden ti fi car quais são as al te ra ções ge né ti cas de
ca da ce pa. Nas aná li ses fei tas até ago ra na va ci na da Pfi- 
zer, os pes qui sa do res en con tra ram du as mu ta ções im- 
por tan tes: a pri mei ra cha ma da de N501Y, pre sen te nas
três va ri an tes es co lhi das pa ra o es tu do, e a ou tra no me- 
a da de E484K, vis ta ape nas na sul-afri ca na.

“Es sas du as fa lhas de DNA es tão lo ca li za das na pro- 
teí na prin ci pal do pa tó ge no, e po dem po ten ci a li zar a
ca pa ci da de de co ne xão com os re cep to res ACE2 do cor- 
po, que aju dam o agen te in fec ci o so a se es pa lhar”, ex pli- 
ca ram os au to res do tra ba lho, li de ra do por Pei-Yong Shi,
pes qui sa dor da Uni ver si da de do Te xas, nos Es ta dos Uni- 
dos.

No ex pe ri men to, a equi pe li de ra da por Pei-Yong Shi
pro je tou com bi na ções das du as mu ta ções e tes tou o
ma te ri al com so ros (san guí ne os) de 20 par ti ci pan tes
que re ce be ram a va ci na BNT162b, de sen vol vi da pe la
Pfi zer/Bi on Te ch. “To dos os ana li sa dos ha vi am par ti ci- 
pa do do en saio clí ni co pu bli ca do an te ri or men te e que
tes tou a efi cá cia do imu ni zan te. Eles re ce be ram du as
do ses com um in ter va lo de três se ma nas en tre elas, e
por tan to já ti nham pro du zi do an ti cor pos con tra a do- 
en ça”, de ta lhou o ar ti go da Na tu re Me di ci ne.

Nas aná li ses, os in ves ti ga do res ob ser va ram que o ví- 
rus foi neu tra li za do nas três va ri an tes tes ta das — po- 
rém, a res pos ta imu ne foi me nor con tra a mu ta ção
E484K. “São da dos im por tan tes, pois nos mos tram que
es sa va ri an te sul-afri ca na pre ci sa re ce ber mais aten ção
dos es pe ci a lis tas de vi do a sua mai or re sis tên cia”, fri sa- 
ram os ci en tis tas.

Os au to res do tra ba lho de fen dem que a evo lu ção
con tí nua do agen te da co vid-19 exi ge um mo ni to ra- 
men to cons tan te da efi cá cia da va ci na pa ra no vas ce pas.
“En ten der se os imu ni zan tes atu al men te de sen vol vi dos
pa ra Sars-CoV-2 tam bém for ne cem pro te ção con tra es- 
sas mu ta ções é uma pri o ri da de ur gen te”, fri sa ram no ar- 
ti go.

No úl ti mo do min go, um es tu do fei to por ci en tis tas da
Uni ver si da de de Witwa ters rand, na Áfri ca do Sul, mos- 
trou que a va ci na de sen vol vi da pe la Uni ver si da de de
Ox ford, em par ce ria com a As tra Ze ne ca, ge rou uma bai- 
xa pro te ção (22%) con tra a in fec ção le ve e mo de ra da do
no vo co ro na ví rus pro vo ca da pe la va ri an te des co ber ta
no país. No tra ba lho, os pes qui sa do res ava li a ram cer ca
de dois mil vo lun tá ri os com mé dia de 31 anos.

A equi pe de Witwa ters rand in for mou que o tra ba lho
ain da se rá re vi sa do e que não ava li ou o efei to do imu ni- 
zan te em re la ção a ca sos mais se ve ros da en fer mi da de.
A As tra Ze ne ca ga ran tiu que sua va ci na “po de pro te ger
con tra mor tes, hos pi ta li za ções e as for mas mais gra ves
da do en ça”, em de cla ra ção de um por ta-voz do la bo ra- 
tó rio bri tâ ni co à agên cia de no tí ci as Fran ce-Pres se
(AFP).

No mes mo dia em que o es tu do foi di vul ga do, o mi- 
nis tro da Saú de Ze wli Mkhi ze in for mou que o país iria
sus pen der o uso da va ci na Ox ford/As tra Ze ne ca de seu
pro gra ma de imu ni za ções. On tem, após a re per cus são
da no tí cia, o co-pre si den te do Co mi tê Con sul ti vo Mi nis- 
te ri al da Áfri ca do Sul, Sa lim Ab do ol Ka rim, de cla rou que
o país apli ca rá o imu ni zan te de ma nei ra gra du al, pa ra
ava li ar sua efi cá cia so bre a va ri an te sul-afri ca na.

Ka rim tam bém dis se que o pla no é ofe re cer a fór mu la
pro te ti va a 100 mil pes so as e mo ni to rar as ta xas de hos- 
pi ta li za ção. “Não que re mos va ci nar com um imu ni zan- 
te que não se ja efi caz pa ra ca sos gra ves. Se re mos pru- 
den tes, fa re mos a ava li a ção pri má ria e de pois va mos
dis tri buir”, afir mou, em um co mu ni ca do à im pren sa.

Pa ra Ana Ka ro li na Bar re to Ma ri nho, es pe ci a lis ta da
As so ci a ção Bra si lei ra de Aler gia e Imu no lo gia (AS BAI),
tes tes com as va ci nas con tra a co vid pre ci sam ser fei tos
cons tan te men te pa ra aju dar no con tro le da pan de mia.
“Es se mo ni to ra men to das mu ta ções e a res pos ta dos
imu ni zan tes a elas é es sen ci al. Só com es se ti po de tra- 
ba lho po de re mos re a li zar al te ra ções nas fór mu las e as- 
sim man ter uma pro te ção al ta”, opi nou.

De acor do com a es pe ci a lis ta, é im por tan te ter a com- 
pre en são de que mes mo re a ções imu nes mais bai xas
não são tão pre o cu pan tes. “Pas sa lon ge de ser al go de sa- 
ni ma dor, pois uma pe que na pro te ção ain da é me lhor
que ne nhu ma, e po de evi tar que com pli ca ções bem
mais gra ves sur jam”, res sal tou. “Ou tro pon to que pre ci- 
sa mos ter em men te é que te mos vá ri as va ci nas sen do
fei tas, en tão, as chan ces de ou tras fór mu las pre en che- 
rem es sas la cu nas são bem al tas”, com ple men tou.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

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


10
Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.comGERAL

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

6

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Outorga para o uso de água superficial, 
sob as coordenadas geográficas: (4°3’12,94’’S 45°34’30,80’’W), com vazão autorizada de (0.0 m³/dia), 
por período de bombeamento de (0.0 hora/dia), situado na rodovia MA-119, trecho Entroncamento, 
BR-222 (Santa Luzia) / Altamira do Maranhão. Com finalidade do uso não consuntivo da água, conforme 
dados constantes no Processo: 20090003230/2020, E-processo n° 122947/2020.

São Luís, 09 de fevereiro de 2021
JORGE FUMIO KUSABA

Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (seringas e agulhas 

descartáveis) para atender às demandas da Superintendência de Epidemiologia e Controle de Doenças 

da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com a finalidade de aplicar vacinas em ação de 

imunização de rotina e campanha nos 217 sistemas municipais de saúde, conforme as quantidades e 

especificação constantes no instrumento. A Pregoeira da Secretaria de Estado da Saúde comunica que a 

sessão marcada anteriormente para o dia 11/02/2021, às 10h (horário de Brasília), fica adiada para o dia 

25/02/2021, às 10h (horário de Brasília). Local: site www.gov.br/compras/pt-br/. Informações: 

Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, 

Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 / 

3198-5559.

São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2021

ANA NÍSIA VÉRAS CUTRIM FERREIRA LIMA

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
PROCESSO Nº 2945/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC, inscrita no CNPJ Nº 
05.032.043/0001-72, por intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 009/2020-GAB/SEINC de 
13 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão na edição do dia 20 de março 
de 2020, torna público que realizará às 15h, do dia 23 de fevereiro de 2021, na sua sede, situada na Av. 
Jerônimo de Albuquerque, Palácio Henrique de La Rocque, S/N – 1º andar, Calhau, São Luís - MA, 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço, para contratação de empresa
especializada no fornecimento de materiais de consumo (Tipo Água Mineral), para atender à demanda da 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão – SEINC/MA, na forma da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e demais legislação aplicável. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados através do site www.seinc.ma.gov.br ou na sede desta Secretaria, 
de segunda a sexta-feira, no horário de 13h30 às 19h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante a entrega de uma resma de papel A4 ou, ainda, mediante o recolhimento da importância 
de R$ 30,00 (trinta reais) feito, exclusivamente, através do Documento de Arrecadação de Receita 
Estadual - DARE, emitido “via internet”, no site www.sefaz.ma.gov.br, código da receita 214.

São Luís, 08 de fevereiro de 2021
Fábio Henrique Garcia Pereira

Pregoeiro Oficial - SEINC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – CSL/SEINC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00182677 2020 – SEINC/MA

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE SUSPENSÃO/ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
Informa-se a SUSPENSÃO/ADIAMENTO da licitação referente à Tomadas de Preços 
nº 001/2021. 
A nova data para a realização do certame será o dia 5 de março de 2021 às 10 
horas. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assesso-
ramento jurídico, com finalidade de orientação jurídica na tomada de decisões 
administrativas, assim como representação judicial com a Procuradoria do 
Município. 

Barreirinhas, 10 de fevereiro de 2021, 
Iolanda Santos David 

Secretária Municipal de Administração 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE SUSPENSÃO/ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
Informa-se a SUSPENSÃO/ADIAMENTO da licitação referente à Tomadas de Preços 
nº 002/2021. 
A nova data para a realização do certame será dia 5 de março de 2021 às 15 horas. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para consultoria e assessoria 
contábil. 

Barreirinhas, 10 de fevereiro de 2021, 
Iolanda Santos David 

Secretária Municipal de Administração 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE SUSPENSÃO/ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
Informa-se a SUSPENSÃO/ADIAMENTO da licitação referente ao Pregão Presencial 
Nº 001/2021. 
Objeto: Contratação de empresa para assessoria em controle interno. 
A nova data para a realização do certame será dia 24 de fevereiro às 10 horas. 

Barreirinhas, 10 de fevereiro de 2021, 
Iolanda Santos David 

Secretária Municipal de Administração 

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo menor preço, 
para Registro de Preços, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Decretos Federais 
nºs 10.024/2019 e 7.892/2013, Decreto Estadual 36.184/2020 e Lei Complementar nº. 123/2006 de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste certame, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, objetivando Registro 
de Preços para eventual e futura aquisição de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica ON-
GRIDE, para o núcleo regional de atendimento da DPE/MA nos municípios de MATINHA/MA, TUCIAÇU/
MA, TUTÓIA/MA e BARREIRINHAS/MA conforme especifi cações do termo de referência, anexo ao edital. 
A abertura da sessão pública será no dia 25/02/2021 às 09h (nove horas) horário de Brasília-DF, portal 
de compras eletrônicas COMPRASNET. Obtenção do Edital e recebimento das Propostas no endereço 
eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/ (UASG: 453747). O edital e seus anexos se encontram 
à disposição dos interessados nas páginas: defensoria.ma.def.br; https://www.gov.br/compras/pt-br/ e
www.tce.ma.gov.br. São Luís, 08/fevereiro/2021. Hilton Rafael Carvalho Costa - Pregoeiro CPL/DPE.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇAO

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação Pregão Presencial 
SRP nº 002/2021, que trata de registro de preços para eventual contratação de empresa para 
aquisição de material de limpeza, marcada para o dia 11/02/2021 às 09:30 horas, fi ca adiada a 
sua abertura para o dia 23/Fevereiro/2021 às 9:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado. 
O Edital e alteração (Errata nº 01/2021-CPL/DPE) se encontra à disposição dos interessados nas 
páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 08/Fevereiro/2021. 
Anunciação de M. C. Barbosa-Presidente da CPL.

As Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte torna público que 
recebeu em 02 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais – SEMA, a Autorização Ambiental  AA-SEMA Nº 01/2021, 
assinada em 01 de fevereiro de 2021. A autorização é referente à obra de 
ampliação da Subestação São Luis II com validade de 120 dias a contar da data 
de sua expedição em 01.02.2021.

JADER FERNANDES DE JESUS
Superintendente de Meio Ambiente

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AVISO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

As Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte torna público que 
recebeu em 02 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais – SEMA, a Autorização Ambiental  AA-SEMA Nº 02/2021, 
assinada em 01 de fevereiro de 2021. A autorização é referente à obra de 
ampliação da Subestação São Luis III com validade de 120 dias a contar da data 
de sua expedição em 01.02.2021.

JADER FERNANDES DE JESUS
Superintendente de Meio Ambiente

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AVISO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 
A Prefeitura de Itaipava do Grajaú– MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor 
Preço Global. OBJETO: contratação de empresa para a prestação dos serviços de dedetização, desratização, 
descupinização e desalojamento de morcegos das dependências dos prédios públicos visando atender às 
demandas do município de Itaipava do Grajaú, 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 09h00min do dia 26 de fevereiro de 2021. O 
Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do 
Município. Os interessados na aquisição do mesmo 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 informações no email: cplitaipava@gmail.com. 
Itaipava do Grajaú - Maranhão, 27 de janeiro de 2021. AURICÉLIA DE SOUSA DA SILVA. Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
A Prefeitura de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor 
Preço Global. OBJETO: contratação de empresa para a prestação dos serviços de limpeza de fossas sépticas, 
desinfecção e desentupimento de ralos, pias, bocas de lobo, caixas de gorduras e vasos sanitários visando 
atender às demandas do município de Itaipava do Grajaú, 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 11h00min do dia 26 de fevereiro de 
2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no 
site do Município. Os interessados na aquisição do mesmo 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 informações no email: cplitaipava@gmail.-
com. Itaipava do Grajaú - Maranhão, 28 de janeiro de 2021. AURICÉLIA DE SOUSA DA SILVA. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de Junco do 
Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro 
de Preços, do tipo Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de medicamento para abastecer a farmácia básica do Município de Junco do 
Maranhão/MA, conforme definido no Edital, seus Anexos e no Termo de Referência. DISPOSITIVOS 
LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 
2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO 
DE 2015, DECRETO MUNICIPAL 019/2019, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 
DE JUNHO DE 1993. DATA DE ABERTURA: 23 de fevereiro de 2021. HORARIO: 09h:00m. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e Termo de Referência está disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas. com.br, e também poderão ser 
lido e/ou obtido na Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, nº 111, centro, Junco do 
Maranhão/MA. no horário das 08h00min às 13h00mim. Para maiores informações e esclarecimen-
tos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/MA, 08 de fevereiro de 2021. Samuel 
de Araújo Passos – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de Junco do 
Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro 
de Preços, do tipo Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa 
para fornecimento de material de expediente para atender as necessidades das secretarias 
municipais de junco do maranhão/MA, conforme definido no Edital, seus Anexos e no Termo de 
Referência. DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, 
DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 
8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, DECRETO MUNICIPAL 019/2019, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIA-
MENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. DATA DE ABERTURA: 24 de fevereiro de 2021. 
HORARIO: 09h:00m. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e Termo de 
Referência está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspubli-
cas. com.br, e também poderão ser lido e/ou obtido na Sala de reunião da CPL, localizada na Rua 
Valmir Araújo, nº 111, centro, Junco do Maranhão/MA. no horário das 08h00min às 13h00mim. Para 
maiores informações e esclarecimentos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/-
MA, 08 de fevereiro de 2021. Samuel de Araújo Passos – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Junco do 
Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro 
de Preços, do tipo Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa 
para fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais 
de junco do maranhão/MA, conforme definido no Edital, seus Anexos e no Termo de Referência. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE 
SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 
DE OUTUBRO DE 2015, DECRETO MUNICIPAL 019/2019, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI 
Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. DATA DE ABERTURA: 25 de fevereiro de 2021. HORARIO: 
09h:00m. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e Termo de Referência está 
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas. com.br, e 
também poderão ser lido e/ou obtido na Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, nº 
111, centro, Junco do Maranhão/MA. no horário das 08h00min às 13h00mim. Para maiores 
informações e esclarecimentos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/MA, 08 de 
janeiro de 2021. Samuel de Araújo Passos – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. A Prefeitura Municipal de Junco do 
Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para 
Registro de Preços, do tipo Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação 
de empresa para o fornecimento de medicamento injetáveis para Município de Junco do 
Maranhão/MA. DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 
10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO 
DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, DECRETO MUNICIPAL 019/2019, APLICANDO-
-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. DATA DE ABERTURA: 26 de 
fevereiro de 2021. HORARIO: 09h:00m. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
Edital e Termo de Referência está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.por-
taldecompraspublicas. com.br, e também poderão ser lido e/ou obtido na Sala de reunião da 
CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, nº 111, centro, Junco do Maranhão/MA. no horário das 
08h00min às 13h00mim. Para maiores informações e esclarecimentos pelo e-mail: 
cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/MA, 08 de fevereiro de 2021. Samuel de Araújo 
Passos – Pregoeiro Municipal.

Prefeitura Municipal de Monção CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA  CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 02/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através 
da Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 123/06 e demais legislações aplicáveis, realizará no 
dia 26 de fevereiro de 2021 às 08h00min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2021, do tipo 
menor preço, objetivando eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos profissionais na elaboração de projetos de engenharia e/ou arquitetura, fiscalização, 
consultoria técnica e controle de obras de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Monção - MA. 
Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, 
disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). 
Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, 
conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na 
sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao 
grupo de risco. Monção - MA, 03 de fevereiro de 2021. Presidente da CCL: Silvia Pereira de Brito.

Prefeitura Municipal de Monção CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA  CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 03/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através 
da Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 123/06 e demais legislações aplicáveis, realizará no 
dia 26 de fevereiro de 2021 às 10h00min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2021, do tipo 
menor preço, objetivando eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de assessoria e consultoria técnica em licitações e contratos administrativos, visando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Monção-MA. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/-
MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, 
de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, 
referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, 
fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da 
Comissão pertencentes ao grupo de risco. Monção - MA, 03 de fevereiro de 2021. Presidente da CCL: 
Silvia Pereira de Brito.

ESTADO DO MARANHÃO Câmara Municipal De Nina Rodrigues 
PALÁCIO VEREADOR LUIS FRAZÃO CORRÊA 
Praça Rui Fernandes Costa, s/n Centro 
CNPJ: 14.043.451/0001-10 
NINA RODRIGUES - MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021, OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de 
programas de contabilidade e folha de pagamento de interesse desta Câmara Municipal. EDITAL: 
Poderá ser consultado gratuitamente ou mediante pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte) reais no 
endereço abaixo de segunda a sexta-feira das 08h:00 ás 12h:00. Endereço: Praça Rui Fernandes 
Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. Entrega das propostas: Dia 26/02/2021 – ás 11h:00, no 
mesmo endereço.

Nina Rodrigues - MA, 08 de Janeiro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO Câmara Municipal De Nina Rodrigues 
PALÁCIO VEREADOR LUIS FRAZÃO CORRÊA 
Praça Rui Fernandes Costa, s/n Centro 
CNPJ: 14.043.451/0001-10 
NINA RODRIGUES - MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Limpeza, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Nina Rodrigues/MA, conforme especificações 
contidas no anexo 1 – Termo de Referência do Edital. EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente 
ou mediante pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte) reais no endereço abaixo de segunda a 
sexta-feira das 08h:00 ás 12h:00. Endereço: Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/-
MA. Entrega das propostas: Dia 26/02/2021 – ás 14h:00, no mesmo endereço.

Nina Rodrigues - MA, 08 de Janeiro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO Câmara Municipal De Nina Rodrigues 
PALÁCIO VEREADOR LUIS FRAZÃO CORRÊA 
Praça Rui Fernandes Costa, s/n Centro 
CNPJ: 14.043.451/0001-10 
NINA RODRIGUES - MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, fará realizar às 
09h:00 (nove) horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço global, tendo por objeto à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de assessoria contábil para a Câmara Municipal de Nina Rodrigues. A presente licitação será realizada no 
salão da Câmara Municipal de Nina Rodrigues, situada na Praça Rui Fernandes Costa; s/n; Centro; Nina 
Rodrigues/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08h:00 (oito) às 12h:00 (doze), onde poderão ser consultados ou obtidos mediante 
pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte) Reais. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

Nina Rodrigues/MA, 08 de Fevereiro de 2021.
Silvio Daniel Chaves Magalhães

Presidente da CPL

TCP FREIRE EIRELI (Visual Graf ) CNPJ 
24.223.805/0001-62 torna público que requereu 
da Secretária Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMAM a  Renovação da Licença de Operação 
para atividade de Impressão de material para uso 
publicitário, localizada na Rua Encarnação e Silva 
nº 17, COHAB Anil III, CEP 65050-750, São Luís- 
MA, conforme processo SEMMAM 6251/21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de 
Carolina, mediante o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria nº 013, 
de 01 de janeiro de 2021, torna público que a Tomada de Preços nº 002/2021-CPL/PMC, do tipo Menor 
Preço Global, para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, conforme Anexo I do 
Edital, realizar-se-á em 01.03.2021, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital 
foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, 
no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site 
carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 09 de fevereiro de 
2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Presidente da CPL.

Prefeitura entrega EPIs para 
agentes comunitários de saúde

A 
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Saúde (Se-
mus) está fa-

zendo a entrega de Equi-
pamentos de Proteção 
Individual (EPIs) para 
os agentes comunitá-
rios de saúde de São 
Luís. Os materiais fo-
ram direcionados para 
as 54 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS).

O secretário Joel Nu-
nes agradeceu o em-
penho dos agentes co-
munitários e reforçou o 
compromisso da gestão 
em continuar oferecendo 
boas condições de tra-
balho e de valorização 
da categoria.

“Nosso compromisso 
é dar as condições ne-
cessárias para o bem-es-
tar e proteção dos pro-

fissionais que atuam na 
Atenção Básica do Mu-
nicípio”, destacou o se-
cretário Joel Nunes.

A ação representa 
mais um reforço do Mu-
nicípio para combater o 
novo coronavírus em São 
Luís. “Nosso foco é for-
talecer a atenção básica 
de São Luís e os agentes 
são um elo importan-
te entre a população e 

a assistência de saúde 
oferecida pelo municí-
pio. Neste momento de 
pandemia é fundamen-
tal que esses profissio-
nais estejam preparados 
para as visitas domici-
liares, como exigem os 
protocolos de segurança 
para contingenciamen-
to do novo coronavírus”, 
pontuou o secretário de 
saúde da capital.

PROTEÇÃO
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Qual o sig ni fi ca do da car ta ma nus cri ta nos di as de ho je?

A car ta po de ser uma fer ra men ta te ra pêu ti ca?

Ho je, qual o per fil de quem es cre ve car tas? Qual ti po de
per so na li da de tra ça ria?

Vo cê é uma das au to ras de O li vro das car tas. Co mo foi
par ti ci par? Qual con tri bui ção ima gi na pa ra o lei tor?

A car ta es cri ta a mão po de ser uma for ma de ex pres são
das emo ções e sen ti men tos?

Pa ra quem não tem o há bi to, tem me do, não sa be co mo
co me çar, co mo le var os sen ti men tos pa ra o pa pel? Eles
che gam re ais ou mas ca ra dos?

Vo cê re ve lou que o na mo ro com seu ma ri do co me çou
com uma car ta. Uma re la ção já de 30 anos. Po de con tar
co mo foi es se mo men to?

CAR TA: A ORI GEM

CAR TAS E LI VROS

CU RI O SI DA DES DA CO MU NI CA ÇÃO

Escrita

O efeito terapêutico 
das cartas à mão

C
ar tas de amor, de des pe di da, de vi da, de mor te,
de nas ci men to, de des cul pas, de li ções, de da- 
tas es pe ci ais, de avi sos. As pa la vras no pa pel
per cor rem ca mi nhos ini ma gi ná veis e sur pre- 

en den tes por que a ori gem es tá no co ra ção, na emo ção,
no de se nho de ca da le tra. Se per deu for ça co mo tra di ção
e há bi to, o res ga te da car ta ma nus cri ta na pós-mo der ni- 
da de é um jei to de aca len tar a al ma, bus car acon che go e
dar ou tro sen ti do ao tem po.

“É pre ci so ape nas aden trar o co ra ção e le var os sen ti- 
men tos pa ra o pa pel, pos si bi li tan do-os sim ples men te
se des ve lar, ge nuí nos e au tên ti cos”, afir ma Re na ta Feld- 
man, psi có lo ga clí ni ca, es cri to ra e pa les tran te

E tam bém des ta ca: “Ou tra pai xão que cul ti va va era
uma co le ção de pa péis de car ta, lin dos e per fu ma dos,
que guar da va em uma pas ta plas ti fi ca da. To dos os di as a
le va va à es co la e aguar da va an si o sa men te a ho ra do re- 
creio, quan do mos tra va a co le ção às mi nhas ami gas e
re a li za va pos sí veis tro cas.” As lem bran ças da psi có lo ga
clí ni ca, es cri to ra e pa les tran te Re na ta Feld man tra du- 
zem a di ver si da de e os inú me ros sig ni fi ca dos que sem- 
pre te rão em co mum: a união de pen sa men tos e a apro- 
xi ma ção das pes so as. O que faz da car ta, sim, fer ra men- 
ta de saú de men tal.

Nos tem pos atu ais, em que a vi da di gi tal im pe ra e um
sim ples co man do no te cla do en via men sa gens ins tan tâ- 
ne as, uma car ta es cri ta car re ga uma ideia de pas sa do,
nos tal gia, re lí quia, ra ri da de e – quan to pa ro do xo! – ino- 
va ção: re ce ber ho je uma car ta pe lo cor reio, es cri ta a
mão, no mí ni mo cau sa gran de im pac to e sur pre sa.

Car tas po dem ser ex tre ma men te te ra pêu ti cas, trans- 
for ma do ras. Uti li zo bas tan te es se re cur so no con sul tó- 
rio e ve jo efei tos lin dos sur gi rem daí. É uma for ma de
trans fe rir pa ra o pa pel (ou pa ra a te la do com pu ta dor) o
que an da pe san do a ca be ça e o co ra ção – uma es pé cie
de ca tar se emo ci o nal. Além dis so, a car ta per mi te a
quem es cre ve or ga ni zar os pen sa men tos e idei as, cla re- 
an do o que se sen te e mui tas ve zes ge ran do in sights im- 
por tan tes. Ge ral men te, su gi ro que se jam es cri tas car tas
en vol ven do re la ções em con fli to (ou pa la vras que não
pu de ram ser di tas), ex pres san do tu do o que se es tá sen- 
tin do, sem cen su ra. Po de ser pa ra um pai, mãe, fi lho, ex-
na mo ra do, che fe, ami go, pro fes sor… A prin cí pio, não
pre ci sam ser en tre gues, ape nas re di gi das. Em al guns ca- 
sos, ava li a mos em con jun to a pos si bi li da de de se rem
efe ti va men te en vi da das. As car tas tra zem alí vio, cres ci- 
men to, for ça. E con tri bu em bas tan te pa ra o de sen vol vi- 
men to do pro ces so psi co te rá pi co.

Acre di to que pes so as mais ve lhas, con ser va do ras,
nos tál gi cas, que ain da não se ren de ram aos ape los tec- 
no ló gi cos. Po de mos pen sar em um cer to ape go ao pas- 
sa do, ri gi dez ou sim ples men te no gos to por es cre ver
car tas à mo da an ti ga.

Mi nha car ta é uma “pe que na” vol ta no tem po: a Re- 
na ta, de 13 anos, que pe gou um ôni bus pa ra ir ao en con- 
tro de uma psi có lo ga, na mai or an si e da de, fa zer sua pri- 
mei ra ses são de te ra pia. Es cre vo pa ra es sa psi có lo ga fa- 

zen do uma bre ve re tros pec ti va des sa re la ção tão cheia
de sig ni fi ca do e de li ca de za pa ra mim. Uma re la ção que
tan to in flu en ci ou a pes soa que sou ho je e tam bém a
pro fis são que exer ço, uma de mi nhas gran des pai xões.
Di vi do no li vro um es pa ço com mais 19 au to res, que es- 
cre ve ram car tas pa ra des ti na tá ri os di ver sos: pai, mãe, fi- 
lhos, tem po, mor te, en tre ou tros. Acre di to que a co le tâ- 
nea pos sa con tri buir no sen ti do de to car o lei tor, fa zê-lo
pen sar, cau san do uma po si ti va iden ti fi ca ção com pá gi- 
nas da pró pria vi da.

Sim, cla ro. À me di da que o lá pis ou a ca ne ta vão des li- 
zan do pe lo pa pel, sen ti men tos e emo ções vão des li zan- 
do tam bém. É co mo se o co ra ção di tas se o que pre ci sa
ser di to, ex pres san do por meio de le tras miú das, gar ra- 
fais ou tre mi das, de tra ço for te ou fra co, a in ten si da de da
emo ção que ele car re ga. Es cre ver é re mé dio pa ra quem
es tá fra gi li za do, às vol tas com su as do res emo ci o nais. E
tam bém vi ta mi na, do se diá ria de saú de pa ra quem es tá
de bem com a vi da, ape nas bus can do re gis trar seus sen- 
ti men tos e se co nhe cer me lhor.

Não tem se gre do, e não é pre ci so te mer o pa pel. Ele
fa la por si só, jun to do co ra ção. Bas ta olhar pa ra den tro e
se en con trar: per di do, va len te, frá gil, so zi nho, mo ti va do,
fe liz, qual quer que se ja o sen ti men to. O que va le é a se de
de se ex pres sar. Tam bém não é pre ci so se pre o cu par
com a le tra, gra má ti ca, téc ni ca ou lin gua gem. É pre ci so
ape nas aden trar o co ra ção e le var os sen ti men tos pa ra o
pa pel, pos si bi li tan do-os sim ples men te se des ve lar, ge- 
nuí nos e au tên ti cos.

Ele ain da não era meu na mo ra do, mas já es tá va mos
con ver san do há uma se ma na, to dos os di as. Saí mos
uma vez e o en con tro se guin te eu ti ve que can ce lar por- 
que o meu avô mor reu jus to no dia. Meu fu tu ro na mo ra- 
do/ma ri do aca bou in do pa ra a mi nha ca sa e per ma ne- 
ceu um bom tem po co mi go e com a mi nha ir mã, nos
apoi an do. No dia se guin te, co me ti uma “he re sia”: ti rei
da pas ta o meu pa pel de car ta mais bo ni to, es cre vi pa ra
ele (agra de cen do pe la ami za de e ca ri nho) e pos tei no
cor reio. Na se ma na se guin te co me ça mos a na mo rar.

As car tas são con si de ra das o meio de co mu ni ca ção
mais an ti go do mun do. Não se sa be ao cer to quan do elas
sur gi ram, mas os reis do an ti go Ori en te Mé dio já as es- 
cre vi am. Por ser um dos re gis tros mais an ti gos, al guns
es tu di o sos apon tam, in clu si ve, que a car ta é a mãe de
to dos os gê ne ros tex tu ais, ao la do dos mi tos e con tos po- 
pu la res. Já no Egi to, mais de 4 mil anos an tes da Era Cris- 
tã, já exis ti am os sig ma na cis, men sa gei ros que le va vam
re ca dos es cri tos a pé ou mon ta dos em ca va los e ca me- 
los. En tre os li vros que for mam a Bí blia es tão pu bli ca das
21 car tas, es cri tas por Pau lo e ou tros se gui do res de Cris- 
to, di re ci o na das a po vos co mo os ro ma nos e os ha bi tan- 
tes da ci da de de Co rin to, na Gré cia An ti ga. No Bra sil, as
car tas che ga ram com os pri mei ros por tu gue ses. As sim
que a es qua dra de Ca bral apor tou, Pe ro Vaz de Ca mi nha

en vi ou uma cor res pon dên cia ao rei co mu ni can do o
des co bri men to das no vas ter ras.

1 – To das as car tas, de Cla ri ce Lis pec tor (edi to ra Roc- 
co): reú ne cor res pon dên ci as es cri tas por Cla ri ce Lis pec- 
tor ao lon go de sua vi da.

2 – Car tas ex tra or di ná ri as: A cor res pon dên cia ines- 
que cí vel de pes so as no tá veis (edi to ra Com pa nhia das
Le tras): co le tâ nea de mais de 125 car tas que ofe re ce um
olhar iné di to so bre os even tos e as pes so as no tá veis da
nos sa his tó ria. É uma ce le bra ção do po der da cor res- 
pon dên cia es cri ta, que vai do co mo ven te bi lhe te sui ci da
de Vir gi nia Wo olf à re cei ta que a rai nha Eli za beth II en vi- 
ou ao pre si den te ame ri ca no Ei se nhower; do pe di do es- 
pe ci al que Fi del Cas tro, aos 14 anos, faz a Fran klin D. Ro- 
o se velt, à car ta em que Gandhi su pli ca a Hi tler que te- 
nha cal ma e mui to mais.

3 – Fer nan do Pes soa e Ofé lia Quei roz. Cor res pon dên- 
cia amo ro sa com ple ta (edi to ra Ca pi va ra): reú ne to da a
cor res pon dên cia amo ro sa tro ca da en tre Fer nan do Pes- 
soa e sua úni ca na mo ra da, Ofé lia Quei roz, de 1919 a
1935, com 156 car tas iné di tas.

4 – Car los e Má rio: Cor res pon dên cia de Car los Drum- 
mond de An dra de e Má rio de An dra de (edi to ra Bem-Te-
Vi): cor res pon dên cia man ti da en tre 1924 e 1945 en tre
Drum mond e An dra de.

5 – Car tas a um jo vem po e ta (edi to ra L&PM): Pa ris, fe- 
ve rei ro de 1903. Rai ner Ma ria Ril ke re ce be uma car ta de
um jo vem cha ma do Franz Kap pus, que as pi ra se tor nar
po e ta e que pe de con se lhos ao já fa mo so es cri tor.

6 – Car tas en tre Freud e Pfis ter. Um diá lo go en tre a
psi ca ná li se e a fé cris tã (edi to ra Ul ti ma to): é fas ci nan te
acom pa nhar o diá lo go e a cons tru ção da ami za de en tre
Freud e Pfis ter. Freud era ju deu e ateu. Pfis ter, pas tor
pro tes tan te. Tro cam idei as, tex tos, com par ti lham vi da.

1 – Pom bo-cor reio: os pom bos-cor rei os fo ram usa dos
há anos pa ra car re gar men sa gens es cri tas em pa pel co- 
lo ca das em um tu bo pe que no uni do ao pé. In clu si ve na
Pri mei ra Guer ra Mun di al, quan do não ha via co mu ni ca- 
ção por rá dio e eles le va vam re ca dos en tre os ba ta lhões.

2 – Tá bu as de ar gi la: as tá bu as de ar gi la eram o “blo co
de no tas da Me so po tâ mia”. A ori gem da car ta é re la ci o- 
na da à ne ces si da de do ho mem de se co mu ni car e as ta- 
bui nhas de ar gi la ti ve ram gran de im por tân cia. Fo ram
en con tra dos re gis tros em tá bu as de ar gi la con ten do
ma te ri al com ins cri ções mais an ti gas.

3 – Cor reio: em 1840, na In gla ter ra, sur giu o pri mei ro
ser vi ço de en vio de do cu men tos com pa ga men to do se- 
lo pos tal, o Penny Black. O cor reio pos si bi li tou o en vio
de in for ma ções es cri tas com mais se gu ran ça pa ra qual- 
quer lo ca li da de.

4 – Te lé gra fo: o pro ble ma da lon ga es pe ra por uma
car ta foi re sol vi do com o sur gi men to do te lé gra fo, em 6
de ja nei ro de 1835. Gra ças a es se meio de co mu ni ca ção,
as in for ma ções es cri tas pas sa ram a ser trans mi ti das a
lon gas dis tân ci as, com a uti li za ção de có di gos. O cri a dor
do sis te ma te le grá fi co foi o fí si co Sa mu el Mor se (1791 –
1872), que apri mo rou o te lé gra fo elé tri co e pas sou a usar
uma co di fi ca ção es pe cí fi ca, cha ma da de Có di go Mor se.

5 – Te le fo ne, rá dio, TV e in ter net: de pois do te lé gra fo,
veio o te le fo ne, cri a ção de Ale xan dre Graham Bell em
1876; o rá dio 30 anos após a in ven ção do apa re lho te- 
lefô ni co, em 1896; se gui do da te le vi são e, en fim, a in ter- 
net, nos anos 1960.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

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

In te gran do a pro gra ma ção de fe ve rei ro do
Te a tro Sesc, acon te ce nes ta sex ta, 12, o de ba-
te “Pers pec ti vas te a trais e os de sa fi os do pro- 
fes sor na ce na hí bri da”, com par ti ci pa ção de
Vi ní cius Cos ta e Mar cos Do mi ni ce, pro fes-
so res e ar tis tas lo cais, e me di a ção do pro du- 
tor cul tu ral, Ival do Jú ni or. O de ba te se rá
trans mi ti do ao vi vo pe lo ca nal do Sesc MA
no Youtube, a par tir das 17h, e bus ca com-
par ti lhar mo dos pa ra o des per tar cri a ti vo.

Previsão medonha

Uma pes qui sa fei ta pe la Uni ver si da de de
Co pe nha gen, na Di na mar ca, con se guiu en-
con trar uma for ma de pre ver, com mais de
90% de pre ci são, se um pa ci en te in fec ta do
pe lo Sars-CoV-2 mor re rá em de cor rên cia da
Co vid-19. O es tu do, fei to com ba se em in te li- 
gên cia ar ti fi ci al, tam bém foi ca paz de de ter-
mi nar com 80% de efi cá cia se um pa ci en te
hos pi ta li za do por co ro na ví rus pre ci sa rá de
um res pi ra dor me câ ni co. 

O ano de 2021 che gou com ain da
mais opor tu ni da de de ga nhar prê mi -
os com a sua con ta de ener gia. É a
pro mo ção Ener gia em Dia da Equa to -
ri al Ma ra nhão, que po de aju dar vo cê
nas com pras do mês ou no pa ga men -
to das con tas de luz du ran te um ano e
vi sa va lo ri zar os cli en tes adim plen -
tes e in cen ti var a po pu la ção a fi car
sem dé bi tos com a em pre sa por meio
de prê mi os men sais. Pe la cam pa nha,
os ven ce do res ga nham um ano de su -
per mer ca do no va lor de qui nhen tos
re ais por mês e um ano de bô nus de
du zen tos e cin quen ta re ais pa ra pa -
gar a con ta de luz men sa men te. Ao
fi nal da pro mo ção, to dos os ca das -
tra dos con cor rem a um prê mio no va -
lor de um au to mó vel Re nault Kwid
1.0, 0 km (R$37 mil).

Ins ti tuí da pe la As sem -
bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão, no úl ti mo
dia 5, uma co mis são de
ju ris tas que ela bo ra rá
pro pos tas de aper fei -
ço a men to, atu a li za ção
e con so li da ção do Có -
di go de Pro te ção do
Meio Am bi en te do Ma -
ra nhão. A co mis são,
for ma da por 13 pes so -
as, se rá pre si di da pe lo
pro mo tor de jus ti ça e
co or de na dor do Cen tro
de Apoio Ope ra ci o nal
de De fe sa do Meio Am -
bi en te, Luís Fer nan do
Bar re to Jr. (Fo to)

SIG BERGAMIN

A mai or e mais tra di ci -
o nal edi ção de Ca sa
Vo gue do ano, o
Yearbook Ca sa Vo gue,
che ga às ban cas de to -
do o país com 35 pro je -
tos dos mais re no ma -
dos pro fis si o nais do
uni ver so da ar qui te tu -
ra e de co ra ção. Sig
Ber ga min (Fo to), João
Ar men ta no, Da vid Bas -
tos, Pa tri cia Anas tas si -
a dis, Alex Ha na za ki e
Mau ri cio Ar ru da são
al guns dos no mes con -
sa gra dos a com por a
pu bli ca ção.

Nas redes sociais

A ga le ra li ga da na gas tro no mia ma ra nhen se
vem so fren do aler tas pa ra fal sos per fis nas re des
so ci ais. De fi ni ti va men te, os em pre sá ri os do se- 
tor fa zem um im por tan te aler ta: mui to cui da do
ao in te ra gir com per fis co mer ci ais na in ter net,
es pe ci al men te, em si tu a ções que en vol vam ne- 
go ci a ções. Por tan to, ao ler uma pro mo ção des- 
sas, en tre di re ta men te em con ta to com o res tau- 
ran te em su as pá gi nas ofi ci ais e não no te le fo ne
in for ma do no fal so per fil e con fi ra se a pro mo- 
ção de fa to é ver da dei ra. Di an te dis so, ja mais di- 
gi te da do al gum.

Caixa Quilombolas

Uma par ce ria iné di ta es tá le van do pro du tos
das co mu ni da des qui lom bo las do Ma ra nhão
pa ra to do o país. A no vi da de é fru to do diá lo go
en tre Se cre ta ria da Igual da de Ra ci al (SEIR) do
Ma ra nhão e o Bra sil na Cai xa, clu be de as si na tu-
ra e lo ja vir tu al on li ne de pro du tos bra si lei ros
que apoia a agri cul tu ra fa mi li ar e pro mo ve a bi- 
o di ver si da de. Com a par ce ria, nes te mês de fe- 
ve rei ro de 2021, uma cai xa te má ti ca com pos ta
por dez pro du tos não pe re cí veis e cer ti fi ca dos
com o Se lo Qui lom bos do Ma ra nhão po de ser
ad qui ri da em qual quer lu gar do Bra sil. 

Baixa na hotelaria

Com o can ce la men to do Car na val em gran de
par te do país, cer ca de 58% dos em pre sá ri os
ava li am que te rão me nos de 50% de ocu pa ção
du ran te a se ma na do fe ri a do. Ou tros 32% acre- 
di tam que con se gui rão ocu par de 50% a 70% da
hos pe da gem lo cal; e ape nas 10% es pe ram uma
mo vi men ta ção de 70% a 90%. Os da dos são pro- 
ve ni en tes de uma pes qui sa re a li za da pe la
FBHA, que es ti ma ain da que da de fa tu ra men to
pa ra 87% da ho te la ria bra si lei ra. Além dis so, a
mai o ria (48%) acre di ta que os pre juí zos fi ca rão
na ca sa de 30% a 50%. 

Pra curtir

Con fir ma dís si mo.
Du as gran des rai nhas
do Car na val se unem
em uma li ve me mo -
rá vel pa ra ce le brar a
da ta!

Pois é. Pre pa re-se
pa ra dan çar mui to ao
som de Ive te San ga lo
e Clau dia Leit te no
even to “O Trio: Ive te,
Cláu dia e vo cê”.

A du pla se apre sen ta
no sá ba do, 13, a par tir
das 17h30, di re to da
Bahia. Vo cê po de as -
sis tir tu di nho pe lo
YouTube @ive te san -
ga lo fi ci al ou pe lo
YouTube @clau di a -
leit te o fi ci al.

A Gol Li nhas Aé re as
es tá com uma pro -
mo ção de pas sa gens
aé re as com pa ra des -
ti nos na ci o nais com
pre ços a par tir de R$
72,90, o tre cho, pa ra
vi a jar até o fi nal de
mar ço.

A ofer ta va le até as
8h da pró xi ma quin -
ta-fei ra, 11, pa ra bi -
lhe tes emi ti dos na ta -
ri fa Fa mí lia Pro mo
(sem di rei to à ba ga -
gem des pa cha da
gra tui ta men te).

As ta xas de em bar -
que já es tão in clu sas
e a com pra do bi lhe te
de ida e vol ta é obri -
ga tó ria. O em bar que
de ve ocor rer até 31 de
mar ço de 2021.

Nem fe ve rei ro, nem
ju lho. 

Se gun do o pre fei to do
Rio, Edu ar do Pa es,
com to dos va ci na dos,
o car na val de ve vol -
tar a acon te cer so -
men te em 2022.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021
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Perspectivas teatrais

In te gran do a pro gra ma ção de fe ve rei ro do
Te a tro Sesc, acon te ce nes ta sex ta, 12, o de ba-
te “Pers pec ti vas te a trais e os de sa fi os do pro- 
fes sor na ce na hí bri da”, com par ti ci pa ção de
Vi ní cius Cos ta e Mar cos Do mi ni ce, pro fes-
so res e ar tis tas lo cais, e me di a ção do pro du- 
tor cul tu ral, Ival do Jú ni or. O de ba te se rá
trans mi ti do ao vi vo pe lo ca nal do Sesc MA
no Youtube, a par tir das 17h, e bus ca com-
par ti lhar mo dos pa ra o des per tar cri a ti vo.

Previsão medonha

Uma pes qui sa fei ta pe la Uni ver si da de de
Co pe nha gen, na Di na mar ca, con se guiu en-
con trar uma for ma de pre ver, com mais de
90% de pre ci são, se um pa ci en te in fec ta do
pe lo Sars-CoV-2 mor re rá em de cor rên cia da
Co vid-19. O es tu do, fei to com ba se em in te li- 
gên cia ar ti fi ci al, tam bém foi ca paz de de ter-
mi nar com 80% de efi cá cia se um pa ci en te
hos pi ta li za do por co ro na ví rus pre ci sa rá de
um res pi ra dor me câ ni co. 

O ano de 2021 che gou com ain da
mais opor tu ni da de de ga nhar prê mi -
os com a sua con ta de ener gia. É a
pro mo ção Ener gia em Dia da Equa to -
ri al Ma ra nhão, que po de aju dar vo cê
nas com pras do mês ou no pa ga men -
to das con tas de luz du ran te um ano e
vi sa va lo ri zar os cli en tes adim plen -
tes e in cen ti var a po pu la ção a fi car
sem dé bi tos com a em pre sa por meio
de prê mi os men sais. Pe la cam pa nha,
os ven ce do res ga nham um ano de su -
per mer ca do no va lor de qui nhen tos
re ais por mês e um ano de bô nus de
du zen tos e cin quen ta re ais pa ra pa -
gar a con ta de luz men sa men te. Ao
fi nal da pro mo ção, to dos os ca das -
tra dos con cor rem a um prê mio no va -
lor de um au to mó vel Re nault Kwid
1.0, 0 km (R$37 mil).

Ins ti tuí da pe la As sem -
bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão, no úl ti mo
dia 5, uma co mis são de
ju ris tas que ela bo ra rá
pro pos tas de aper fei -
ço a men to, atu a li za ção
e con so li da ção do Có -
di go de Pro te ção do
Meio Am bi en te do Ma -
ra nhão. A co mis são,
for ma da por 13 pes so -
as, se rá pre si di da pe lo
pro mo tor de jus ti ça e
co or de na dor do Cen tro
de Apoio Ope ra ci o nal
de De fe sa do Meio Am -
bi en te, Luís Fer nan do
Bar re to Jr. (Fo to)

SIG BERGAMIN

A mai or e mais tra di ci -
o nal edi ção de Ca sa
Vo gue do ano, o
Yearbook Ca sa Vo gue,
che ga às ban cas de to -
do o país com 35 pro je -
tos dos mais re no ma -
dos pro fis si o nais do
uni ver so da ar qui te tu -
ra e de co ra ção. Sig
Ber ga min (Fo to), João
Ar men ta no, Da vid Bas -
tos, Pa tri cia Anas tas si -
a dis, Alex Ha na za ki e
Mau ri cio Ar ru da são
al guns dos no mes con -
sa gra dos a com por a
pu bli ca ção.

Nas redes sociais

A ga le ra li ga da na gas tro no mia ma ra nhen se
vem so fren do aler tas pa ra fal sos per fis nas re des
so ci ais. De fi ni ti va men te, os em pre sá ri os do se- 
tor fa zem um im por tan te aler ta: mui to cui da do
ao in te ra gir com per fis co mer ci ais na in ter net,
es pe ci al men te, em si tu a ções que en vol vam ne- 
go ci a ções. Por tan to, ao ler uma pro mo ção des- 
sas, en tre di re ta men te em con ta to com o res tau- 
ran te em su as pá gi nas ofi ci ais e não no te le fo ne
in for ma do no fal so per fil e con fi ra se a pro mo- 
ção de fa to é ver da dei ra. Di an te dis so, ja mais di- 
gi te da do al gum.

Caixa Quilombolas

Uma par ce ria iné di ta es tá le van do pro du tos
das co mu ni da des qui lom bo las do Ma ra nhão
pa ra to do o país. A no vi da de é fru to do diá lo go
en tre Se cre ta ria da Igual da de Ra ci al (SEIR) do
Ma ra nhão e o Bra sil na Cai xa, clu be de as si na tu-
ra e lo ja vir tu al on li ne de pro du tos bra si lei ros
que apoia a agri cul tu ra fa mi li ar e pro mo ve a bi- 
o di ver si da de. Com a par ce ria, nes te mês de fe- 
ve rei ro de 2021, uma cai xa te má ti ca com pos ta
por dez pro du tos não pe re cí veis e cer ti fi ca dos
com o Se lo Qui lom bos do Ma ra nhão po de ser
ad qui ri da em qual quer lu gar do Bra sil. 

Baixa na hotelaria

Com o can ce la men to do Car na val em gran de
par te do país, cer ca de 58% dos em pre sá ri os
ava li am que te rão me nos de 50% de ocu pa ção
du ran te a se ma na do fe ri a do. Ou tros 32% acre- 
di tam que con se gui rão ocu par de 50% a 70% da
hos pe da gem lo cal; e ape nas 10% es pe ram uma
mo vi men ta ção de 70% a 90%. Os da dos são pro- 
ve ni en tes de uma pes qui sa re a li za da pe la
FBHA, que es ti ma ain da que da de fa tu ra men to
pa ra 87% da ho te la ria bra si lei ra. Além dis so, a
mai o ria (48%) acre di ta que os pre juí zos fi ca rão
na ca sa de 30% a 50%. 

Pra curtir

Con fir ma dís si mo.
Du as gran des rai nhas
do Car na val se unem
em uma li ve me mo -
rá vel pa ra ce le brar a
da ta!

Pois é. Pre pa re-se
pa ra dan çar mui to ao
som de Ive te San ga lo
e Clau dia Leit te no
even to “O Trio: Ive te,
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sis tir tu di nho pe lo
YouTube @ive te san -
ga lo fi ci al ou pe lo
YouTube @clau di a -
leit te o fi ci al.

A Gol Li nhas Aé re as
es tá com uma pro -
mo ção de pas sa gens
aé re as com pa ra des -
ti nos na ci o nais com
pre ços a par tir de R$
72,90, o tre cho, pa ra
vi a jar até o fi nal de
mar ço.

A ofer ta va le até as
8h da pró xi ma quin -
ta-fei ra, 11, pa ra bi -
lhe tes emi ti dos na ta -
ri fa Fa mí lia Pro mo
(sem di rei to à ba ga -
gem des pa cha da
gra tui ta men te).

As ta xas de em bar -
que já es tão in clu sas
e a com pra do bi lhe te
de ida e vol ta é obri -
ga tó ria. O em bar que
de ve ocor rer até 31 de
mar ço de 2021.

Nem fe ve rei ro, nem
ju lho. 

Se gun do o pre fei to do
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Os secretários de Fazenda de todo o país se mani-
festaram contra a instabilidade dos preços de com-
bustíveis, por meio de nota oficial do Comitê Nacio-
nal dos Secretários de Fazenda dos Estados e do DF 
(Comsefaz), publicada no dia 5 de fevereiro de 2021.

“Não houve ou há alteração, por parte dos Es-
tados, na incidência dos seus impostos ou na polí-
tica e administração tributária dos combustíveis. 
Os expressivos aumentos nos preços dos combus-
tíveis ocorridos a partir de 2017 não apresentam 
qualquer relação com a tributação estadual. Foram 
frutos da alteração da política de gerência de preços 
por parte da Petrobrás, que prevê reajustes baseados 
na paridade do mercado internacional, repassando 
ao preço dos combustíveis toda a instabilidade do 
cenário externo do setor e dos mercados financei-
ros internacionais”, dizem os secretários em nota 
do Comsefaz.

Veja abaixo, na íntegra, a nota assinada con-
juntamente pelos secretários de Fazenda do país.

Os Secretários de Fazenda dos Estados e do Dis-
trito Federal, em face das renovadas instabilidades 
experimentadas pelo setor produtivo e pela população 
após a alteração da política de preços dos combustí-
veis pelo Governo Federal em 2017, manifestam-se 
sobre a continuidade dos efeitos dessa sistemática:

Não houve ou há alteração, por parte dos esta-
dos, na incidência dos seus impostos ou na polí-
tica e administração tributária dos combustíveis.

Os expressivos aumentos nos preços dos com-
bustíveis ocorridos a partir de 2017 não apresen-
tam qualquer relação com a tributação estadual. 
Foram frutos da alteração da política de gerência de 
preços por parte da Petrobrás, que prevê reajustes 
baseados na paridade do mercado internacional, 
repassando ao preço dos combustíveis toda a ins-
tabilidade do cenário externo do setor e dos mer-
cados financeiros internacionais.

Com a abertura do mercado de distribuição de 
combustíveis, os preços passaram a ser definidos 

pelos agentes econômicos envolvidos. Assim, cada 
distribuidora possui autonomia para fixar seu valor 
de venda, retirando do Estado o poder de regular o 
mercado de venda dos combustíveis. Os combustí-
veis derivados de petróleo são insumos essenciais 
para nossa economia e a excessiva flutuação de seus 
preços compromete a atividade produtiva.

Nas etapas de extração, produção, distribuição 
e comercialização de petróleos e seus derivados, 
incidem diretamente sobre as empresas que ope-
ram nesse setor não só o ICMS, mas também ou-
tros tributos federais, como o PIS/COFINS, IRPJ e a 
CSLL, que compõem o custo e, consequentemente, 
contribuem na forma do preço de bomba. Mas, de 
qualquer forma, a tributação é mero sintoma dos 
fatos analisados e não a causa. O problema sempre 
foi o grau de volatilidade internacional do segmento 
que atualmente é comunicado sem gerenciamento 
ao setor produtivo.

Desde 2018, as Fazendas Estaduais têm divulga-
do notas públicas sobre a necessidade de se reparar 
as disfunções da atual política de preços, porquan-
to a sua volatilidade característica inflige ao setor 
produtivo uma carga de imprevisibilidade que não 
tem favorecido aos empreendimentos nacionais.

Somente uma reforma tributária nos moldes que 
os estados têm defendido desde 2019 junto à Co-
missão Mista da Reforma Tributária no Congresso 
Nacional poderá reorganizar essa e outras receitas 
dos entes federados e decidir sobre novas formas 
de incidência reequilibrando o seu alcance nos se-
tores estratégicos. A tributação brasileira, diferen-
te do que acontece nas economias mais avança-
das, possui mecânica de incidência que se precipita 
mais sobre os produtos de consumo e serviços que 
sobre a renda e o patrimônio. A mesma oportuni-
dade de reforma poderá ainda modernizar a nossa 
matriz de financiamento de serviços públicos, sem 
descuidar que o federalismo fiscal seja igualmente 
preservado, garantindo as receitas suficientes para 
as competências que a nossa Constituição Federal 
confia aos entes federados.

De todo modo, as Fazendas dos Estados se co-
locam à disposição para dialogar sobre este tema, 
respeitando-se as premissas postas pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que prevê que, para toda re-
núncia de receita, deve haver respectiva e propor-
cional compensação.
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Perspectivas teatrais

In te gran do a pro gra ma ção de fe ve rei ro do
Te a tro Sesc, acon te ce nes ta sex ta, 12, o de ba-
te “Pers pec ti vas te a trais e os de sa fi os do pro- 
fes sor na ce na hí bri da”, com par ti ci pa ção de
Vi ní cius Cos ta e Mar cos Do mi ni ce, pro fes-
so res e ar tis tas lo cais, e me di a ção do pro du- 
tor cul tu ral, Ival do Jú ni or. O de ba te se rá
trans mi ti do ao vi vo pe lo ca nal do Sesc MA
no Youtube, a par tir das 17h, e bus ca com-
par ti lhar mo dos pa ra o des per tar cri a ti vo.

Previsão medonha

Uma pes qui sa fei ta pe la Uni ver si da de de
Co pe nha gen, na Di na mar ca, con se guiu en-
con trar uma for ma de pre ver, com mais de
90% de pre ci são, se um pa ci en te in fec ta do
pe lo Sars-CoV-2 mor re rá em de cor rên cia da
Co vid-19. O es tu do, fei to com ba se em in te li- 
gên cia ar ti fi ci al, tam bém foi ca paz de de ter-
mi nar com 80% de efi cá cia se um pa ci en te
hos pi ta li za do por co ro na ví rus pre ci sa rá de
um res pi ra dor me câ ni co. 

O ano de 2021 che gou com ain da
mais opor tu ni da de de ga nhar prê mi -
os com a sua con ta de ener gia. É a
pro mo ção Ener gia em Dia da Equa to -
ri al Ma ra nhão, que po de aju dar vo cê
nas com pras do mês ou no pa ga men -
to das con tas de luz du ran te um ano e
vi sa va lo ri zar os cli en tes adim plen -
tes e in cen ti var a po pu la ção a fi car
sem dé bi tos com a em pre sa por meio
de prê mi os men sais. Pe la cam pa nha,
os ven ce do res ga nham um ano de su -
per mer ca do no va lor de qui nhen tos
re ais por mês e um ano de bô nus de
du zen tos e cin quen ta re ais pa ra pa -
gar a con ta de luz men sa men te. Ao
fi nal da pro mo ção, to dos os ca das -
tra dos con cor rem a um prê mio no va -
lor de um au to mó vel Re nault Kwid
1.0, 0 km (R$37 mil).

Ins ti tuí da pe la As sem -
bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão, no úl ti mo
dia 5, uma co mis são de
ju ris tas que ela bo ra rá
pro pos tas de aper fei -
ço a men to, atu a li za ção
e con so li da ção do Có -
di go de Pro te ção do
Meio Am bi en te do Ma -
ra nhão. A co mis são,
for ma da por 13 pes so -
as, se rá pre si di da pe lo
pro mo tor de jus ti ça e
co or de na dor do Cen tro
de Apoio Ope ra ci o nal
de De fe sa do Meio Am -
bi en te, Luís Fer nan do
Bar re to Jr. (Fo to)

SIG BERGAMIN

A mai or e mais tra di ci -
o nal edi ção de Ca sa
Vo gue do ano, o
Yearbook Ca sa Vo gue,
che ga às ban cas de to -
do o país com 35 pro je -
tos dos mais re no ma -
dos pro fis si o nais do
uni ver so da ar qui te tu -
ra e de co ra ção. Sig
Ber ga min (Fo to), João
Ar men ta no, Da vid Bas -
tos, Pa tri cia Anas tas si -
a dis, Alex Ha na za ki e
Mau ri cio Ar ru da são
al guns dos no mes con -
sa gra dos a com por a
pu bli ca ção.

Nas redes sociais

A ga le ra li ga da na gas tro no mia ma ra nhen se
vem so fren do aler tas pa ra fal sos per fis nas re des
so ci ais. De fi ni ti va men te, os em pre sá ri os do se- 
tor fa zem um im por tan te aler ta: mui to cui da do
ao in te ra gir com per fis co mer ci ais na in ter net,
es pe ci al men te, em si tu a ções que en vol vam ne- 
go ci a ções. Por tan to, ao ler uma pro mo ção des- 
sas, en tre di re ta men te em con ta to com o res tau- 
ran te em su as pá gi nas ofi ci ais e não no te le fo ne
in for ma do no fal so per fil e con fi ra se a pro mo- 
ção de fa to é ver da dei ra. Di an te dis so, ja mais di- 
gi te da do al gum.

Caixa Quilombolas

Uma par ce ria iné di ta es tá le van do pro du tos
das co mu ni da des qui lom bo las do Ma ra nhão
pa ra to do o país. A no vi da de é fru to do diá lo go
en tre Se cre ta ria da Igual da de Ra ci al (SEIR) do
Ma ra nhão e o Bra sil na Cai xa, clu be de as si na tu-
ra e lo ja vir tu al on li ne de pro du tos bra si lei ros
que apoia a agri cul tu ra fa mi li ar e pro mo ve a bi- 
o di ver si da de. Com a par ce ria, nes te mês de fe- 
ve rei ro de 2021, uma cai xa te má ti ca com pos ta
por dez pro du tos não pe re cí veis e cer ti fi ca dos
com o Se lo Qui lom bos do Ma ra nhão po de ser
ad qui ri da em qual quer lu gar do Bra sil. 

Baixa na hotelaria

Com o can ce la men to do Car na val em gran de
par te do país, cer ca de 58% dos em pre sá ri os
ava li am que te rão me nos de 50% de ocu pa ção
du ran te a se ma na do fe ri a do. Ou tros 32% acre- 
di tam que con se gui rão ocu par de 50% a 70% da
hos pe da gem lo cal; e ape nas 10% es pe ram uma
mo vi men ta ção de 70% a 90%. Os da dos são pro- 
ve ni en tes de uma pes qui sa re a li za da pe la
FBHA, que es ti ma ain da que da de fa tu ra men to
pa ra 87% da ho te la ria bra si lei ra. Além dis so, a
mai o ria (48%) acre di ta que os pre juí zos fi ca rão
na ca sa de 30% a 50%. 

Pra curtir

Con fir ma dís si mo.
Du as gran des rai nhas
do Car na val se unem
em uma li ve me mo -
rá vel pa ra ce le brar a
da ta!

Pois é. Pre pa re-se
pa ra dan çar mui to ao
som de Ive te San ga lo
e Clau dia Leit te no
even to “O Trio: Ive te,
Cláu dia e vo cê”.

A du pla se apre sen ta
no sá ba do, 13, a par tir
das 17h30, di re to da
Bahia. Vo cê po de as -
sis tir tu di nho pe lo
YouTube @ive te san -
ga lo fi ci al ou pe lo
YouTube @clau di a -
leit te o fi ci al.

A Gol Li nhas Aé re as
es tá com uma pro -
mo ção de pas sa gens
aé re as com pa ra des -
ti nos na ci o nais com
pre ços a par tir de R$
72,90, o tre cho, pa ra
vi a jar até o fi nal de
mar ço.

A ofer ta va le até as
8h da pró xi ma quin -
ta-fei ra, 11, pa ra bi -
lhe tes emi ti dos na ta -
ri fa Fa mí lia Pro mo
(sem di rei to à ba ga -
gem des pa cha da
gra tui ta men te).

As ta xas de em bar -
que já es tão in clu sas
e a com pra do bi lhe te
de ida e vol ta é obri -
ga tó ria. O em bar que
de ve ocor rer até 31 de
mar ço de 2021.

Nem fe ve rei ro, nem
ju lho. 

Se gun do o pre fei to do
Rio, Edu ar do Pa es,
com to dos va ci na dos,
o car na val de ve vol -
tar a acon te cer so -
men te em 2022.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021
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A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) anunciou o adiamento das provas do
Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior

Sem da tas pa ra pro vas

Va gas

Au las sus pen sas por 14 di as

CORONAVÍRUS

UEMA adia vestibular
PAES deste ano

Mui to es pe ra do por mi lha res de es- 
tu an tes do Ma ra nhão, a Uni ver si da de
Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA) de ci- 
diu por adi ar as pro vas do ves ti bu lar
PA ES 2021 (Pro ces so Se le ti vo de Aces- 
so à Edu ca ção Su pe ri or).

O pro ces so tam bém se le ci o na os
can di da tos pa ra a Uni ver si da de da
Re gião To can ti na do Ma ra nhão (UE- 
MA SUL).

O prin ci pal mo ti vo pa ra es sa me di- 
da, se gun do o rei tor Gus ta vo Cos ta, é
o agra va men to e au men to dos ca sos
do Co ro na ví rus (Co vid-19) no es ta do
do Ma ra nhão. O rei tor gra vou um ví- 
deo com o co mu ni ca do ofi ci al e dis- 
po ni bi li zou nas re des so ci ais da UE- 
MA, as sim co mo no seu ca nal de
youtube.

As pro vas se ri am re a li za das nos di- 
as 28 de fe ve rei ro e 1 de mar ço de 2021
e se gun do o co mu ni ca do, o edi tal es tá
sus pen so e as pro vas adi a das pa ra
uma da ta que ain da não foi de fi ni da

in de ter mi na da.
No co mu ni ca do, o rei tor ga ran tiu a

re a li za ção das pro vas do PA ES 2021
em mo men to opor tu no, e dis se que,
quan do as no vas da tas fo rem mar ca- 
das, ha ve rá um in ter va lo de pe lo me- 
nos 30 di as en tre o co mu ni ca do das
no vas da tas e a re a li za ção das pro vas,
pa ra que os can di da tos não se jam pe- 
gos de sur pre sa.

O PA ES 2021 se le ci o na can di da tos
aos cur sos de gra du a ção, na mo da li- 
da de pre sen ci al, pa ra o pri mei ro e o
se gun do se mes tres do pró xi mo ano.
Fo ram ofer ta das 4.080 pa ra os cam pi
da UE MA em to do o Es ta do. A UE MA-
Sul ofe re ceu 855 va gas.

CASOS DE COVID-19

ASPA pede vacinação de professores e alunos 
A As so ci a ção de Pais e Alu nos de

Ins ti tui ções de En si no do Es ta do do
Ma ra nhão (AS PA/MA) pro cu rou on- 
tem o Mi nis té rio Pú bli co pa ra pe dir a
ga ran tia de se gu ran ça da con ti nui da- 
de das au las pre sen ci ais. A ini ci a ti va
veio di an te dos ca sos de Co vid-19 que
fo ram con fir ma dos em pe lo me nos 17
es co las da re de par ti cu lar de São Luís,
nos úl ti mos 10 di as, cau san do a sus- 
pen são par ci al ou to tal das au las pre- 
sen ci ais.

De acor do com Mar cel lo de Frei tas
Cos ta Ro dri gues, pre si den te da As so- 
ci a ção de Pais e Alu nos de Ins ti tui ções
de En si no do Es ta do do Ma ra nhão, no
ano pas sa do em 15 di as, 9 es ta be le ci- 
men tos de en si no co mu ni ca ram ca- 
sos de Co vid; e es te ano, em 6 di as, 17
es co las co mu ni ca ram. “Não quer di- 
zer que es sas cri an ças pe ga ram o ví- 
rus no es ta be le ci men to de en si no. A
gen te sa be que mui ta gen te não es tá
obe de cen do aos pro to co los sa ni tá ri- 
os, e a gen te não po de co brar so men te
da es co la pe lo que acon te ce fo ra do
am bi en te es co lar. A ques tão to da é o
ní vel de con ta mi na ção que é mais rá- 
pi do, e de ca sos em cri an ças. En tão is- 
so trou xe uma pre o cu pa ção pa ra os
pais já que te mos ca sos gra ves em cri- 
an ças acon te cen do”, dis se.

A AS PA, em con jun to com  a As so ci- 
a ção Ma ra nhen se de Es co las Par ti cu- 
la res e oo Sin di ca to dos Tra ba lha do res
em Es ta be le ci men tos de En si no da
Re de Par ti cu lar do Ma ra nhão (SIN- 
TERP),  en tre gou um do cu men to ao
pro mo tor Lin don jon son Gon çal ves
de Sou sa, da pro mo to ria de Jus ti ça de
De fe sa da Edu ca ção, ofi ci a li zan do o
pe di do de que “o Pla no Es ta du al de
Imu ni za ção con tra a Co vid-19 do Ma- 
ra nhão in clua en tre os gru pos pri o ri- 
tá ri os a se rem imu ni za dos nes ta pri- 
mei ra fa se de va ci na ção os pro fes so- 
res e de mais pro fis si o nais da Edu ca- 

ção e os alu nos, pa ra que o se tor de
en si no pos sa re to mar su as ati vi da des
de for ma con tí nua e cum prir sua mis- 
são jun to às alu nos do Es ta do”. “Que- 
re mos co lo car os pro fes so res e os pro- 
fis si o nais da edu ca ção co mo pri o ri- 
da de pa ra a pró xi ma eta pa da va ci na.
Mui tos tem co mor bi da de, são de ida- 
de, es tão no es ta be le ci men to es co lar
e es tão in se gu ros por que eles tem que
man ter o em pre go de les. E tam bém é
uma pre o cu pa ção com o pró prio alu- 
na do, pois nin guém es tá fis ca li zan do
es co la. Que re mos ga ran tia pa ra que a
gen te se sin ta se gu ro pa ra man dar
nos sos fi lhos pa ra as es co las. Nós
que re mos as es co las aber tas, mas
com se gu ran ça. Nin guém quer es co la
fe cha da. Mas a gen te tem que ter res- 
pon sa bi li da de nes se mo men to”, dis se
Mar cel lo.

As au las na re de par ti cu lar de en si- 
no ini ci a ram na se gun da quin ze na de
ja nei ro, mas de acor do com a AS PA,
em me nos de 15 di as, mais de 17 es co- 
las par ti cu la res já ha vi am co mu ni ca- 
do ter de tec ta do ca sos de Co vid-19
em seu am bi en te es co lar, tan to em
seus pro fis si o nais co mo em seu alu- 
na do. Com is so, al gu mas sus pen de- 
ram as ati vi da des pre sen ci ais pe lo pe- 
río do de 7 a 14 di as. “Fri se-se que a in- 
ter rup ção dos ser vi ços edu ca ci o nais
tam bém acar re ta gra ves con sequên- 
ci as de lon go pra zo pa ra as eco no mi as
e so ci e da des, co mo o au men to das
de si gual da des, im pac tos ne ga ti vos
nos avan ços nas áre as de saú de e re- 
du ção da co e são so ci al. A va ci na ção
de pro fes so res e de mais pro fis si o nais
da edu ca ção, co mo tam bém, de alu- 
nos, é pre men te pa ra que a pres ta ção
dos ser vi ços edu ca ci o nais pos sa ser
re to ma da de for ma re gu lar, pre ser- 
van do a saú de dos co la bo ra do res de
es co las, fa cul da des, cen tros uni ver si- 
tá ri os e uni ver si da des, dos alu nos e

su as fa mí li as, bem co mo de for ma a
evi tar mai o res da nos ao en si no”, des-
ta ca o do cu men to.

Pa ra Dar lon Gui ma rães, pre si den te
da As so ci a ção Ma ra nhen se de Es co las
Par ti cu la res, a es co la es tá fa zen do um
pa pel que com pe te às au to ri da des sa- 
ni tá ri as. “Nós per ce be mos que os pais
que rem que os fi lhos fi quem nas es- 
co las, pois acham que a es co las é o lu- 
gar mais se gu ro, A es co la não é lo cal
que mais se pe ga co ro na ví rus, mas é o
que mais se faz di ag nós ti co, por que
quan do se vai ao shop ping ou ao res- 
tau ran te no fi nal de se ma na, eles não
li gam pa ra sa ber se vo cê es tá do en te
na se gun da ou na ter ça. Mas a es co la,
quan do o alu no fal ta na se gun da-fei-
ra, li ga na ter ça-fei ra pa ra sa ber o que
hou ve. En tão, a gen te tem ti do es se
tra ba lho de acom pa nha men to. A es- 
co la tem si do ver da dei ra em re la ção à
so ci e da de e à fa mí lia. Se vo cê tem
uma es co la de 2 mil alu nos e tem 1
alu no in fec ta do, a gen te pa ra a es co la
to da. Tem so bra do pa ra a es co la uma
coi sa que é não é pró pria da es co la, a
gen te quer que as au to ri da des sa ni tá- 
ri as de em uma po si ção. Es sa con ta
não de ve so brar pa ra a es co la”, dis se.

O do cu men to ain da ane xa os co- 
mu ni ca dos fei tos pe la di re ção das es- 
co las in for man do a sus pen são das ati-
vi da des pre sen ci as, de vi do a con ta mi-
na ção de pro fis si o nais de edu ca ção,
ou de alu nos. Até o mo men to, es tão
sus pen sas as au las pre sen ci ais dos es-
ta be le ci men tos de en si no: Co lé gio Sa- 
gres, Ma ple Be ar/Pré dio 1, Dom Bos-
co, Co lé gio Ad ven tis ta, Co lé gio Ce na-
za 1, Co lé gio Upa on-Açu, Co lé gio Ba- 
tis ta/João Pau lo, Co lé gio São Mar cos,
Co lé gio Li te ra to, O Bom Pas tor Jú ni or,
San ta Fé, Rei no In fan til, COC e Re de
Se si.

PEDRA DE RESPONSA

Regueiros orientados
contra poluição sonora

 REPRESENTANTES DE BANDAS E CLUBES DE REGGAE NO MPMA

Uma reu nião da co mis são que or ga ni za a As so ci a ção
dos Pro fis si o nais de En tre te ni men to do Ma ra nhão (As- 
pe ma) e re pre sen tan tes do mo vi men to reg gae de São
Luís, com o pro mo tor de jus ti ça Cláu dio Gui ma rães, ti- 
tu lar da 2ª Pro mo to ria de Jus ti ça de Con tro le Ex ter no da
Ati vi da de Po li ci al de São Luís e que in te gra a co or de na- 
ção da Ope ra ção Har pó cra tes, fo ram tra ta dos as sun tos
co mo a pre ven ção à po lui ção so no ra e o res pei to às nor- 
mas sa ni tá ri as re fe ren tes à or ga ni za ção dos even tos ar- 
tís ti cos, de fi ni das pe lo po der pú bli co an tes e de pois da
pan de mia da Co vid-19. O en con tro foi na se de das Pro- 
mo to ri as de Jus ti ça da Ca pi tal.

A ope ra ção Har pó cra tes, co or de na da por Cláu dio
Gui ma rães, vi sa com ba ter a po lui ção so no ra em São
Luís, prin ci pal men te em de cor rên cia de som au to mo ti- 
vo fo ra dos pa drões per mi ti dos e de es ca pa men tos adul- 
te ra dos em mo to ci cle tas.

Se gun do Cláu dio Gui ma rães, fo ram pres ta das ori en- 
ta ções so bre as con du tas que os re a li za do res de even tos
de vem ado tar pa ra evi tar a po lui ção so no ra e se ade qua- 
rem às nor mas sa ni tá ri as. “Foi ex tre ma men te po si ti va a
reu nião. O diá lo go é sem pre o me lhor ca mi nho, que vem
jun to com a cons ci en ti za ção, com a edu ca ção. São os
mei os mais ade qua dos pa ra so lu ci o nar os pro ble mas na
co mu ni da de”, ava li ou. A opi nião é com par ti lha da por
Cláu dio Adão, que in te gra tan to o se tor dos pro fis si o nais
do en tre te ni men to co mo do mo vi men to reg gae de São
Luís. “A reu nião foi mui to po si ti va! No as pec to do bom
diá lo go e dos es cla re ci men tos que ti ve mos pa ra ade- 
qua ção de tra ba lhos e re pas se de co mu ni ca ção pa ra a
clas se. Pra que, ca da vez mais, a lei se ja cum pri da e di- 
mi nua a ne ces si da de de au tu a ções do Mi nis té rio Pú bli- 
co”, ob ser vou. O pro mo tor de jus ti ça Cláu dio Gui ma- 
rães in for mou que ou tras reu niões de ve rão ser re a li za- 
das com os pro fis si o nais que tra ba lham com o reg gae
ele trô ni co e uti li zam os cha ma dos pa re dões de som.

SÃO LUÍS

47 motoristas autuados
na Lei Seca em 30 dias

189 MOTORISTAS TAMBÉM SE RECUSARAM A FAZER O TESTE

O De tran-MA, em par ce ria com o Ba ta lhão de Po li cia
Mi li tar Ro do viá ria (BPRV), re a li zou no mês de ja nei ro de
2021, 18 ações da “Ope ra ção Lei Se ca” em São Luís. O
ob je ti vo é evi tar aci den tes, re ti ran do das ru as, con du to- 
res que con so mem be bi da al coó li ca an tes de di ri gir.

De acor do com a Di vi são de Es ta tís ti ca do De tran-
MA, em ja nei ro, fo ram re a li za das 1.815 abor da gens a
veí cu los e 1.626 tes tes com o etilô me tro. Hou ve 189 in- 
fra ções por re cu sa ao tes te, e 47 con du to res fo ram au tu- 
a dos por di ri gir sob o efei to de ál co ol.

Fe ve rei ro
Na pri mei ra se ma na do mês de fe ve rei ro o De tran-

MA, em par ce ria com BPRV re a li zou du as ações da
“Ope ra ção Lei Se ca”: Uma na quin ta-fei ra (04), e ou tra
no sá ba do (06), que se es ten deu até a ma dru ga da de do- 
min go (07). No to tal fo ram re a li za das 192 abor da gens a
veí cu los e 172 tes tes com o etilô me tro. As ações re gis tra- 
ram 20 in fra ções por re cu sa ao tes te, e 05 con du to res fo- 
ram au tu a dos por di ri gir sob o efei to do ál co ol.

As ações da Ope ra ção Lei Se ca, re a li za das pe lo De- 
tran-MA e BPRV, nes te pe río do de pan de mia, se guem
to dos os pro to co los de se gu ran ça sa ni tá ria. Os ser vi do- 
res do De tran-MA e os po li ci ais que par ti ci pam das blit- 
zen usam más ca ra de pro te ção, têm aces so a ál co ol em
gel e res pei tam o dis tan ci a men to so ci al.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A ação deflagrada no Maranhão busca construir uma rede de promoção da assiduidade
e do combate ao abandono e à evasão nas escolas estaduais

RAI MUN DO BOR GES Da dos im por tan tes Pac to pe la apren di za gem

NA PANDEMIA

Combate sem trégua
à evasão escolar 

O
r ga nis mos na ci o nais in ter- 
na ci o nais li ga dos à Edu ca- 
ção e à In fân cia com, por
exem plo, o Fun do das na- 

ções Uni das pa ra a In fân cia (Uni cef)
bus cam en fren tar a ques tão gra vís si- 
ma da eva são es co lar em tem po de
pan de mia do co ro na ví rus, tu do no
am bi en te de cri ses e emer gên cia. A
Se cre ta ria da Edu ca ção do Ma ra nhão
em par ce ria com o Uni cef es tá atu an- 
do no en fren ta men to des sa si tu a ção
des de agos to de 2020.

A ação bus ca cons truir uma re de de
pro mo ção da as si dui da de e do com- 
ba te ao aban do no e à eva são nas es co- 
las es ta du ais. An tes da par ce ria, al- 
guns mu ni cí pi os do Ma ra nhão já co- 
lo ca vam em prá ti ca a ini ci a ti va da
Bus ca Ati va, que se tor nou po lí ti ca es- 
ta du al em agos to de 2019. No Ma ra- 
nhão, a ini ci a ti va tem du as fren tes bá- 
si cas de tra ba lho: a bus ca pe lo es tu- 
dan te (a cap ta ção e a in ser ção de le na
es co la, com a ma trí cu la) e a im plan ta- 
ção de es tra té gi as pa ra a per ma nên cia
na es co la.

A par tir dos si nais de que o es tu- 
dan te po de ter aban do na do os es tu- 
dos, ado ta-se a es tra té gia de ir à fa mí- 
lia do edu can do. É ten tar uma con ver- 
sa com o alu no e a sua fa mí lia pa ra
com pre en der por que ele saiu da es- 
co la e se pre ci sa de um en ca mi nha- 
men to ou não pa ra a re de de pro te ção.
Em se gui da, efe tua-se a re ma trí cu la
des se alu no e o acom pa nha men to
cons tan te pa ra ter cer te za de que ele
não vai se eva dir de no vo da re de.

O go ver no do es ta do do Ma ra nhão
ade riu ao Bus ca Ati va Es co lar (BAE)
em 28 de agos to de 2019 e pas sou a in- 
se rir, nas ações do Pac to pe la Apren di- 
za gem, a for ma ção dos pro fes so res e o
acom pa nha men to dos mu ní ci pi os no
de sen vol vi men to de es tra té gi as con- 
jun tas pa ra o com ba te da eva são es- 
co lar. 

Em 2019, hou ve a for ma ção de to- 
dos os mu ni cí pi os adi dos so bre as te- 
má ti cas da Bus ca Ati va Es co lar, dos
quais par ti ci pa ram apro xi ma da men- 
te oi to mil pro fis si o nais.

Dos 217 mu ni cí pi os do Es ta do, atu- 
al men te 202 ade ri ram ao Bus ca Ati va
Es co lar, com 61 ci da des já ten do atin- 
gi do a me ta de 20% de re ma trí cu la es- 
ta be le ci da pe lo Se lo UNI CEF, efe ti- 
van do a in clu são es co lar de apro xi- 
ma da men te 6.300 cri an ças e ado les- 
cen tes (de agos to de 2019 até ou tu bro
de 2020). Ho je, eles acom pa nham as
ati vi da des da es co la, re ce ben do to da
a ori en ta ção ne ces sá ria pa ra sa nar os
efei tos da cau sa que os le va ram ao
pro ces so de eva são. É um tra ba lho
exaus ti vo mais com pen sa dor, di zem
os pro fis si o nais da área.

De acor do com Fer nan da Fer raz,
su per vi so ra do re gi me de co la bo ra ção
com os mu ni cí pi os, foi o me lhor re- 
sul ta do al can ça do, de BAE, den tro dos
es ta dos do ter ri tó rio amazô ni co (Nor- 
te / Nor des te). Um dos pon tos mais
for tes das ações do BAE foi a pro mo- 
ção do de sen vol vi men to de ações ar- 
ti cu la das e mul tis se to ri ais pa ra ga ran- 
tir o al can ce das cri an ças e ado les cen- 
tes, es pe ci al men te os que es tão fo ra
da es co la.

Ou tro pon to de ci si vo pa ra o su ces- 
so do BAE, no Ma ra nhão, foi a to ma da
de de ci são da Se cre ta ria da Edu ca ção
em in cor po rar a BAE ao Pac to pe lo
For ta le ci men to da Apren di za gem.
For ma ção de Pro fes so res, em par ce ria
com as re des mu ni ci pais de en si no,
ação in ter li ga da com a Bus ca Ati va Es- 
co lar. Fer nan da Fer raz diz que den tro
da es tru tu ra da SE DUC exis tem as
Uni da des Re gi o nais. Ne las, há ar ti cu- 
la do res com quem são fei tas as for ma-
ções em ní vel es ta du al.

Es ses ar ti cu la do res são res pon sá- 
veis por mul ti pli car e con du zir as for-
ma ções em ní vel mu ni ci pal. Ela re for-
ça que a for ma ção dos pro fes so res
tem si do re a li za da mui to in te gra da à
Bus ca Ati va Es co lar. “Des de o ano pas-
sa do, a gen te trou xe pa ra a nos sa pau- 
ta for ma ti va, de for ma ção con ti nu a da
com os pro fes so res (es ta du ais e mu- 
ni ci pais), a Bus ca Ati va. Nós in se ri- 
mos co mo uma ati vi da de nos sa, de
for ma ção. Por is so, hou ve um gran de
en vol vi men to dos mu ni cí pi os”, des- 
ta ca Fer nan da.

Uma ob ser va ção que Fer nan da
Fer raz des ta ca: “O mu ni cí pio ain da
es tá na fa se da bus ca ati va e da con ti- 
nu a ção do pro ces so de en si no e de
apren di za gem no en si no re mo to”. Pa- 
ra ela, o es ta do tem fo ca do for ças na
bus ca ati va e que ain da não hou ve
pas sos re le van tes no pro ces so da re- 
cu pe ra ção de de fa sa gem es co lar, oca- 
si o na da pe la pan de mia. Ela acres cen- 
tou que o Es ta do não im plan tou o en- 
si no hí bri do, e de ve con ti nu ar com o
en si no re mo to du ran te ain da por al-
gum tem po.

TURU

Ex-cunhado é suspeito
de matar porteiro

ANTÔNIO TERIA SIDO VÍTIMA DE UM SUPOSTO ASSALTO

A po lí cia iden ti fi cou o prin ci pal sus pei to de as sas si- 
nar o por tei ro Antô nio Di niz Vi a na, al ve ja do com ti ros
no Tu ru, pró xi mo a se de do Sam paio Cor rêa, na úl ti ma
sex ta-fei ra (5). De acor do com a po lí cia, o sus pei to é o
ex-cu nha do da ví ti ma. “Ele te ria bri ga do com o ex-cu- 
nha do, no fi nal de de zem bro. A ir mã de le ter mi nou com
es se ex-cu nha do, que fi cou com rai va, e co me çou a
man dar men sa gens de ame a ças, di zen do que sa bia so- 
bre o ca mi nho e a vi da de le”, afir mou o de le ga do Fe li pe
Cé sar, da Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à
Pes soa (SHPP).

Ele te ria bri ga do com o ex-cu nha do,

no fi nal de de zem bro. A ir mã de le

ter mi nou com es se ex-cu nha do

O por tei ro foi abor da do pe lo ex-cu nha do na rua após
sair do con do mí nio em que tra ba lha va. Os ti ros atin gi- 
ram o tó rax e a re gião cer vi cal de Antô nio. De acor do
com as tes te mu nhas, o as sas si no es ta va acom pa nha do
de mais du as pes so as e des ceu de um veí cu lo mo de lo
gol de cor pra ta.

Após is so, Antô nio Vi a na foi le va do a UPA da Vi la Lui- 
zão, mas não re sis tiu aos fe ri men tos e mor reu. Ele na tu- 
ral de Var gem Gran de, mas mo ra va na re gião do Tu ru.

No ti fi ca ção

TRANPORTE

Procon apura reclamações contra apps

O PROCON QUER INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITAL MARANHENSE

PAULO LEÔNIDAS

As re cla ma ções de con su mi do res que fa- 
zem uso de trans por te por apli ca ti vo em
São Luís e re gião me tro po li ta na es tão sen- 
do in ves ti ga das pe lo Ins ti tu to de Pro mo- 
ção e De fe sa do Ci da dão e Con su mi dor do
Ma ra nhão (Pro con/MA).

O ór gão ins tau rou Por ta ria de In ves ti ga- 
ção Pre li mi nar e so li ci tou às em pre sas
UBER do Bra sil e 99 Tec no lo gia in for ma- 
ções so bre os ser vi ços pres ta dos na ca pi tal
e pos sí veis fa lhas de nun ci a das. “Te mos ob- 
ser va do re la tos de con su mi do res in sa tis- 
fei tos com uma pos sí vel di mi nui ção na
ofer ta de mo to ris tas, cons tan tes can ce la- 
men tos de vi a gens, má con ser va ção de veí- 
cu los, den tre ou tras si tu a ções. Por es sa ra- 
zão, o Pro con es tá so li ci tan do que as em- 
pre sas for ne çam in for ma ções so bre os
pro ce di men tos ado ta dos por elas pa ra
aten der os usuá ri os com qua li da de”, fri sou
a pre si den te do Pro con/MA, Adal ti na
Quei ro ga.

O do cu men to so li ci ta que as em pre sas
UBER do Bra sil Tec no lo gia LT DA e 99 Tec- 
no lo gia LT DA apre sen tem in for ma ções
que pos sam es cla re cer as prin ci pais fa lhas
de nun ci a das, co mo o au men to no tem po

de es pe ra pa ra a acei ta ção das vi a gens, bai- 
xa ofer ta de mo to ris tas, can ce la men tos su- 
ces si vos e in jus ti fi ca dos e má con ser va ção
dos veí cu los. As em pre sas tam bém de ve- 
rão ex pli car quais são os pro ce di men tos
ado ta dos pa ra o ca das tro de mo to ris tas na
pla ta for ma, in for man do ain da a quan ti da- 
de de con du to res ca das tra dos nos úl ti mos
12 (do ze) me ses, bem co mo re qui si tos bá- 
si cos dos veí cu los uti li za dos por es ses.

Além dis so, as du as em pre sas de ve rão
in for mar o pro ce di men to uti li za do no con- 
tro le dos can ce la men tos de vi a gens e a dis-
cri mi na ção quan to aos ti pos de ta ri fas
apli ca das, den tre ou tros da dos. “Nos so ob- 
je ti vo é ga ran tir a me lho ria da qua li da de
do ser vi ço e ten do em vis ta que a fa lha na
pres ta ção de ser vi ços é tam bém uma prá ti- 
ca coi bi da pe lo Có di go de De fe sa do Con- 
su mi dor, atu ar pa ra que pos sí veis res pon- 
sa bi li da des se jam apu ra das e apli ca das as
de vi das san ções, con for me a le gis la ção”,
com ple tou a pre si den te do Pro con/MA,
Adal ti na Quei ro ga.

Con su mi do res in sa tis fei tos po dem for- 
ma li zar su as de nún ci as atra vés do si te do
ins ti tu to, www.pro con.ma.gov.br ou ain da
pe lo apli ca ti vo PRO CON MA, dis po ní vel
pa ra An droid ou IOS.

TARIFA SOCIAL

900 mil famílias são beneficiadas
O uso dos ca nais di gi tais au men tou

mui to des de o iní cio da pan de mia do co- 
ro na ví rus e is so fez com que as em pre sas
dos mais di ver sos ra mos de pro du tos e
ser vi ços ti ves sem um no vo olhar pa ra as
tec no lo gi as. A Equa to ri al Ma ra nhão, por
exem plo, in ves tiu no apri mo ra men to das
su as fer ra men tas di gi tais pa ra aten der a
ne ces si da de de seus pú bli cos, tra zen do
mais fa ci li da de e co mo di da de pa ra seus
cli en tes.

A aten den te vir tu al, Cla ra tem si do ca- 
da vez mais útil pa ra co mu ni car fal ta de
ener gia, so li ci tar re li ga ção, con sul tar dé- 
bi tos e mais re cen te men te ca das trar as fa- 
mí li as de bai xa ren da no Pro gra ma Ta ri fa
So ci al de Ener gia Elé tri ca. Pe lo apli ca ti vo
da Com pa nhia ou pe lo si te, os cli en tes
tam bém po dem se ca das trar pa ra ob ter os
be ne fí ci os do pro gra ma. Bas ta aces sar a
aba Pa ra Sa ber Mais e cli car em Ta ri fa So- 
ci al de Bai xa Ren da. Em se gui da é só ler as
ins tru ções e cli car em Ca das trar-se ago ra.

O Pro gra ma Ta ri fa So ci al de Ener gia
Elé tri ca é um pro gra ma do Go ver no Fe de- 
ral que dá até 65% de des con to na con ta
de luz das fa mí li as de bai xa ren da ins cri- 
tas no Ca das tro Úni co, ou que te nham in- 
te gran tes que re ce bem o Be ne fí cio de
Pres ta ção Con ti nu a da (BPC).

Fa mí li as in dí ge nas que pos su em o RA- 
NI (Re gis tro Ad mi nis tra ti vo de Nas ci men- 
to In dí ge na), ou qui lom bo las tam bém
têm di rei to ao be ne fí cio e pos su em 100%
de des con to até o con su mo de
50kWh/mês.

Atu al men te no Ma ra nhão já são mais
de 918 mil fa mí li as be ne fi ci a das. No en- 
tan to, qua se 250 mil fa mí li as que são po- 
ten ci ais be ne fi ciá ri os, ain da não es tão
ins cri tos no pro gra ma e es tão per den do a
opor tu ni da de de pa gar uma con ta de
ener gia mais ba ra ta. Pa ra Mirelly Car va- 
lho, Ge ren te de Re la ci o na men to com o
Cli en te da Equa to ri al Ma ra nhão, a em pre- 
sa tem dis po ni bi li za do vá ri as for mas de
aces so pa ra que as pes so as ga ran tam o
des con to na con ta de luz. “As fa mí li as que
pos su em o NIS, de vem pro cu rar os nos sos
ca nais de aten di men to pa ra re a li za ção do
ca das tro. Te mos fei to par ce ri as com as
pre fei tu ras de to do o Es ta do pa ra que es te
be ne fí cio al can ce 100% das fa mí li as ma- 
ra nhen ses de bai xa ren da”, en fa ti za.

Ca das tre-se e re ce ba des con tos na sua
con ta – Se vo cê cum pre os re qui si tos e es- 
tá ins cri to no Ca das tro Úni co, é in dí ge na,
qui lom bo la ou tem o BPC, en tre em con- 
ta to com a Equa to ri al Ma ra nhão pe lo
What sApp (98) 2055-0116, Cen tral 116 ou
pe lo si te www.equa to ri a le ner gia.com.br e
so li ci te a op ção de ca das tro na Ta ri fa So ci- 
al bai xa ren da. Ca so vo cê não se ja o ti tu lar
da con ta, te nha em mãos tam bém: no me
com ple to do ti tu lar da con ta, CPF, RG, da- 
ta de nas ci men to e o no me da mãe.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021
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Goleira maranhense é contratada pelo Vasco da Gama e começa a traçar carreira em
um dos maiores clubes do país. Ela está disputando o Campeonato Carioca feminino

Vi da di fí cil

FUTEBOL CARIOCA

Maranhense se destaca
no Vasco da Gama

O
Cam pe o na to Ca ri o ca Fe mi- 
ni no 2021 já ini ci ou no fim
do mês de ja nei ro, mais pre- 
ci sa men te no dia 31. Mas

por que fa lar de fu te bol fe mi ni no do
Rio de Ja nei ro em um jor nal do Ma ra- 
nhão? O mo ti vo é Ma ria Clau di ce dos
San tos de Sou sa, ou Clau di ce, co mo é
co nhe ci da no meio das qua tro li nhas.

A jo vem de 26 anos é go lei ra e é na- 
tu ral do Ma ra nhão. Nas ci da em Pi ra- 
pe mas, mas com Var gem Gran de co- 
mo ci da de na tal, ela vem se des ta can- 
do na da mais, na da me nos, que no
Clu be de Re ga tas Vas co da Ga ma, o fa- 
mo so Gi gan te da Co li na.

Com ex pe ri ên cia no fut sal, on de
ini ci ou seus pri mei ros pas sos na pro- 
fis são, Clau di ce foi pa ra o Rio de Ja- 
nei ro pa ra fa zer tes te no Du que de Ca- 
xi as, no fim de 2016, ti me que dis pu ta
a pri mei ra di vi são do fu te bol fe mi ni- 
no ca ri o ca.

Che gan do no Rio, ela te ve di fi cul- 
da de de adap ta ção, mas con se guiu
se guir no clu be, sen do con tra ta da pa- 
ra a tem po ra da 2017. A ma ra nhen se
fi cou mais três tem po ra das, com 16

par ti das ofi ci ais dis pu ta das.

Ela che gou ao Vas co da Ga ma em
2020, mas com a pan de mia do co ro- 
na ví rus, as ati vi da des fo ram pa ra li sa- 
das, sen do que o Gi gan te da Co li na
dis pu tou ape nas se te par ti das no ano
pas sa do. Os jo gos re tor na ram ago ra,
no iní cio do ano de 2021, com o Ca ri o- 
ca.

Na com pe ti ção Es ta du al, a ma ra- 
nhen se não foi ti tu lar nos dois jo gos
do cruz mal ti no, que ven ceu as du as
ve zes. As me ni nas da Co li na es tre a- 
ram con tra a Por tu gue sa-RJ e ven ce- 
ram aper ta do por 3 x 2, no dia 30 de ja- 

nei ro. No úl ti mo do min go, dia 7 de fe- 
ve rei ro, vol ta ram a cam po con tra o
Boa Vis ta e ven ce ram por 2 x 0.

O pró xi mo com pro mis so se rá con-
tra o Pe ró las Ne gras, ho je, quar ta-fei ra
(10), às 15h, no Es tá dio Ni val do Pe rei- 
ra. To dos os jo gos do Cam pe o na to Ca- 
ri o ca, a Vas coTV es ta rá com trans mis- 
são ao vi vo.

35ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Inter busca se distanciar do Fla no Beira-Rio

O TÉCNICO COLORADO, ABEL BRAGA, VAI ESCALAR O JOVEM CAIO VIDAL, DE APENAS 20 ANOS, PARA O IMPORTANTE CONFRONTO

O In ter es tá de fi ni do pa ra o con- 
fron to con tra o Sport. Após uti li zar
Mar cos Gui lher me e apos tar em uma
es tra té gia no em pa te em 0 a 0 com o
Ath le ti co-PR na úl ti ma ro da da, Caio
Vi dal vol ta rá ao ti me ti tu lar pa ra o
con fron to de ho je, quar ta-fei ra, no
Bei ra-Rio, pe la 35ª ro da da do Bra si lei- 
rão.

Com o ga ro to de 20 anos, o Co lo ra- 
do apos ta rá na ve lo ci da de e os dri bles
pa ra ten tar su pe rar o sis te ma de fen si- 
vo do ti me per nam bu ca no, sem a pri- 
o ri da de de au xi li ar Ro di nei na re com- 
po si ção. Mar cos Gui lher me fi ca co mo
op ção pa ra o se gun do tem po.

Caio não se rá a úni ca no vi da de em
cam po. Ro dri go Dou ra do vol ta após
cum prir sus pen são na Are na da Bai- 
xa da. O ca pi tão en tra no lu gar de Ro- 
dri go Lin do so, que le vou o ter cei ro
car tão ama re lo. Na la te ral es quer da,
Uen del subs ti tui Moi sés, que tam bém
es tá sus pen so.

Thi a go Ga lhar do, que já es tá in te- 

gra do após a ne go ci a ção frus tra da
com do Al-Hi lal, sur ge co mo uma al- 
ter na ti va pa ra o de cor rer da par ti da. O
meia-ata can te não atua des de o dia 10
de ja nei ro (quan do o ti me su pe rou o
Goiás por 1 a 0), em ra zão de uma le- 
são mus cu lar na pan tur ri lha es quer- 
da. O pro vá vel ti me do In ter tem: Mar- 
ce lo Lom ba; Ro di nei, Lu cas Ri bei ro,
Víc tor Cu es ta e Uen del; Ro dri go Dou- 
ra do, Ede nil son, Pa trick, Pra xe des e
Caio Vi dal; Yuri Al ber to.

A par ti da com o Sport ocor re nes ta
quar ta, às 19h, no Bei ra-Rio. O In ter li- 
de ra o Bra si lei rão com 66 pon tos, en- 
quan to o Leão so ma 38 e es tá em 14º
lu gar.

O Sport en fren ta o In ter na ci o nal,
ho je, às 19h, no Rio Gran de do Sul, em
um con fron to de ci si vo pe la per ma- 
nên cia da equi pe na Sé rie A. Só que o
Leão es tá dis tan te de ter vi da fá cil.
Com um pon to aci ma do Z-4, a equi pe

vi si ta um ad ver sá rio in vic to há dois
me ses e com a li de ran ça do Bra si lei- 
rão ame a ça da pe lo Fla men go – que
es tá um pon to atrás.

Na 14ª po si ção da ta be la, o Sport
tem os mes mos 38 pon tos que o For- 
ta le za, em 15º. A equi pe ten ta se dis- 
tan ci ar de Bahia e Vas co, am bos com
37, só que tem os ci la do no cam pe o na-
to. Nas úl ti mas 10 par ti das, por exem- 
plo, o ti me con se guiu três vi tó ri as e
um em pa te, en quan to as ou tras seis
fo ram der ro tas. A di fe ren ça é que des- 
sa vez o Leão che ga mo ti va do de pois
de ven cer o Bo ta fo go de for ma iné di ta
no En ge nhão.

O re tros pec to re cen te, no en tan to,
é o for te do In ter na ci o nal. In vic to há
dois me ses e por 12 par ti das, o Co lo ra-
do vê no Sport a opor tu ni da de de
pon tu ar pa ra se dis tan ci ar do Fla- 
men go – atu al vi ce-lí der do Bra si lei ro.
Is so por que a equi pe gaú cha tem 66
pon tos e po de abrir qua tro de di fe ren- 
ça, ca so ven ça ho je.

Pre mi a ções

FU TE BOL 7

Grê mio é cam peão
Es ta du al da
ca te go ria sub-15

O Grê mio Ma ra nhen se sol tou o gri to de cam peão do
Es ta du al Sub-15 de Fu te bol 7, com pe ti ção pro mo vi da
pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol 7 (FMF7). No
do min go (7), a equi pe gre mis ta te ve mui tas di fi cul da- 
des, mas con se guiu su pe rar o Au ro ra por 2 a 1 na de ci- 
são do tor neio, re a li za da na Are na Olynto, no bair ro do
Olho d’Água, pa ra le van tar a ta ça.

O du e lo en tre Grê mio Ma ra nhen se e Au ro ra foi bas- 
tan te dis pu ta do. As du as equi pes en tra ram em cam po
com mui ta dis po si ção na mar ca ção. Aos pou cos, a in- 
ten si da de de fen si va do Au ro ra foi di mi nuin do, e o ti me
gre mis ta não per do ou. Ar tur Hen ri que foi às re des ain da
na eta pa ini ci al pa ra co lo car a equi pe gre mis ta em van- 
ta gem: 1 a 0.

O re sul ta do per sis tiu até o iní cio da eta pa fi nal. O Grê- 
mio vol tou do in ter va lo a to do va por e pres si o nou em
bus ca do se gun do gol. De tan to pres si o nar, Ar tur Hen ri- 
que não des per di çou ca ra a ca ra com o go lei ro: Grê mio
2 a 0.

Mes mo em des van ta gem, o Au ro ra não se en tre gou. O
ti me foi va len te em bus ca do em pa te e che gou a des con- 
tar nos mi nu tos fi nais com Enos da Sil va. No en tan to, a
re a ção pa rou ali. Fim de jo go na Are na Olynto: Grê mio
Ma ra nhen se 2 x 1 Au ro ra.

Além do tí tu lo es ta du al Sub-15, o Grê mio Ma ra nhen- 
se ain da le vou du as pre mi a ções in di vi du ais: Wil li am Li- 
ma foi elei to o Me lhor Téc ni co, en quan to que Ar tur
Hen ri que e Jú lio Cé sar fo ram os ar ti lhei ros com 7 gols
mar ca dos ca da um.

Wil li an Li ma- me lhor téc ni co

Ar tur Hen ri que e Jú lio Cé sar – ar ti lhei ros

Fi na lis ta, o Au ro ra te ve o Me lhor Go lei ro da com pe ti- 
ção: Iury Ga bri el.

Iury Ga bri el – me lhor go lei ro

Tu do so bre o Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fu te bol 7
es tá dis po ní vel no si te (www.fut7ma.com.br) e nas re des
so ci ais ofi ci ais da fe de ra ção (@fmf7ma).

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021
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Um ditado popular em São Luís conta que o Boi não passava do Anil, o que poucas
pessoas sabem é que a brincadeira foi considerada crime durante muitos anos

BUMBA-MEU BOI

Da criminalização a
maior festa do estado
CAINÃ OLIVEIRA

A cri mi na li za ção

O
Bum ba Meu Boi do Ma ra- 
nhão é um Pa trimô nio Cul- 
tu ral Ima te ri al da Hu ma ni- 
da de. En vol ven do brin ca- 

dei ras, ex pres sões mu si cais, co re o- 
gra fia e a re pre sen ta ção cul tu ral, o ri- 
tu al tem mui tas sim bo lo gi as e se re- 
no va a ca da ano, tra zen do con si go 
com po si ções que re pro du zem o ci clo 
da vi da.

A fes ta po pu lar, tam bém co nhe ci da 
co mo fol gue do, é uma en ce na ção das 
tí pi cas re la ções so ci ais da épo ca co lo- 
ni al, mar ca da pe la es cra vi dão e cri a- 
ção de ga do exis ten te na re gião, fa- 
zen do uma mis tu ra en tre as cul tu ras 
afri ca nas, in dí ge nas e eu ro pei as.

Em uma va go re su mo, o en re do da 
his tó ria acon te ce quan do o es cra vo 
Pai Fran cis co ma ta o boi fa vo ri to do 
seu se nhor pa ra sa tis fa zer a sua es po- 
sa grá vi da, Mãe Ca ti ri na, que de se ja va 
co mer a lín gua do boi. Após o de sa pa- 
re ci men to do ani mal e a in ves ti ga ção 
do cri me, o se nhor obri ga o Pai Fran- 
cis co a tra zer o ani mal de vol ta e com 
a aju da de pa jés e cu ran dei ros, o boi 
vol ta a vi da e uma gran de fes ta é re a li- 
za da pa ra ce le brar o ato.

Ho je, o Bum ba Meu Boi é a fes ta 
po pu lar mais im por tan te do es ta do, 
mas nem sem pre foi as sim. A ma ni- 
fes ta ção cul tu ral pas sou por vá ri os 
pro ces sos pa ra ser tão acei ta quan to é

BUMBA-MEU BOI É A MAIOR MANIFESTAÇÃO CULTURAL DO MARANHÃO 

nos di as atu ais. Em me a dos do sé cu lo 
XIX, a brin ca dei ra su miu de to dos os 
re gis tros du ran te 7 anos, es tu dos 
apon tam que a da ta cor res pon de ao 
Có di go de Pos tu ras de São Luís, Lei 
Pro vin ci al de 4 de ju lho de 1866, que, 
em seu ar ti go 124, “proi bia a re a li za- 
ção de ba tu ques fo ra dos lu ga res per- 
mi ti dos pe las au to ri da des com pe ten- 
tes”.

Se gun do os re la tos da épo ca, al- 
guns gru pos de Bum ba Meu Boi, cos- 
tu ma vam bri gar en tre si, o que co la- 
bo rou pa ra a proi bi ção do fol gue do. 
To dos os re la tos pos te ri o res dão con ta 
de fes ti vi da des re su mi das a zo na de 
São Luís e re giões pe ri fé ri cas. Du ran te 
mui to tem po a si tu a ção per ma ne ceu 
a mes ma, só em me a dos da dé ca da de 
60, co mo con ta o me di a dor da Ca so 
do Ma ra nhão, Ru an Fer nan des, a 

brin ca dei ra vol tou a ser acei ta.
“Mui tas ve zes foi proi bi do na épo ca 

da es cra vi dão e no pós es cra vi dão 
tam bém. Eles não con se gui am che gar 
no cen tro de São Luís, pois era mui to 
cri mi na li za do pe las eli tes. Ape nas nos 
60 e 70 que eles co me çam a abra çar 
es sa cul tu ra po pu lar. Eles não dei xa- 
vam eles se apre sen tar, ti nham que 
pe dir uma li cen ça que mui tas ve zes 
não era ce di da. Tu do com o in tui to de 
não per mi tir que eles en tras sem no 
co ra ção da ci da de.”, afir mou Ru an 
Fer nan des, me di a dor da Ca sa do Ma- 
ra nhão

Ain da se gun do o me di a dor Ru an, a 
ima gem ofus ca da que os go ver nos e 
eli tes ti nham so bre os gru pos de boi 
co me çou a se mo di fi car quan do pes- 
qui sa do res vi e ram ao Ma ra nhão pa ra 
co nhe cer mais so bre a brin ca dei ra.

MÚSICA

BTS lança Acústico MTV ainda em fevereiro

O RENOMADO SELO GLOBAL DE MÚSICA DA MTV RETORNA EM UMA EDIÇÃO INÉDITA COM UM DOS MAIORES EXPOENTES DO K-POP

A MTV aca ba de anun ci ar que o
gru po BTS se apre sen ta rá em uma
edi ção es pe ci al da fran quia de su ces- 
so Acús ti co MTV. Com es treia mun di- 
al, o Acús ti co MTV: BTS vai ao ar dia
23 de fe ve rei ro, às 23h, com ex clu si vi- 
da de na MTV.

O BTS fa rá uma per for man ce iné di- 
ta di re to de Seul, na Co reia do Sul –
ofe re cen do a seus fãs um lu gar na pri- 
mei ra fi la pa ra ver sões nun ca an tes
vis tas dos su ces sos mais mar can tes
da car rei ra do gru po, além de mú si cas
de seu úl ti mo ál bum BE (Es sen ti al
Edi ti on), em um am bi en te to tal men te
in ti mis ta. O ál bum BE al can çou a po- 
si ção nú me ro #1 na pa ra da da Bill bo- 
ard 200 e in clui os sin gles “Dynamite”
e “Li fe Go es On”.

Jun tos, MTV e BTS cri a ram al guns
mo men tos e per for man ces ines que- 
cí veis, in cluin do a es treia do gru po no
pal co do MTV VMA em agos to, on de
re a li za ram a pri mei ra apre sen ta ção

de “Dynamite”, an tes de re ce be rem os
prê mi os de Me lhor Ar tis ta Pop, Me- 
lhor Gru po, Me lhor Ar tis ta K- pop e
Me lhor Co re o gra fia.

Em ou tu bro de 2020, Miley Cyrus
co man dou o su ces so Acús ti co MTV:
Miley Cyrus Backyard Ses si ons. Re- 
cen te men te, a MTV lan çou o Acús ti co
MTV em Ca sa pa ra coin ci dir com o
lan ça men to do Es pe ci al #Jun to sA Dis- 
tân cia.

BTS é uma ban da sul-

co re a na que tem

con quis ta do os

co ra ções de mi lhões de

fãs em to do o mun do

des de sua es treia, em

ju nho de 2013. 

Os mem bros do BTS são RM, Jin,
SU GA, j-ho pe, Ji min, V e Jung Ko ok.
Re co nhe ci do pe la mú si ca au tên ti ca,
per for man ces de al to ní vel e a for ma
co mo in te ra ge com seus fãs, o gru po
se es ta be le ceu co mo su pers tar mun-
di al que bran do in con tá veis   re cor des.

O BTS mo bi li zou mi lhões de fãs em
to do o mun do (in ti tu la dos Army), li- 
de rou as prin ci pais pa ra das mu si cais,
apre sen tou-se em vá ri os shows es go-
ta dos em es tá di os, foi in di ca do ao
Grammy na ca te go ria “Best Pop
Duo/Group Per for man ce”, além de
fa tu rar vá ri os prê mi os de pres tí gio co- 
mo o Bill bo ard Mu sic Awards, Ame ri- 
can Mu sic Awards e MTV Vi deo Mu sic
Awards.

COZINHA

Jacquin aproveita memes
para fazer sucesso

O CHEF ERICK JACQUIN COMANDA PESADELO NA COZINHA

(FOTO: RUBENS CAVALLARI/FOLHAPRESS

“Vo cê é a ver go nha da ‘pro fis sión’” e “des li ga o fre e zer
‘a not chê’” são al gu mas das fra ses di tas em so ta que
fran cês pe lo chef Erick Jac quin, 56, mais lem bra das até
ho je do pro gra ma Pe sa de lo na Co zi nha (Band). E o pú- 
bli co que ado ra a atra ção e que ri dos me mes que sur- 
gem a par tir de la po de rão vol tar a se di ver tir. Afi nal, a
Band re sol veu re pri sar a se gun da tem po ra da do reality
des de on tem.

A no vi da de é que no fim da tem po ra da se rão exi bi dos
qua tro epi só di os iné di tos, gra va dos an tes da pan de mia,
e que es tão pre vis tos pa ra ir ao ar em abril. São eles: o
Ça-Va (co zi nha fran ce sa e pra tos con tem po râ ne os), o
Mam ma Jú lia (self-ser vi ce), o Es tre la de Ro ma (co zi nha
re gi o nal, sal ga dos e lan ches) e o Ki tan da (car dá pio va ri- 
a do).

Di re tor do Pe sa de lo na Co zi nha, Ma xi Gar cía Sol la
afir ma que a au di ên cia da atra ção sem pre foi mui to boa
e es se é um dos mo ti vos pa ra ex pli car o re tor no. “Des de
o co me ço, na es treia, em 2017, ele mos trou ín di ces 50%
su pe ri o res à mé dia da Band. As tem po ra das de ram mé- 
dia de 3,5 a 4 pon tos. Es pe ra mos que ago ra es se su ces so
con ti nue.”

A atra ção mos tra Erick Jac quin sal van do res tau ran tes
que es tão à bei ra da fa lên cia. Além de apon tar as fa lhas,
o chef su ge re pos sí veis so lu ções pa ra que os em pre en di- 
men tos vol tem a ter lu cro. Car dá pio ul tra pas sa do, fre- 
gue ses in sa tis fei tos e fal ta de pro fis si o na lis mo são ape- 
nas al gu mas das di fi cul da des que ele en con tra pe la
fren te.

Mais epi só di os iné di tos em uma no va tem po ra da não
es tão des car ta dos. Se gun do Sol la, a Band po de fa zer,
mas “de pen de da au di ên cia e das ven das co mer ci ais”.
“É um for ma to que eu e Jac quin gos ta mos de fa zer.”

LITERATURA

Itamar Vieira Júnior
fala sobre sucesso

Um dos au to res bra si lei ros mais co men ta dos da atu a- 
li da de, Ita mar Vi ei ra Jú ni or é o con vi da do da co lu na Um
Cer to Al guém que o si te do Itaú Cul tu ral (www.itau cul- 
tu ral.org.br) co lo ca no ar nes ta quin ta-fei ra, dia 11, a
par tir das 13h. Dou tor em Es tu dos Ét ni cos e Afri ca nos
pe la Uni ver si da de Fe de ral da Bahia, on de tam bém se
gra du ou geó gra fo, Vi ei ra se des cre ve co mo al guém que
“es tá sem pre dis pos to a apren der, e es cre ve pa ra se sen- 
tir vi vo”.

Nas en tre vis tas se ma nais pu bli ca da em Um Cer to Al- 
guém, são fei tas qua tro per gun tas aos en tre vis ta dos:
qual é a his tó ria de sua mai or sau da de? o que o emo ci o- 
na no dia a dia? co mo vo cê se ima gi na no ama nhã? e
quem é? Elas abor dam pas sa do pre sen te e fu tu ro, de for- 
ma a apro xi mar, a ca da no va edi ção da sé rie, pú bli co e
per so na li da des do meio da ar te e da cul tu ra.

So bre sua mai or sau da de, Ita mar

Vi ei ra Jú ni or re me te às coi sas que

não po de mais vi ver.

“São as his tó ri as in ter rom pi das, por que as pes so as
que fa zi am par te da mi nha tra ma de vi da já não es tão
aqui pa ra com par ti lhá-las co mi go”, diz o es cri tor, que se
ins pi rou no po e ma Ma rí lia de Dir ceu, es cri to em 1792,
por To más An tó nio Gon za ga, pa ra in ti tu lar seu pre mi a- 
do ro man ce de es treia, Tor to Ara do, ven ce dor, em 2020,
do Ja bu ti e do Oce a nos – Prê mio de Li te ra tu ra em Lín- 
gua Por tu gue sa, co-re a li za do pe lo Itaú Cul tu ral.

Es se ho mem do ser tão con ta à co lu na que, no dia a
dia, se re go zi ja com coi sas sim ples, as sim “co mo a na tu- 
re za se guin do seu cur so: uma flor rom pen do o con cre to,
a ca pa ci da de de nos co mu ni car mos com os ani mais,
com ou tras for mas de vi da, mes mo con si de ran do a pre- 
mis sa – tal vez sim plis ta – de que não fa la mos a mes ma
lín gua”.

So bre o fu tu ro, Ita mar Vi ei ra Jú ni or pon tua: “Ima gi no
es se ama nhã cons truí do co le ti va men te pa ra su pe rar os
obs tá cu los que não per mi tem que mui tos te nham o di- 
rei to de so nhar o fu tu ro. A es pe ran ça en ga ja da é a es pe- 
ra não-pas si va”, re fle te ele, que se des cre ve, ain da, co mo
um “ho mem in qui e to, que não se es qui va de vi ver in ten- 
sa men te as coi sas que o afe tam”.

São Luís, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

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

