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Quem nunca comeu na Argentina ou ao menos ouviu falar da carne assada em parrila? 
No vizinho país ‘hermano’, esse tipo de prato é tão conhecida quanto um vinho malbec 
de Mendonza. Muitos restaurantes de Bueno Aires são mais famosos pela carne que ser-
ve do que muitas churrascarias no Rio Grande do Sul. 

Da picanha ao ovo frito 
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Perí-
odos de nublado, com chuva a qualquer hora

" Reverso do 
espelho " 

CAROLINA GRAÇA MELLO 
Jornalista

FORTALECENDO A BASE

"Sociedade 
dos piratas"
CHICO GONÇALVES

 

"Viver é também 
sonhar"

AURELIANO NETO* 
· Membro da AML

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

O presidente Jair Bolsonaro desembarca, nesta quinta-feira em Alcântara, cidade histórica separada de São Luís pela 
Baia de São Marcos, onde vai anunciar obras de melhorias da pista de pouso do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e 
também o projeto de um porto na região, assim como a entrega de títulos de terra aos moradores da área vizinha à base. Não 

está previsto a visita de Bolsonaro a São Luís, muito menos encontro com o governador Flávio Dino. PAGINA 3

Braide anuncia 120 leitos exclusivos para 
infectados e ambulatório para tratar sequelas

 PÁGINA 8

Ministério Público  já 
recebeu 38  denúncias 

de  “Fura-Filas”
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Doutor em Comunicação e Cultura,   secretário de 
Estado de Direitos  Humanos  do Maranhão.

Bolsonaro distribui títulos 
de terra e anuncia construção 

de porto em Alcântara  

Decisão sobre novas 
restrições sanitárias e 

Lockdown deve sair hoje
PÁGINA 9

Um livro contra
 a fake news
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PODE BEBER ?
Tire suas dúvidas 
sobre os efeitos 
da vacinação
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Cultura POP: o que 
Naruto poderia 

ensinar aos BBB?
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Juiz manda hospitais
 internarem crianças com 

sintomas de Covid-19 
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NO MARANHÃO
Associação do Magistrados 

pede fim de atendimento
presencial  no Judiciário

EM SÃO LUÍS

PÁGINA  2

COMBATE A COVID-19
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A demora na aprovação do Orçamento pode impactar seriamente órgãos do governo.
Parte deles só tem dinheiro para pagar o funcionalismo até março

Es tra té gia

ORÇAMENTO

Salário de servidores
federais pode atrasar

O
Or ça men to de 2021, que já
de ve ria ter si do apro va do,
ain da não foi apre ci a do pe lo
Con gres so. O pre si den te do

Se na do, Ro dri go Pa che co (DEM-MG),
após adi a men tos, agen dou pa ra ho je
a ses são des ti na da à ins ta la ção da Co- 
mis são Mis ta de Or ça men to (CMO).
En quan to is so, por fal ta de re cur sos,
Ban co Cen tral, Ipea (Ins ti tu to de Pes- 
qui sa Econô mi ca Apli ca da), IB GE
(Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca) e For ças Ar ma das cor rem o
ris co de fi car sem di nhei ro pa ra pa gar
sa lá ri os dos ser vi do res. Os re la tos são
de que a Es pla na da vi ve uma si tu a ção
de pe nú ria e que a fa tu ra pa ra ban car
des pe sas é tão al ta que o Exe cu ti vo vai
ter de se en di vi dar em qua se R$ 500
bi lhões.

Com ex ce ção das For ças Ar ma das,
que con se guem ar car com os gas tos
até o iní cio do se gun do tri mes tre, os
de mais ór gãos che gam ao li mi te em
mar ço, afir mam téc ni cos do Mi nis té- 
rio da Eco no mia. De acor do com in- 
for ma ções do Blog do Vi cen te, o Pla- 
nal to te rá de cor rer pa ra apro var o Or- 
ça men to de 2021, a fim de ob ter au to- 
ri za ção ao Le gis la ti vo pa ra cré di tos
su ple men ta res, sob pe na de co me ter
cri me fis cal. 

Um dos prin ci pais mo ti vos é que só
há di nhei ro pa ra pa gar os sa lá ri os dos
mi li ta res até maio. 

Pe lo pro je to de Or ça men to que es- 
tá no Con gres so, o Exe cu ti vo te rá de

se en di vi dar em R$ 42,5 bi lhões pa ra
man ter em dia os con tra che ques das
FAs.

Se cre tá rio-ge ral da As so ci a ção
Con tas Aber tas, Gil Cas tel lo Bran co
ex pli cou que, en quan to o Or ça men to
não é apro va do, o go ver no fi ca sem a
pos si bi li da de de fa zer re ma ne ja men- 
tos de uma área pa ra ou tra. Mas o
prin ci pal pro ble ma é que, pe lo ter cei- 
ro ano con se cu ti vo (de 2019 pa ra cá),
o Exe cu ti vo pre ci sa de au to ri za ção do
Con gres so pa ra que brar a re gra de ou- 
ro — que proí be o go ver no de se en di- 
vi dar pa ra pa gar cus teio. 

“No Or ça men to, o go ver no co lo ca
uns va lo res em se pa ra do, que são as
pro gra ma ções con di ci o na das, co mo
um avi so de que não fa rá aque las des- 
pe sas an tes da au to ri za ção de des- 
cum pri men to da re gra de ou ro. No to- 
tal, são R$ 453,7 bi lhões”, des ta cou.

Nes sas des pe sas con di ci o na das
não es tão ape nas os sa lá ri os e cus teio
(no to tal de R$ 119,2 bi lhões). Fa zem
par te, tam bém, os be ne fí ci os do RGPS
(Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al),
de R$ 272,2 bi lhões; o Pro gra ma Bol sa
Fa mí lia (R$ 5 mi lhões); sub sí di os e
sub ven ções econô mi cas (R$ 3,7 bi- 
lhões); be ne fí ci os aos ser vi do res (R$
2,6 bi lhões) e de mais des pe sas (R$
55,5 bi lhões), apon tou Cas tel lo Bran- 
co.

Na ava li a ção de Jo sé Cel so Car do so,
pre si den te da As so ci a ção Na ci o nal

dos Fun ci o ná ri os do Ipea (Afi pea), “o
dis cur so de fal ta de di nhei ro é uma
es tra té gia go ver nis ta (em con jun to
com a sua ba se par la men tar) pa ra cri-
ar um cli ma de apre en são e in cer te-
zas, apro var o Or ça men to e, de que- 
bra, man ter o dis cur so do ajus te fis cal
e das re for mas li be rais no cen tro das
no tí ci as”.

Pau lo Li no Gon çal ves, pre si den te
do Sin di ca to Na ci o nal dos Fun ci o ná-
ri os do Ban co Cen tral (Si nal), lem brou
que o Or ça men to é um pro ble ma de
ges tão. Ele pro me teu pro vi dên ci as em
ca so de ca lo te.

 “Is so nun ca acon te ceu e, se vi er a
se con cre ti zar, te rá a res pos ta ade qua- 
da do fun ci o na lis mo.”

Em no ta, o Mi nis té rio da Eco no mia
in for mou que o Pro je to de Lei Or ça-
men tá ria Anu al do exer cí cio de 2021,
co mo os an te ri o res, de pen de de apro-
va ção le gis la ti va. Mas, após a apro va- 
ção da LOA 2021, o Exe cu ti vo po de re-
du zir a fon te de re cur sos con di ci o na- 
dos. 

Mas, sa li en tou que “não se vis lum- 
bra in su fi ci ên cia de re cur sos or ça- 
men tá ri os pa ra qual quer des pe sa pre- 
vis ta no PLOA 2021, sen do ina pro pri- 
a do afir mar que de ter mi na da des pe sa
pú bli ca só se rá su por ta da em uma
par te do exer cí cio fi nan cei ro de 2021”,
por que es pe ra “a atu a ção co or de na da
e res pon sá vel de to dos os ór gãos e Po- 
de res da Re pú bli ca, co mo sem pre tem
ocor ri do”.

PANDEMIA

Estados poderão solicitar ações do governo federal

A MEDIDA FOI PUBLICADA EM EDIÇÃO EXTRA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA NOITE DESTA TERÇA-FEIRA (9).

O Co mi tê de Cri se pa ra Su per vi são
e Mo ni to ra men to dos Im pac tos da
Co vid-19 pu bli cou uma re so lu ção em
que pre vê ações com ple men ta res de
apoio aos es ta dos no en fren ta men to
da pan de mia. O apoio fe de ral, quan- 
do ne ces sá rio, de ve rá ser so li ci ta do
pe los go ver na do res.

A me di da foi pu bli ca da em edi ção
ex tra do Diá rio Ofi ci al da União, na
noi te des ta ter ça-fei ra (9), e ocor re um
dia de pois do pre si den te Jair Bol so na- 
ro pu bli car um des pa cho em que de- 
ter mi na ao co mi tê a ar ti cu la ção de
ações ex tras de apoio às uni da des da
Fe de ra ção. O co mi tê foi ins ti tuí do em
mar ço do ano pas sa do e é co or de na- 
do pe lo mi nis tro-che fe da Ca sa Ci vil,
Bra ga Net to. O co le gi a do con ta com
re pre sen tan tes de mi nis té ri os, em- 
pre sas pú bli cas e agên ci as re gu la do- 
ras.

Pe la re so lu ção, o

go ver no fe de ral po de rá

dis po ni bi li zar re cur sos

hu ma nos es sen ci ais ao

en fren ta men to da

pan de mia, for ne cer

ma te ri ais e apoio

lo gís ti co além de pres tar

as ses so ra men to téc ni co

às au to ri da des es ta du ais

na con tra ta ção de

ma te ri al, pes so al e

ca pa ci ta ção

pro fis si o nal.

A dis po ni bi li za ção do apoio com- 
ple men tar de pen de rá de so li ci ta ção
di re ta do go ver na dor, “por meio de
de cla ra ção fun da men ta da da in su fi- 
ci ên cia e exau ri men to dos mei os do
go ver no es ta du al em de cor rên cia da

pan de mia, acom pa nha da de ma ni- 
fes ta ção da co mis são in ter ges to res bi- 
par ti te e ou re so lu ção de ga bi ne te de
cri se ou es tru tu ra se me lhan te ado ta- 
da pa ra tra tar do pla no”.

O pe di do do es ta do de ve rá de li mi- 
tar a na tu re za exa ta do au xí lio ne ces- 
sá rio, com pro pos ta de ações e da tas e
in di ca ção de agen tes pú bli cos que
ser vi rão co mo pon to de con ta to com
a ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral. O
apoio fe de ral com ple men tar se rá for- 
ma li za do por meio de acor do de co o-
pe ra ção téc ni ca tem po rá ria. Ain da se- 
gun do a re so lu ção, o apoio com ple-
men tar ve da a in clu são de qual quer
pre vi são de trans fe rên cia de re cur sos
fi nan cei ros pa ra os es ta dos.

As no vas re gras pa ra pe di do de
apoio fe de ral com ple men tar pa ra o
com ba te à pan de mia ocor re se ma nas
de pois do agra va men to da cri se sa ni- 
tá ria na Re gião Nor te, prin ci pal men te
no es ta do do Ama zo nas e no oes te do
Pa rá, que so fre ram com a fal ta de oxi- 
gê nio hos pi ta lar e ain da man tém um
nú me ro ele va do de in ter na ções e
mor tes em de cor rên cia da co vid-19.

SINTOMAS DE COVID-19

Juiz manda hospitais
internar crianças 

JUSTIÇA DO MARANHÃO ACATOU PEDIDOS DE LIMINAR DE PAIS

O juiz ti tu lar da 1ª Va ra da In fân cia e Ju ven tu de de São
Luís, Jo sé Amé ri co Abreu Cos ta, de ter mi nou que os hos- 
pi tais pú bli cos ou al ter na ti va men te par ti cu la res pro vi- 
den ci em a in ter na ção de cri an ças com sin to mas do no- 
vo co ro na ví rus (CO VID-19). Na úl ti ma sex ta-fei ra (06), a
uni da de ju di ciá ria re ce beu, por meio da De fen so ria Pú- 
bli ca do Ma ra nhão, três pe di dos de li mi nar de pais que
re cor re ram à Jus ti ça pa ra ga ran tir a in ter na ção dos fi- 
lhos com ida de en tre se te me ses e um ano e seis me ses,
to dos com sus pei ta de con ta mi na ção pe lo ví rus.

O ma gis tra do de fe riu os pe di dos no mes mo dia, as se- 
gu ran do a obe di ên cia aos pro to co los mé di cos e hos pi- 
ta la res re la ti vos à pan de mia. Jo sé Amé ri co Abreu Cos ta
dis se que a si tu a ção é pre o cu pan te e res sal tou que des- 
de o iní cio da pan de mia ne nhu ma li mi nar re fe ren te à
CO VID-19 ti nha si do plei te a da em fa vor de cri an ças,
jun to à 1ª Va ra da In fân cia e Ju ven tu de de São Luís. Além
dos três pe di dos de in ter na ção por co ro na ví rus, o juiz
de fe riu mais 12 re la ci o na dos a ou tros ca sos pa ra in ter- 
na ção hos pi ta lar de cri an ças.

Ao ne ga rem a in ter na ção aos pais das cri an ças com
sin to mas de co ro na ví rus, as uni da des de saú de ale ga- 
ram não ter lei tos ne o na tais dis po ní veis. O juiz de fe riu
os pe di dos de li mi nar, de ter mi nan do que fos sem res- 
guar da dos os di rei tos de pa ci en tes já in ter na dos em
iguais con di ções. Os pe di dos fo ram pro to co la dos pe la
DPE-MA ten do co mo re que ri dos o Es ta do do Ma ra nhão
e o Mu ni cí pio de São Luís.

COVID-19

AMMA pede suspensão
de atendimento no TJ

JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS REFORÇOU PEDIDO.

A As so ci a ção dos Ma gis tra dos (AM MA) in gres sou
com re que ri men to jun to à Pre si dên cia do Tri bu nal de
Jus ti ça, so li ci tan do a ime di a ta sus pen são do aten di- 
men to pre sen ci al no âm bi to da Jus ti ça Es ta du al, con for- 
me a Re so lu ção nº 313/2020 do CNJ, em de cor rên cia do
au men to da in ci dên cia de ca sos de in fec ção pe lo no vo
co ro na ví rus no Ma ra nhão.

No ofí cio, a AM MA en fa ti za que a me di da ins ti tu ci o- 
nal e sa ni tá ria é im pres cin dí vel pa ra re du ção dos ris cos
de pro pa ga ção da Co vid-19 en tre os ma gis tra dos, ser vi- 
do res, au xi li a res da Jus ti ça, co la bo ra do res e ju ris di ci o- 
na dos.

A AM MA fun da men ta o plei to com ba se nos re cen tes
re la tó ri os da Se cre ta ria de Es ta do de Saú de, que con fir- 
mam a gra vi da de do ce ná rio da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus na re de pú bli ca de saú de do Es ta do do Ma ra- 
nhão, re gis tran do, tam bém, al ta ta xa de ocu pa ção dos
lei tos clí ni cos e de UTI da re de pú bli ca e pri va da de saú- 
de.

Con for me con sul ta re a li za da às 16h des ta se gun da-
fei ra, no link: https://pai nel-covid19.sau- 
de.ma.gov.br/ca sos, o Ma ra nhão re gis tra 209.778 ca sos
con fir ma dos de Co vid-19, com 4.775 óbi tos; 1.278 ca sos
sus pei tos; 511,8 mil tes tes re a li za dos; 404 in ter na ções
em UTI’s e 527 in ter na ções em en fer ma ria. A ta xa de
ocu pa ção de lei tos de UTI ex clu si vos pa ra Co vid-19 é de
79,37% na Gran de Ilha e de 65,95% em lei tos de en fer- 
ma ria.

Além do pe di do da As so ci a ção dos Ma gis tra dos, o de- 
sem bar ga dor Jo sé Jor ge Fi guei re do dos An jos (Pre si den- 
te do Co mi tê Es ta du al de Saú de) tam bém pro to co lou
pe di do de sus pen são do tra ba lho pre sen ci al. O Sin di ca- 
to dos Ser vi do res da Jus ti ça fez pe di do no mes mo sen ti- 
do.

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O presidente Jair Bolsonaro vai distribuir títulos de terra e anunciar porto. Não está
previsto visita a São Luís, muito menos encontro com o governador Flávio Dino

SAMARTONY MAR TINS
COM IN FOR MA ÇÕES DO MI NIS TÉ RIO
PÚ BLI CO DO MA RA NHÃO

CENTRO DE LANÇAMENTO

Bolsonaro desembarca
hoje em  Alcântara
POR RAIMUNDO BORGES

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
de sem bar ca, nes ta quin ta-
fei ra em Al cân ta ra, ci da de 
his tó ri ca se pa ra da de São 

Luís pe la Baia de São Mar cos, on de vai 
anun ci ar obras de me lho ri as da pis ta 
de pou so do Cen tro de Lan ça men to 
de Al cân ta ra (CLA) e tam bém o pro je- 
to de um por to na re gião, as sim co mo 
a en tre ga de tí tu los de ter ra aos mo ra- 
do res da área vi zi nha à ba se. Não es tá 
pre vis to a vi si ta de Bol so na ro a São 
Luís, mui to me nos en con tro com o 
go ver na dor Flá vio Di no que, em 2019 
apoi ou o Acor do de Sal va guar da Tec- 
no ló gi ca (AST), ce le bra do pe los go- 
ver nos de Jair Bol so na ro e o dos Es ta- 
dos Uni dos, com Do nal do Trump.

No en tan to, de pu ta dos fe de rais da 
ba se ali a da do pre si den te e se na do- 
res, co mo o tu ca no Ro ber to Ro cha, da 
li nha de fren te do bol so na ris mo, te ri- 
am si do con vi da dos pa ra o even to. 
Bol so na ro sai 8h de Bra sí lia e de ve 
che gar 10h15 em Al cân ta ra. Ele al mo- 
ça na ci da de ma ra nhen se e re tor na à 
ca pi tal fe de ral às 15h30. Es ta é a se- 
gun da vi si ta de Bol so na ro ao Ma ra- 
nhão co mo pre si den te da Re pú bli ca. 
Em ou tu bro de 2020 ele inau gu rou em 
Ba ca bei ra tre cho re cu pe ra do da BR-
135, e foi a Im pe ra triz.

Apos ta em par ce ri as con cre tas

Em mar ço de 2020, o mi nis tro da 
De fe sa Fer nan do Aze ve do dis se apos- 
tar em par ce ri as com ga nhos con cre- 
tos en tre Bra sil e EUA. Na oca sião Bol-

BOLSONARO SAI 8H DE BRASÍLIA E DEVE CHEGAR 10H15 EM ALCÂNTARA.

so na ro vi si tou a ci da de ame ri ca na de 
Mi a mi, on de ocor reu um pai nel so bre 
a ino va ção na In dús tria de De fe sa, no 
con tex to do se mi ná rio “Bra zil – US 
Bu si ness Re la ti ons in Flo ri da”. Du ran- 
te o se mi ná rio, cu jo ob je ti vo é apre- 
sen tar em pre sas e so lu ções bra si lei ras 
ao mer ca do nor te-ame ri ca no, in cre- 
men tar os ne gó ci os e for ta le cer a re la- 
ção bi la te ral, o mi nis tro res sal tou a 
apro xi ma ção en tre os dois paí ses.

“Es pe ra mos que Bra sil e Es ta dos 
Uni dos con so li dem es sa co o pe ra ção. 
Uma par ce ria de con fi an ça, cons truí- 
da nos ní veis go ver na men tal e em pre- 
sa ri al, que in di ca ga nhos con cre tos 
pa ra as nos sas so ci e da des, bra si lei ra e 
nor te-ame ri ca na” com ple tou.

O mi nis tro fez ques tão de lem brar 
que es sa apro xi ma ção já deu fru tos 
con cre tos, co mo o Acor do de Sal va- 
guar das Tec no ló gi cas (AST), que já 
foi, in clu si ve, ra ti fi ca do pe lo Con gres- 
so Na ci o nal, em de zem bro de 2019.

O AST vi a bi li za a ex plo ra ção co- 
mer ci al do Cen tro de Lan ça men to de 
Al cân ta ra, que con ta com uma po si- 
ção ge o grá fi ca pri vi le gi a da, por ser 
pró xi mo à li nha do Equa dor.

Após o pai nel ocor reu uma ses são 
de networ king en tre em pre sá ri os bra- 
si lei ros e ame ri ca nos do se tor de De-
fe sa. Bra sil e Es ta dos Uni dos as si na-
ram, no úl ti mo do min go, o Acor do de 
Pes qui sa, De sen vol vi men to, Tes te e 
Ava li a ção (RDT&E), que con sis te em 
abrir ca mi nho pa ra que am bos os go-
ver nos de sen vol vam fu tu ros pro je tos 
con jun tos.   Po rém, em 21 de maio do 
ano pas sa do, Jus ti ça Fe de ral sus pen- 
de des pe jo de qui lom bo las em Al cân- 
ta ra, den tro da área his to ri ca men te 
ocu pa da por qui lom bo las e pes ca do- 
res ar te sa nais que tra vam, des de os 
anos 80, uma lu ta con tra a re mo ção 
das fa mí li as, em ra zão da ne ces si da de 
de ex pan são da área do Cen tro de 
Lan ça men to.

AÇAILÂNDIA

Vereador que deu posse a suplentes é afastado

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
(MP MA) de ter mi nou a sus pen são
ime di a ta do exer cí cio da fun ção pú- 
bli ca de ve re a dor de Jo si be li a no Cha- 
gas Fa ri as, co nhe ci do por “Ce a rá”, em
Açai lân dia. A de ci são ju di ci al foi ba se- 
a da em uma de nún cia pro to co la da
pe la 2ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a- 
li za da do mu ni cí pio, na úl ti ma ter ça-
fei ra (9). A li mi nar, con ce di da pe la 1ª
Va ra da Co mar ca de Açai lân dia ad ver- 
te que o não cum pri men to da me di da
po de rá re sul tar na pri são pre ven ti va
do de nun ci a do.

De acor do com a de nún cia, as si na- 
da pe la pro mo to ra de jus ti ça Glau ce
Ma ra Li ma Ma lhei ros, Jo si be li a no Fa- 
ri as, co nhe ci do co mo “Ce a rá”, te ria li- 
de ra do um gru po de ve re a do res que
fal si fi ca ram uma ata de re gis tro de
ses são so le ne de ins ta la ção da le gis la- 
tu ra 2021-2024. Ce a rá e os ou tros se te
de nun ci a dos te ri am co me ti do o cri- 
me de fal si da de ide o ló gi ca.

De acor do com o Có di go Pe nal Bra- 
si lei ro, em seu ar ti go 299, o cri me tem
pe na de um a cin co anos de re clu são,
além de mul ta, em ca so de do cu men- 
tos pú bli cos. O pa rá gra fo úni co do
mes mo ar ti go acres cen ta que “se o
agen te é fun ci o ná rio pú bli co, e co me- 
te o cri me pre va le cen do-se do car go,
ou se a fal si fi ca ção ou al te ra ção é de
as sen ta men to de re gis tro ci vil, au- 
men ta-se a pe na de sex ta par te”. Tam- 
bém fo ram de nun ci a dos os ve re a do- 
res Ber na de te So cor ro de Oli vei ra
Araú jo, Maycon Mar ce lo de Oli vei ra,
Adri a no An dra de Sil va, Da vi Ale xan- 
dre Sam paio Ca mar go, Ad jack son Ro- 
dri gues Li ma, Ce sar Nil do Cos ta Li ma
e Epi fâ nio An dra de Sil va.

A de ci são foi co me mo ra da pe lo de- 
pu ta do fe de ral, Alui sio Men des (Po- 
de mos) que usou as re des so ci ais pa ra
co men tar so bre o as sun to. “Por pre ju- 

di car o di rei to alheio e al te rar a ver da- 
de so bre fa tos ju ri di ca men te re le van- 
tes da elei ção da Me sa Di re to ra da Câ- 
ma ra Mu ni ci pal de Açai lân dia, o Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão aca ba
de sus pen der o man da to do ve re a dor
Ce a rá. A jus ti ça e a Cons ti tui ção sem- 
pre pre va le cem!”, dis se o par la men tar
que no úl ti mo dia 4, já ha via tam bém
co men ta do a de ci são do Mi nis tro Pre- 
si den te do STJ, Hum ber to Mar tins,
que de ter mi nou pe lo ime di a to res ta- 
be le ci men to do man da to dos no ve
ve re a do res. Na de nún cia, além da
con de na ção dos en vol vi dos por fal si- 
da de ide o ló gi ca, o Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão re quer que se ja de cla ra- 
da a per da dos car gos pú bli cos ocu pa- 
dos pe los de nun ci a dos e que ser ja es- 
ta be le ci do um va lor mí ni mo pa ra re- 
pa ra ção dos da nos cau sa dos, já que os
ve re a do res pre ju di ca dos che ga ram a
ter seus man da tos ex tin tos, com a no- 
me a ção de su plen tes que che ga ram,
in clu si ve, a re ce ber sa lá ri os.

EN TEN DA O CA SO
Em 1° de ja nei ro de 2021, às 10h, os

ve re a do res de nun ci a dos ten ta ram re- 
a li zar, na se de da Câ ma ra Mu ni ci pal
de Açai lân dia, uma ses são de ins ta la- 
ção da le gis la tu ra e elei ção da me sa
di re to ra da ca sa. A ses são foi sus pen sa
após a che ga da dos de mais ve re a do- 
res elei tos, cu ja pos se já ti nha ocor ri- 
do, em ses são re a li za da às 00h30 do
mes mo dia, se guin do a re so lu ção n°
02/2020 da Câ ma ra, edi ta da pe lo pró- 
prio Jo si be li a no Fa ri as, que era o pre- 
si den te da ca sa le gis la ti va no man da- 
to an te ri or.

Os de nun ci a dos apre sen ta ram
uma ata se gun do a qual a ses são te ria
si do ini ci a da sob a pre si dên cia do ve- 
re a dor Ce a rá, pois ele te ria si do o can- 
di da to mais vo ta do. O do cu men to
afir ma que os pre sen tes te ri am can ta- 
do os hi nos na ci o nal e do Ma ra nhão e
que os ve re a do res pre sen tes te ri am se
ha bi li ta do pe ran te a me sa, pres ta do
com pro mis so e si do em pos sa dos,

apre sen tan do to da a sua do cu men ta- 
ção. Além dis so, te ria ha vi do a elei ção
da me sa di re to ra, ten do co mo ven ce-
do ra a cha pa de Jo si be li a no Fa ri as De
acor do com o do cu men to, so men te
após a elei ção da me sa os de mais ve- 
re a do res te ri am “in va di do” o lo cal,
com a sus pen são da ses são por tem po
in de ter mi na do. Te ria acon te ci do, ain- 
da, a pos se do pre fei to e vi ce-pre fei to
de Açai lân dia.

As in ves ti ga ções do Mi nis té rio Pú- 
bli co, no en tan to, mos tram que os fa- 
tos não acon te ce ram da for ma re tra- 
ta da na ata. Ví de os mos tram que a
reu nião se quer pas sou da fa se de
aber tu ra e can to do hi no na ci o nal,
“sen do in ve rí di cas as in for ma ções ne- 
la cons tan tes, no que diz res pei to ao
re ce bi men to de do cu men tos, pos se
dos elei tos, elei ção da me sa di re to ra e
pos se do pre fei to e vi ce-pre fei to”.

So bre es te úl ti mo pon to, o pre fei to
Aluí sio Sil va Sou sa e o vi ce-pre fei to
Jo a quim Ra mos Jú ni or fo ram ou vi dos
pe lo Mi nis té rio Pú bli co. Am bos afir-
ma ram que não es ti ve ram pre sen tes e
se quer fo ram for mal men te con vi da- 
dos pa ra a ses são re a li za da pe la Câ- 
ma ra Mu ni ci pal às 10h do dia 1° de ja-
nei ro. Ser vi do res do Le gis la ti vo Mu ni- 
ci pal tam bém afir ma ram não ter co- 
nhe ci men to so bre a re a li za ção da ses- 
são. “Os de nun ci a dos, mes mo im pos-
si bi li ta dos de con ti nu ar com o ato so- 
le ne que fo ra sus pen so por pra zo in-
de ter mi na do, reu ni ram-se em lo cal e
ho rá rio não sa bi dos, e la vra ram a ata
ora ques ti o na da, co mo se a ses são ti- 
ves se acon te ci do, e se au to de cla ra- 
ram elei tos mem bros da Me sa Di re to- 
ra da Câ ma ra Mu ni ci pal, fa zen do in- 
se rir de cla ra ção fal sa em do cu men to
pú bli co com o fim de pre ju di car o di- 
rei to dos ve re a do res que já ha vi am si- 
do elei tos pa ra a Me sa Di re to ra do Le- 
gis la ti vo Mu ni ci pal ho ras an tes e pa ra
al te rar a ver da de de fa tos ju ri di ca-
men te re le van tes”, afir mou, na ação, a
pro mo to ra Glau ce Ma lhei ros.
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Olhan do 2022 (1)

Olhan do 2022 (2)

Olhan do 2022 (3)

“Se apro pri ou de Bol so na ro no ines que cí -
vel Bol so do ria”

Sem lock down (1)

Sem lock down (2)

Da pi ca nha ao ovo fri to
Quem nun ca co meu na Ar gen ti na ou ao me nos ou viu fa lar da

car ne as sa da em par ri la? No vi zi nho país “her ma no”, es se ti po de
pra to é tão co nhe ci do quan to um vi nho Mal bec de Men don za.
Mui tos res tau ran tes de Bu e no Ai res são mais fa mo sos pe la car ne
que ser vem do que mui tas chur ras ca ri as no Rio Gran de do Sul.
Mas o pro ble ma ho je é exa ta men te es se. A cri se do co ro na ví rus
ba teu for te na co mi lan ça de car ne as sa da em par ri la. A mé dia de
47,7 qui los de car ne con su mi do anu al men te por ca da ar gen ti no –
dez ve zes mais do que a Es pa nha, por exem plo – não é mais a mes- 
ma.

O que pa re ce ser um ab sur do até mes mo na Ame ri ca na do Sul,
es se vo lu me de car ne per ca pi ta na Ar gen ti na é ho je ex ces si va- 
men te bai xo. O me nor em 100 anos. A que da tem a ver com mu- 
dan ças de há bi tos ali men ta res, mas tam bém com o pre ço. As sim
co mo no Bra sil, a car ne su biu 74% em 2020, o do bro da in fla ção. O
Go ver no de Al ber to Fer nán dez co me çou pe la car ne bo vi na a ba- 
ta lha pa ra con ter o au men to da ces ta bá si ca, de sa fio que mui tos
de seus an te ces so res tam bém en fren ta ram, mas sem su ces so.

No país de Al ber to Fer nán dez, o acor do de pre ços das car nes
que en trou em vi gor na se ma na pas sa da es ta be le ce re du ções de
até 30% em oi to cor tes po pu la res. Os fri go rí fi cos as su mem a me- 
ta de do des con to e os su per mer ca dos a ou tra. Gra ças ao acor do,
que du ra rá até o fim de mar ço, cos te la, fral di nha, co xão du ro,
acém e car ne moí da, en tre ou tras, vol ta ram a cus tar o mes mo que
me ses atrás, des de que a com pra se ja fei ta em gran des su per mer- 
ca dos e em cer tos di as da se ma na.

Se gun do uma in te res san te ma té ria do jor nal El País, nas três
pri mei ras quar tas-fei ras e fins de se ma na do mês é pos sí vel en- 
con trar a fral di nha a 499 pe sos o qui lo (R$ 30,40, no câm bio ofi ci- 
al) e a car ne moí da a 265 pe sos (R$ 16,15). A pou cos me tros de dis- 
tân cia, os mes mos cor tes sem des con to são ven di dos por pre ços
en tre 50% e 90% mais al tos. Aqui no Bra sil, a fa mo sa pi ca nha ar- 
gen ti na, que en che a vis ta e pe sa no bol so dos gu lo sos por chur- 
ras co, an da até su mi da dos su per mer ca dos e ca sas de car ne.

Co mo no Bra sil não tem acor do so bre pre ço al gum, a car ne dis- 
pa rou, as sim co mo o ar roz e os com bus tí veis, o fei jão, o óleo de
so ja, o gás e de mais itens da ces ta bá si ca. O go ver no não pa re ce
pre o cu pa do com a dis pa ra da dos pre ços. Fi ca mais fá cil jo gar a
cul pa no mer ca do chi nês, que tem 1,4 bi lhão de bo cas pa ra ali- 
men tar. En quan to is so, no Bra sil a dis pa ra da nos pre ços dos ali- 
men tos es tá mu dan do há bi tos ali men ta res. O chur ras co de fim de
se ma na es tá dan do lu gar à fa ro fa de ovo fri to e o me xi do de sar di- 
nha. A cri se der ru bou até a “fa bri ca ção” de be bê. No Ma ra nhão,
nun ca es te ve tão bai xa, di zem os car tó ri os de re gis tro ci vil.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no (PC doB) vis lum bra
dois ce ná ri os pa ra 2022. O pri mei ro é ser can di da to a se na dor; o
se gun do apoi ar a even tu al can di da tu ra de Lu la à Pre si dên cia –
des de que ele der ru be na jus ti ça a ine le gi bi li da de.

Apoi an do Lu la, Di no te ria chan ce de in te grar a cha pa co mo vi- 
ce. Mas ele pre fe re ali men tar o so nho da união das es quer das e
cen tro con tra Bol so na ro, que já ar re ba nhou no Con gres so, a mai- 
or par te do agru pa men to Cen trão.

Ape sar de o PC doB ten tar con ven cer Di no de con cor rer à Pre si- 
dên cia, ele sa be que é per da de tem po e de seu es pa ço po lí ti co. Fi- 
car sem man da to de pois que dei xar o Pa lá cio dos Leões não es tá
es cri to em seu pro je to de fu tu ro.

 

Do de pu ta do Aé cio Ne ves, pa ra o go ver na dor João Do ria, após o
pe di do de ex pul são, acu sa do de for mar blo co de apoio ao en tão
can di da to Arthur Li ra, ali a do de Jair Bol so na ro e prin ci pal opo si- 
tor do go ver na dor.

 
Flá vio Di no não foi con vi da do por Jair Bol so na ro a par ti- 

ci par dos even tos que re a li za ho je em Al cân ta ra. Na da
es tra nho, pois nem o vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou- 

rão foi con vi da do pa ra reu nião mi nis te ri al na 2ª fei ra no
Pla nal to.

 
O Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co (CNMP)

aten deu pe di do da de sem bar ga do ra Nel ma Sarney, do
TJ MA e afas tou de um pro ces so con tra ela, os pro mo- 

to res de Jus ti ça Hel der Fer rei ra Be zer ra e Gus ta vo Pe- 
rei ra Sil va.

 
Os dois mo ve ram ação con tra a ma gis tra da Nel ma, pe- 

din do seu afas ta men to do car go por su pos tos atos de
im pro bi da de ad mi nis tra ti va. A de ci são li mi nar do

CNMP é da re la to ra San dra Kri e ger Gon çal ves, que
aca tou o pe di do do ad vo ga do Da ni el Blu me.

De pois de no ti fi car os 217 pre fei tos do Ma ra nhão so bre o lock- 
down es ta du al, pe di do por três de fen so res pú bli cos, o juiz da Va ra
de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos, Dou glas de Me lo Mar tins não
de ve de cre tar o fe cha men to.

Co mo já tem a po si ção con trá ria de Flá vio Di no e do pre fei to de
São Luís, Edu ar do Brai de, o mais pro vá vel é que o juiz de ter mi ne
me di das res tri ti vas con tra a pro li fe ra ção do co ro na ví rus du ran te
os di as em que se ria re a li za do o car na val.

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

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

Viver é também sonhar

Faz al gum tem po. E co mo faz! Es ta va
eu nu ma des sas noi tes bem so zi nho.
Mas nu ma so li dão de me fa zer fe liz. Ou- 
via uma ou ou tra mú si ca num três em
um. 

O som su a ve, bem no tí va go, saía das
du as cai xi nhas, pos tas nu ma dis tân cia
de uns dois me tros. A noi te nem quen te,
nem fria. Agra dá vel. Boa pa ra o de lei te
de uma apra zí vel e des gus tan te can ção
do nos so can ci o nei ro po pu lar, em bo ra
eu tam bém gos te da voz e do rit mo ja- 
zís ti cos de Billy Eks tein ou Louis Arms- 
trong. La vie en ro se é uma des sas su bli- 
ma ções mu si cais, in ter pre ta das por
Arms trong, que nos des per tam sen ti- 
men tos e so nhos que nos exor tam a vi- 
ver com mais in ten si da de Mas… não
que ro ser pi e gas. Mui to me nos tra du zir
aqui sen ti men tos du vi do sos.

 O po e ta Bel chi or, na cé le bre e pe re ne
cri a ção mu si cal que o eter ni zou, já nos
pro vo ca va pa ra o gran de de sa fio da vi- 
da, ao aler tar-nos que vi ver é me lhor
que so nhar. Vol ta re mos a ele, a es te re- 
bel de ce a ren se, que enal te ceu o can to e
o can tar de to dos os sen ti men tos da sua
ter ra, on de nas ceu pa ra mun do a vi gem
dos lá bi os de mel, o pri mei ro amor de
mui tos que a co nhe ce ram nas pá gi nas
de Alen car. Stop. Sei que há mui to de
ape lo nes ta úl ti ma fra se. Mui tos per- 
gun ta rão: quem es sa vir gem dos lá bi os
de mel? A res pos ta mais se ca é: não exis- 
te mais. Ou tal vez ela es te ja, com os ca- 
be los sol tos, ne gros co mo as asas da
graú na, nu ma jan ga da que tran si ta pe- 
los ver des ma res bra vi os da sua ter ra na- 
tal.

Mas, dei xe mos es sas atem po rais in- 
sis tên ci as ro mân ti cas de la do. Vi ve mos
os tem pos do BBB. Na da a ver com Bri- 
gi te Bar dot, com mais um B. É o BBB 21,
on de to das as ques tões na ci o nais –
econô mi cas, po lí ti cas, ra ci ais, éti cas,
téc ni cas, se xis tas, de gê ne ro e ou tras
mais – são dis cu ti das em to dos os rin- 
cões des te nos so Bra sil. Qual quer con- 

ver so na ou con ver si nha te rá que tra tar
des se as sun to tão im por tan te e ca ti van- 
te. Nem a pan de mia es ca pa. BBB ne la. É
o mun do cão dra ma ti za do.  O se que
dis se, o que não se dis se, ou ain da o que
se po de ria ter di to e que ain da vai di zer.

 As re des so ci ais

dis cu tem dia e noi te,

pe la ma dru ga da, no

rai ar do dia, pa ra

exa mi nar e ana li sar o

per fil de ca da be be bis ta.

 Te nho um le ve pres sen ti men to de
que, com a cri a ção dos no vos mi nis té ri- 
os pa ra aten der o ape ti te do fa mi ge ra do
cen trão, al guém do tam bém fa mi ge ra- 
do BBB se rá no me a do mi nis tro ou mi- 
nis tra de al gu ma coi sa qual quer, que,
por for ça do exer cí cio do gra vís si mo
car go, sai rá da ca sa, que di zem ser a
mais vi gi a do do país, pa ra as su mir uma
im por tan te fun ção pú bli ca de vi gi lan te
dos nos sos des ti nos. Aí, não te nho dú vi- 
da, o ne gó cio ca mi nha rá a pas sos lar gos
e te re mos a gra ta sa tis fa ção de um BBB,
quem sa be, no Mi nis té rio da Jus ti ça ou
Edu ca ção, fa zen do va ler a igual da de ra- 
ci al, sem quais quer resquí ci os de ho- 
mo fo bia. E o Bra sil se rá ou tro, até Ca- 
bral é bem ca paz de pu lar da sua úl ti ma
mo ra da e vir pres tar sua pro vi den ci al
re ve rên cia his tó ri ca.

Mas con ti nuo a in sis tir com Bel chi or:
vi ver é me lhor que so nhar. Apro vei te- 
mos to dos os mo men tos da vi da. Dis se
alhu res o po e ta John Len non: “A vi da é o
que acon te ce en quan to vo cê es tá ocu- 
pa do fa zen do ou tros pla nos.” Na me di- 
da em que se ma te ri a li za o en quan to da
fra se de Len non, os so nhos, nem sem- 

pre con cre ti za dos, em ba lam a vi da. Mas
um ou tro John, o fi ló so fo de sé cu lo XIX,
Stu art Mill, dei xou pa ra o mun do es ta
ou tra pe que na li ção: “É me lhor ser um
ho mem in sa tis fei to do que um por co
sa tis fei to; é me lhor ser Só cra tes in sa tis-
fei to do que um to lo sa tis fei to.” Ain da
bem, não es tou nem sa tis fei to nem in- 
sa tis fei to. Co mo diz o vul go: tou na mi-
nha.

Não sei bem o que is so tem a ver com
o ema ra nha do de coi sas aqui mis tu ra- 
das: Bel chi or, Len non, BBB e Stu art Mill.
Sei ape nas, e, por is so, sei mui to pou co,
que é bem me lhor ou vir Bel chi or e Len-
non do que ser um BBB sa tis fei to a di zer
en xur ra das de fu ti li da des. Ou pen sar
co mo Stu art Mill do que ou vir es sa fi lo- 
so fia de al co va que vai além das fu ti li da- 
des dos nos sos so nhos.

Na noi te lá do iní cio, a que fiz re fe rên-
cia, es tan do em com pa nhia do meu três
em um, não ou vi Bel chi or – ain da es ta va
a dar os pri mei ros pas sos na praia de
Ira ce ma -, nem Billy Eks tein. Ou vi com a
in sis tên cia so nha do ra a mo di nha Até
pen sei, uma das gran des can ções de
Chi co Bu ar que. Um po e ma lin dís si mo,
que nos con vi da a so nhar e vi ver, ou vi- 
ver e so nhar. A noi te, en tran do pe la ma- 
dru ga da, e, co mo o Ju ca do sam ba, vi rou
dia, e o LP se re pe tia e re pe tia a be la can- 
ção de Chi co, cu jos ver sos são de pro- 
fun do li ris mo, a nos can ta rem es ses
poé ti cos so nhos:

Jun to à mi nha rua ha via um bos que
Que um mu ro al to proi bia Lá to do ba lão
caia, to da ma çã nas cia E o do no do bos-
que nem via Do la do de lá tan ta aven tu- 
ra E eu a es prei tar na noi te es cu ra A de- 
di lhar es sa mo di nha A fe li ci da de mo ra- 
va tão vi zi nha Que, de to lo, até pen sei
que fos se mi nha.

E mais:
Jun to a mim mo ra va a mi nha ama da

Com olhos cla ros co mo o dia Lá o meu
olhar vi via De so nho e fan ta sia E a do na
dos olhos nem via Noi te e ma dru ga da se
fo ram. Mas não os so nhos e a fan ta sia,
por que vi ver é tam bém so nhar.

Sociedade dos piratas

A mí dia em pre sa ri al di vul gou, nas
úl ti mas se ma nas, o mai or ata que ci- 
ber né ti co a in for ma ções pri va das no
Bra sil. Mais de 200 mi lhões de pes so as
ti ve ram su as in for ma ções vi o la das.
Da dos de au to ri da des e ci da dãos fo- 
ram pu bli ca dos. Ven da em lei lão por
hac kers. A si tu a ção é gra vís si ma.Não
é a mais gra ve, no en tan to.

 O ca so de mons tra ape nas o que já
vem sen do di to so bre a fra gi li da de das
in for ma ções pri va das nas so ci e da des
em re des. Trans for mar o hac ker ou a
or ga ni za ção cri mi no sa nos agen tes
mais pe ri go sos do país ape nas lan ça
um man to so bre a ques tão fun da- 
men tal. Es pe ro e de se jo que es sa or- 
ga ni za ção cri mi no sa se ja pre sa e o Se- 
ra sa pro te ja as in for ma ções. Mas é

pre ci so olhar além.
Não é a mais gra ve, no en tan to. O

ca so de mons tra ape nas o que já vem
sen do di to so bre a fra gi li da de das in- 
for ma ções pri va das nas so ci e da des
em re des. Trans for mar o hac ker ou a
or ga ni za ção cri mi no sa nos agen tes
mais pe ri go sos do país ape nas lan ça
um man to so bre a ques tão fun da- 
men tal. Es pe ro e de se jo que es sa or- 
ga ni za ção cri mi no sa se ja pre sa e o Se- 
ra sa pro te ja as in for ma ções. Mas é
pre ci so olhar além.

Um dos pro ble mas mais gra ves de
nos sa épo ca diz res pei to à pro te ção
dos da dos das pes so as. De um la do,
hac kers ata cam nos sas con tas e, de
ou tro, em pre sas que ven dem aces sos
e apli ca ti vos ca da vez mais se apro pri- 
am dos nos sos da dos pri va dos pa ra
fa zer os mes mos ti pos de uso co mer- 
ci al. E não é ape nas o CPF. Um da do
pre ci o so nes se mer ca do é a nos sa lo- 
ca li za ção. Per ce beu?

Quem lê as le tri nhas pe que nas dos
con tra tos? A ca da au to ri za ção per de- 
mos par ce las ca da vez mai o res do

nos so di rei to à pri va ci da de. Des se
mo do, os ci da dãos e ci da dãos es tão
no meio de uma guer ra co mer ci al,
que tem co mo ob je to os nos sos da dos
co mer ci ais. 

De um la do, or ga ni za ções cri mi no- 
sas, e, de ou tro, em pre sas le gal men te
cons ti tuí das dis pu tan do o aces so à
nos sa pri va ci da de e aos nos sos da dos.
Sem exa ge ro, es ta mos vi ran do per so- 
na gens de 1984, de Ge or ge Orwell. Os
po ten ci ais de mo crá ti cos da so ci e da-
de em re de po dem se vi rar con tra a ci-
da da nia.

Es ta mos no sé cu lo 21 e a nos sa le- 
gis la ção é do sé cu lo 20; es ta mos na
so ci e da de da in for ma ção e as nos sas
leis são da era da so ci e da de in dus tri al.
As ba ses ma te ri ais da so ci e da de mu-
da ram e exi gem no vas re gras pa ra
pro te ger os ci da dãos, pa ra sus ten tar
po lí ti cas de li ber da de e pros pe ri da de
pa ra to das as pes so as. As cor po ra- 
ções, com a sua for ça ca pi tal, não só
de fi nem re gras, mas pro te gem as su as
in for ma ções. E nós? Con ti nu a re mos à
mer cê dos pi ra tas.

CA RO LI NA GRA ÇA MEL LO
Jor na lis ta ca ro li na gra ca mel lo@gmail.com

Re ver so do es pe lho

Uma ideia me ro deia há al gum tem po, ras te ja e im- 
plo ra pa ra que eu a pe gue nos bra ços e en cai xe seus
mem bros no cor po, co mo um be bê da ni fi ca do.

Es sa ima gem afli ti va de um tex to em for ma ção não é
mi nha, co nhe ci len do Da vid Fos ter Wal la ce, em uma ci- 
ta ção a Don De Lil lo. A me tá fo ra é de De Lil lo e es tá des- 
cri ta em “Mao II”, sou be eu ao ler  “A na tu re za da di ver- 
são”, de Da vid Fos ter Wal la ce.

É a me lhor me tá fo ra pa ra a ago nia de pa rir uma his tó- 
ria na opi nião de Da vid, e eu con cor do, em bo ra não co- 
nhe ça ou tras me tá fo ras so bre a ne ces si da de pre men te
de es cre ver, mas con fio em Da vid pa ra es sa es co lha, não
ape nas pe las lon gas no tas de ro da pé do au tor de ‘Gra ça
In fi ni ta’, mas por que a ima gem de De Lil lo fun ci o na den- 
tro de mim.

É co mo se ao me en con trar nu ma fes ta, Da vid me
apre sen tas se ao ami go, e num ges to rá pi do e pre ci so co- 
mo o de um qui ro pra ta, De Lil lo co lo cas se mi nha co lu na
no lu gar ao di zer que é pre ci so pe gar a cri an ça de fei tu o- 
sa no co lo e cos tu rar seus mem bros no tron co, pois da
in te gri da de da cri an ça de pen de a saú de do pró prio au- 
tor.

Da mes ma for ma que o au tor des can sa quan do fi nal- 
men te en cai xa as pe ças do tex to, quem lê tam bém po de,
do ou tro la do da pá gi na, se sen tir mais in te gra do.

A ma té ria do tex to se ria, as sim, lu mi nes cen te co mo a
fa ce de um es pe lho. Nos aju da a en xer gar me lhor de ta- 
lhes em nós mes mos que, an tes, só po día mos in tuir.

Mas co mo eu di zia, há al guns di as ca mi nha a meu la- 
do um be bê da ni fi ca do, es bo ço de tex to pe din do aten- 
ção. O be bê traz pe da ços de Da vid Fos ter Wal la ce e Don
De Lil lo, co mo já foi di to, mas os olhos são re don dos e
so nha do res co mo os de Vir gi nia Wo olf, pois foi ela quem
pri mei ro me pro vo cou com su as idei as acer ca de es pe- 
lhos e pro je ções.

Em ‘Um te to to do seu’, Vir gi nia te o ri za que, em vir tu- 
de do se xis mo, mu lhe res têm ser vi do de es pe lho aos ho- 
mens. Um ti po de es pe lho de fei tu o so, por meio do qual
os ho mens se en xer gam com o do bro do ta ma nho.

Por es se mo ti vo o es tu do mas cu li no so bre uma su- 
pos ta na tu re za fe mi ni na te ria con cluí do se rem as mu- 
lhe res me no res, mais frá geis, im po ten tes quan do com- 
pa ra das ao se xo opos to. Co mo um es pe lho ao con trá rio,
a pe que nez fe mi ni na ser viu, ao lon go da his tó ria, de
mo tor pa ra as gran di o sas re a li za ções dos ho mens.

Mu lhe res que es cre vem têm, por tan to, dois com pro- 
mis sos: se rem au to ras das pró pri as his tó ri as; con tes tar
to da his tó ria cu jo cer ne da nar ra ti va se ja um exer cí cio
de po der ba se a do em opres são. Ora, as du a li da des não
es tão à ser vi ço ape nas da opres são de gê ne ro. É da con- 
di ção de po bre za do po bre, por exem plo, que o ri co me- 
de a pró pria ri que za, as sim co mo a ca ri ca tu ra do ra ci a li- 
za do ser ve de ne ga ti vo pa ra o ima gi ná rio de su pe ri o ri- 
da de ra ci al do bran co.

A co la gem des sas his tó ri as mal fa da das cons truiu um
mun do on de não po de mos con fi ar no que ve mos e sen- 
ti mos, nem no que diz a nos sa ra zão. Um mun do fei to de
cli chês des gas ta dos, uma sa la de es pe lhos ater ro ri zan te,
a re fle tir có pi as de fei tu o sas de um mes mo per so na- 
gem.É um ár duo ca mi nho que te mos pe la fren te, es se de
re di gir his tó ri as con fiá veis e as sim res tau rar os es pe lhos
ao re dor do mun do. Há de se bus car es tra té gi as. Uma
de las pu de en con trar na mi to lo gia yorubá, ao tra tar das
yabás e do uso que fa zem de seus es pe lhos.Oxum e Ie- 
man já são ori xás fe mi ni nas que por tam es pe lhos na for- 
ma de le ques. Os es pe lhos ser vem tan to pa ra re fle tir a
pró pria ima gem, em um exer cí cio de au to co nhe ci men- 
to, quan to de es cu do, ao de vol ver aos ini mi gos o re fle xo
de to do o mal que ten tam so bre elas pro je tar.

No ver so dos le ques, os es pe lhos de Oxum e Ie man já,
que o ima gi ná rio oci den tal tei ma em lo ca li zar co mo
ade re ços de vai da de, es tão re fle ti das es tas li ções: quem
tem cons ci ên cia de si não per mi te o fur to da pró pria
ima gem e lu ta por sua in te gri da de. Fa ça mos, co mo as
deu sas, um uso me lhor dos nos sos es pe lhos.

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021
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Há al gu ma re a ção co mum após to mar a
va ci na?

Por que é im por tan te to mar du as do ses?

É pos sí vel tes tar po si ti vo pa ra co vid-19
após ser va ci na do?

Tem al gu ma ati vi da de que não po de ser
fei ta após to mar a va ci na?

De pois de quan tos di as a va ci na co me ça a
fa zer o efei to de imu ni za ção?

Grá vi das e cri an ças po dem to mar a va ci -
na?

É per mi ti do con su mir be bi da al coó li ca de -
pois de to mar a va ci na?

O uso de dro gas in ter fe re na va ci na ção?

Quem já te ve co vid-19 tem que to mar a
va ci na?

Pes so as com his tó ri co alér gi co po dem to -
mar a va ci na?

Pode beber?

Dúvidas sobre os
efeitos da vacinação

A
s du as va ci nas con tra co vid-19 apro va das pe la
An vi sa já es tão sen do apli ca das no Bra sil des de
o dia 18 de ja nei ro, mas ain da há dú vi das so bre
pos sí veis re a ções e de mais per gun tas.

A mé di ca aler gis ta e imu no lo gis ta Lo re na de Cas tro
Di niz, co or de na do ra do De par ta men to de Imu ni za ções
da As so ci a ção Bra si lei ra de Aler gia Imu no lo gia (AS BAI)
res pon deu as prin ci pais dú vi das so bre a va ci na ção con- 
tra co vid-19 no Bra sil.

Con fi ra:

Sim. Exis tem re a ções cha ma das de even tos ad ver sos.
Os prin ci pais even tos são: aque la ‘mo le za’, fra que za, dor
no cor po, fe bre, dor de ca be ça e co ri za.

Nas du as va ci nas dis po ní veis no Bra sil, o ví rus es tá
ina ti va do, e pa ra ter an ti cor pos su fi ci en tes no com ba te
à in fec ção, o cor po pre ci sa de uma car ga mai or que a
ofe re ci da com uma apli ca ção. Com a 2ª do se, a cé lu la de
me mó ria vai fa bri car os an ti cor pos mais rá pi do e de for- 
ma mais ro bus ta, ga ran tin do uma res pos ta imu ne mai- 
or. Além dis so, os es tu dos re a li za dos pa ra apro va ção da
va ci na só fo ram fei tos após a se gun da do se, não se sa be
qual a pro te ção com uma só. En tão, com ba se nos tes tes,
só é pos sí vel sa ber que foi imu ni za do com a 2ª do se.

Em um exem plo prá ti co, Dra. Lo re na diz:

“Su pon do que na pri mei ra vez

fa zen do uma re cei ta em ca sa, vo cê

de mo ra mais a pro du zir e tal vez não

fi ca rá tão bom. Mas da se gun da vez,

vo cê já sa be os pas sos, quan to e

quan do co lo car ca da in gre di en te e

con se gue até fa zer em mais

quan ti da des. É o que acon te ce com

o sis te ma imu no ló gi co”.

É im pos sí vel o PCR dar po si ti vo com a va ci na. As du as
va ci nas dis po ní veis no Bra sil são fei tas com o ví rus ina ti- 
va do. Se a pes soa ti ver os sin to mas após va ci nar e o exa- 
me der po si ti vo, é a in fec ção agu da pe la co vid-19. Ela já
po dia es tar con ta mi na da e só des co briu de pois, mas
não é pos sí vel pe gar co vid-19 por cau sa da va ci na.

É re co men da do não to mar ne nhu ma ou tra va ci na
nos 15 di as an te ri o res à pri mei ra do se do imu ni zan te
con tra a co vid-19 e nem nos 15 di as se guin tes, pa ra sa- 
ber se as re a ções ad ver sas são de ou tra va ci na ou da co- 
vid-19.

Tam bém se re co men da não fa zer pro ce di men tos de
pre en chi men to com bi o es ti mu la ção e áci do hi a lurô ni- 
co nos 15 di as an tes e 15 di as de pois da va ci na ção, por- 
que al guns pa ci en tes fo ram di ag nos ti ca dos com a Sín- 
dro me ETIP (Ede ma Tar dio In ter mi ten te e Per sis ten te).
Es sa sín dro me fi cou co nhe ci da com ou tras va ci nas e co- 
me çou a co gi ta da nes te ca so, por ser um no vo imu ni- 
zan te e cor rer o ris co de acon te cer.

A ca da 120 va ci na dos con tra co vid-19, dois ti ve ram
ETIP, mas os ede mas re gre di ram es pon ta ne a men te. Co- 
mo a va ci na ção es tá no iní cio, as re a ções ain da es tão
sen do es tu da das. Por en quan to, não é con train di ca do,
so men te uma re co men da ção.

A par tir da pri mei ra do se, o sis te ma imu no ló gi co vai
sen do es ti mu la do a pro du zir os an ti cor pos. Ge ral men- 
te, 15 di as após a pri mei ra do se já tem al gu ma car ga de
imu ni da de, mas co mo o ví rus es tá ina ti va do, é pre ci so
uma no va do se, pa ra ter de fe sa su fi ci en te no com ba te à
in fec ção.

Sa be mos que as va ci nas ina ti va das são in di ca das pa- 
ra mu lhe res grá vi das. Por se rem imu ni zan tes no vos e
sem ges tan tes tes ta das, ain da não se sa be a se gu ran ça
da no va va ci na pa ra elas. Mas pe lo his tó ri co de ou tras
va ci nas fei tas com a mes ma téc ni ca, há uma boa res pos- 
ta. Não há con train di ca ção, mas é ne ces sá ria uma de ci- 
são com par ti lha da en tre a mãe e seu mé di co, se for pre- 
ci so to mar o imu ni zan te ago ra. Quem es tá ama men tan- 

do tam bém de vem che car com o mé di co se há re co- 
men da ção.

Nas cri an ças, tam bém não ti ve ram vo lun tá ri os e ain- 
da não se sa be a efi ci ên cia. Além dis so, os pe que nos são
me nos afe ta dos pe lo ví rus e quan do ado e cem, ge ral- 
men te, tem qua dros mais le ves ou as sin to má ti cos. Por
is so, a pre fe rên cia é de pa ci en tes que cor rem ris cos mais
gra ves.

Não. O que que re mos é a pro du ção de an ti cor pos e o
con su mo exa ge ra do do ál co ol po de in ter fe rir nis so, já
que atin ge di re ta men te o sis te ma imu no ló gi co. É pre ci- 
so se guir as ori en ta ções pa ra fi car imu ni za do e dar tem- 
po de pro du zir de fe sa. Evi te o uso ex ces si vo de be bi das
al cóo li cas nos 15 di as se guin tes à va ci na ção. Uma ta ça
de vi nho ou uma la ta de cer ve ja não fa zem mal, mas aci- 
ma dis so não é re co men da do, se gun do os mé di cos.

Fun ci o na igual o ál co ol. As dro gas me xem com o sis- 
te ma imu no ló gi co e po dem in ter fe rir di re ta men te na
pro du ção dos an ti cor pos.

Te o ri ca men te, não se sa be quan to tem po a pes soa te- 
rá os an ti cor pos após a in fec ção, en tão sim, a pes soa de- 
ve se va ci nar mes mo se já te ve co vid-19. O in ter va lo en- 
tre a in fec ção e a va ci na de ve ser de 30 di as a três me ses,
se gun do al guns es tu dos.

De pen de do ti po de aler gia. Pes so as que já ti ve ram re- 
a ção alér gi ca do ti po ana fi lá ti ca, de vem pro cu rar um
mé di co pa ra sa ber se a va ci na tem a subs tân cia que lhe
cau sou aler gia. Alér gi cos a lei te, ovo, com ri ni te, as ma
ou der ma ti te, po dem va ci nar. O pro ble ma es tá nas re a- 
ções ana fi lá ti cas a co mi das, ou tras va ci nas ou subs tân- 
ci as que es tão no imu ni zan te con tra a CO VID-19. De ve-
se va ci nar e es pe rar 30 mi nu tos, pois es te é o tem po que
cor po vai le var pa ra res pon der se ti ver uma re a ção ana- 
fi lá ti ca. A mé di ca re for ça que to dos to mem a va ci na de
acor do com a fi la do Mi nis té rio da Saú de e não dei xem
de usar más ca ra, ál co ol nas mãos e man ter o dis tan ci a- 
men to, pa ra ga ran tir que a vi da vol te ao nor mal mais rá- 
pi do.

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021
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Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de locação de veículos automotores – TIPO AMBULÂNCIA – COM MOTORISTA – 
SOCORRISTA, quilometragem livre, seguro e todos os equipamentos de série exigidos por lei, para 
atender às atividades da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – SES/MA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Abertura: 26/02/2021, às 10h (horário 
de Brasília). Local: www.comprasgovernamentais.gov.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) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 08 de fevereiro de 2021
ANA NÍSIA VÉRAS CUTRIM FERREIRA LIMA

Pregoeira da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO Nº 175572/2020/SES

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEDEL/MA, neste ato representado por seu Secretário, 

Senhor ROGERIO RODRIGUES LIMA, no uso de suas atribuições legais, conferidas, no presente caso, 

pelo artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o processo 

em epígrafe, referente Concorrência nº 001/2020-CSL/SEDEL/MA, que tem por objeto a contratação de 

empresa para execução de serviço de conclusão das Praças da Juventude nas localidades Barreto, 

Maiobão, Turiúba e Nova Terra, na Região Metropolitana de São Luís/MA em favor da Empresa 

AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 63.407.548/0001-70, no valor total de R$ 13.078.948,28 

(treze milhões, setenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), 

conforme Adjudicação.

São Luís (MA), de 05 fevereiro de 2021

ROGÉRIO RODRIGUES LIMA

Secretário de Estado de Esporte e Lazer - SEDEL/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos oncológicos para 
atender às necessidades do Hospital do Câncer do Maranhão - Dr. Tarquínio Lopes Filho, 
administrado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: anteriormente marcada para às 9h (horário de Brasília), do dia 09/02/2021, fica 
ADIADA para às 9h (horário de Brasília), do dia 25/02/2021.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2021 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126.422/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos 
sem motorista e combustível, com quilometragem livre, seguro total, incluindo todos os 
equipamentos de série exigidos por lei, para suporte às atividades institucionais da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, em todo território nacional, capitais e interior do 
Estado.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA REABERTURA: ANTERIORMENTE MARCADA PARA 12/01/2021, às 9h, horário de Brasília, 
FICA ADIADA PARA 08/03/2021, ÀS 9H (HORÁRIO LOCAL).
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n°25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou roberta.oliveira@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2021
Osmália Roberta de Oliveira Borges
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 206/2020 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94.957/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos formas 
farmacêuticas diversas para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 25/02/2021, às 8h15, horário de Brasília.

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

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
ID: 855831.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

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

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2021

Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 035/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178.488/2020 – EMSERH

A VALE S.A. torna público que RECEBEU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em 09/02/2021, a Renovação da Licença de Operação nº 1079357/2020, com 
validade até 10/07/2024, para operar a atividade de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - 
Óleo Diesel, pelos caminhões comboios de placa OIV 5682 e NHQ 0037, a ser localizado no Terminal 
de Ponta da Madeira, no município de São Luis/MA, conforme dados constantes no processo nº 
20030007104/2020 e e-processo nº 46469/2020.

TEM QUE FICAR 2X2

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, com apoio da Estrutura Organizacional 
do Estado Secretaria de Estado da Segurança Pública, torna público que no dia 26 de fevereiro de 
2021, às 11h00, local av. Eng. Emiliano macieira n 5 br 135 km 7 bairro maracanã, são luis ma 
cep 65095-602, será realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, modalidade 
eletrônico, para venda de bens indicados no edital sob o nº 035/2021, de propriedade do Funad, 
conforme o teor dos autos do Processo 08129.008175/2020-82, a ser conduzido pelo Leiloeiro 
Público Oficial VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO, inscrito na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão sob a matrícula nº 12/96, por força do contrato nº 112/2020/-
MA, em conformidade com a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 8.764, 
de 20 de dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida Provisória nº 2.216-37, de 
31 de agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 
2019 e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 19 de janeiro de 1988 e Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 
22.427, de 01 de fevereiro de 1933, e Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019.

SÃO LUIS/MA, 11 de fevereiro de 2021
Leiloeiro: VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE

VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
AVISO DO EDITAL DE LEILÃO Vicente Paulo

Leiloeiro Oficial

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação -CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
3.555/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes 
à espécie a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 03/2021-DPE, tipo maior lance ou oferta, 
contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, referente ao pagamento 
da folha de salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Defensoria Pública do Estado, 
observado os anexos de Procedimento Operacional de Folha e as demais especificações contidas 
no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Data/Hora de Abertura do Certame: dia 24/02/2021 às 
09:30 horas. O Edital se encontra à disposição dos interessados nas páginas: defensoria.ma.def.br; 
www.tce.ma.gov.br ou obtido gratuitamente por meio digital na CPL/DPE. Esclarecimentos deverão 
ser protocolados na CPL no horário de expediente. 

São Luís, 09/Fevereiro/2021. 
Comissão Permanente de Licitação/DPE.

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 03/2021, 
assinada em 01 de fevereiro de 2021. A autorização é referente à obra de 
ampliação da Subestação Presidente Dutra 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 008/2021 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 limpeza de caixas d’água e reservatórios de água visando atender às demandas do município de 
Itaipava do Grajaú/MA, 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 02 de março 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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 003/2021

 A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente de Licitação, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de 
Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para Reforma do Prédio da 
Prefeitura do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei nº 
123/06 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes 
Proposta e Habilitação: às 11h do dia 1º de março de 2021. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de 
Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Jenipapo dos Vieiras - CEP: 
65962-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00h e no email: cpljenipa-
po@gmail.com, 10 de fevereiro de 2021. Aldely da Silva Souza. Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 002/2021
 A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente de Licitação, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de 
Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para Serviços de Assessoria e 
Consultoria Contábil especializada para atender as necessidades do Município de Jenipapo dos 
Vieiras/MA. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as condições 
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 1º de março de 
2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site 
do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, 
S/N – Centro – Jenipapo dos Vieiras - CEP: 65962-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
das 08:00 as 12:00h e no email: cpljenipapo@gmail.com, 10 de fevereiro de 2021. Aldely da Silva 
Souza. Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 
SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, 
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 
Presencial para Registro de Preços. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: aquisição de pneus, conforme 
especificações descritas no termo de referência para atender as necessidades do Município de Jenipapo 
dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, 
Decreto Federal nº 7.892/13, Lei nº 123/06 e Decreto Municipal n.º 006/2021 alterações posteriores e as 
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 11h do dia 25 de 
fevereiro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 
12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 
20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago 
da Silva, S/N – Centro – CEP: 65962-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 
12:00hs Jenipapo dos Vieiras/MA e pelo email:cpljenipapo@gmail.com, Jenipapo dos Vieiras -MA, 10 de 
fevereiro de 2021. Aldely da Silva Souza. Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 
SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, 
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 
Presencial para Registro de Preços. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: aquisição de óleo Lubrificante, 
Graxas e Filtros, conforme especificações descritas no termo de referência para atender as necessidades 
do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela 
Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13, Lei nº 123/06 e Decreto Municipal n.º 006/2021 
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e 
Habilitação: às 09h do dia 25 de fevereiro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no 
setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da 
CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – CEP: 65962-000. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs Jenipapo dos Vieiras/MA e pelo email:cpljenipapo@gmail.com, 
Jenipapo dos Vieiras -MA, 10 de fevereiro de 2021. Aldely da Silva Souza. Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - CPL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
001/2021. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em aquisição de combus-
tíveis destinados aos veículos da frota do Município de Peri - Mirim - MA. ABERTURA: 
26.02.2021, às 08h30min. ENDEREÇO: Praça São Sebastião, 76, Centro – Peri - Mirim - 
MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global por Maior Desconto Por Item. 
LEGISLAÇÃO: Lei Nº 10.520/02, Decreto Federal e subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93 e 
suas alterações, OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital estará à disposição dos interessados na 
Sala da CPL no endereço citado acima, onde poderá ser consultado e/ou adquirido 
através de pagamento de uma taxa de R$ 30,00 (trinta reais). Peri - Mirim - MA, 09 de 
fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO CHAGAS GARCÊS – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 
Básico, avisa aos interessados que a Tomada de Preços nº 003/2021, com abertura 
prevista para o dia 11 de fevereiro de 2021 – HORA: 14:20hs, FICA ADIADO para o dia 05 
de março de 2021, às 14:20hs. INFORMAÇÕES: Informações complementares no por 
Email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras (MA), 10 de fevereiro de 2021. Iolete 
Soares de Arruda. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 032/2021 GPM.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público informações sobre a licitação na modalidade Pregão Presencial para 
registro de preços.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção 
de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços de Dedetização, Sanitização e 
Limpeza de Fossas Sépticas no Município de Presidente Médici - MA, de interesse da Administração 
Pública Municipal. Fica informado que a presente licitação fica ADIADA, para o dia 03 de março de 2021 
às 15:00 horas.  O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Santa Teresa, s/n – Centro – Presidente Médici/MA, horário de 08:00 
às 12:00 horas, podendo ser obtido em mídia, e ainda através do endereço eletrônico: cpl.presidente-
medici.ma@gmail.com. Informações complementares, no mesmo endereço. Presidente Médici (MA), 09 
de fevereiro de 2021. Edvane Rubem Teodoro Secretário Municipal de Administração CPF: 
260.160.792-00 Portaria nº 001/2021.

CNPJ: 01.612.320/0001-65
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, 
a Outorga de Direito de Uso da Água Subterrânea, sob as 
coordenadas geográficas 03º29’01,28”S e 42º59’55,11”W 
com vazão requerida de 15 m³/h e período de bombea-
mento de 10 horas na Fazenda Água Branca ( Bonfim - 
ponto 1638), localizado no município de Anapurus/MA, 
bacia hidrográfica do Rio Munim, Estado do Maranhão, 
para fins de Umectação de estradas, conforme dados 
constantes no Processo 171623/2020.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/-
MA, a Outorga de Direito de Uso da Água Superficial 
0766201/21, sob as coordenadas geográficas 
03º19’52,23”S e 43º07’39,35”W com vazão requerida de 
100 m³/h e período de bombeamento de 10 horas no Rio 
Palmira, para atender os imóveis que compõem a  Fazenda 
Bonfim ( Ponto 1626), localizado  nos municípios de 
Urbano Santos e Santa Quitéria do Maranhão, bacia 
hidrográfica do Rio Munim, Estado do Maranhão, para fins 
Molhamento de mudas, combate a incêndios, Umectação 
de estradas e vias, conforme  dados constantes no Proces-
so 172732/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 
que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. 
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de gás de cozinha completo (GLP 13 KG) e reposição 
de gás de cozinha (GLP 13 KG), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde, 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 de 
Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 01 de março de 2021. O Edital estará à disposição para 
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na 
aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na 
sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – 
Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 10 de fevereiro de 2021.Valquíria Silva 
Pessoa - Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 
que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. 
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de gás de cozinha completo (GLP 13 KG) e reposição 
de gás de cozinha (GLP 13 KG), visando atender as necessidades da Secretaria de Educação, 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 de 
Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 01 de março de 2021. O Edital estará à disposição para 
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na 
aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na 
sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – 
Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 10 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva 
Pessoa - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 003/2021 A Prefeitura Municipal 
de Tufilândia/MA CNPJ: 01.612.631.0001-24, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n.º 003/2021, 
sob  forma de Registro de Preço, processo cujo objeto é contratação de empresa especial-
izada para prestação de serviço de provedor de internet para suprir a demanda do 
município de Tufilândia – MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei 
complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições 
da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, a realizar-se no dia 24/02/2021 às 09h:00 horas. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: Rua do Comércio nº 191 Centro Tufilândia MA, onde poderão consultar o 
edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 13:00h ou 
poderão adquirir mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais).  
Tufilândia/MA, 09 de fevereiro de 2021. JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 02/2021. A Prefeitura 
Municipal de Tufilândia/Ma, CNPJ: 01.612.631/0001-24, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço n.º 02/2021, objetivando a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de Assessoria Jurídica neste municí-
pio, visando o exercício do ano de 2021, nos termos da Lei 8.666/93 e demais 
alterações, a realizar-se no dia 03/03/2021 às 09h:00 horas.  LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: Rua do Comércio 191 Centro Tufilândia/ MA, onde poderão 
consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 
08:00h às 13:00h ou poderão adquirir mediante recolhimento de taxa no 
valor de R$ 100,00 (cem reais). Tufilândia/MA, 09 de fevereiro de 2021. 
VALDINER PERES DUTRA Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 03/2021. A Prefeitura 
Municipal de Tufilândia/Ma, CNPJ: 01.612.631/0001-24, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço n.º 03/2021, objetivando a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de Assessoria Contábil neste municí-
pio, visando o exercício do ano de 2021, nos termos da Lei 8.666/93 e demais 
alterações, a realizar-se no dia 03/03/2021 às 11h:00 horas.  LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: Rua do Comércio 191 Centro Tufilândia/ MA, onde poderão 
consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 
08:00h às 13:00h ou poderão adquirir mediante recolhimento de taxa no 
valor de R$ 100,00 (cem reais). Tufilândia/MA, 09 de fevereiro de 2021. 
VALDINER PERES DUTRA Presidente da CPL
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AS DU AS HIS TÓ RI AS DO BBB

OS OPRES SO RES

O FÃ DO NA RU TO CON TRA O NA RU TO

Mistura

O que Naruto poderia
ensinar aos BBB?

O
Big Brother Bra sil 21 é um dos mai o res êxi tos
da te le vi são bra si lei ra e já con quis tou até mes- 
mo quem não é mui to che ga do em reality
show. A prin ci pal nar ra ti va des ta tem po ra da

es tá re ple ta de ma qui na ções, bar ra cos e uma li nha que
lem bra mui to… Na ru to. A for ma co mo o pú bli co tem
tor ci do pa ra par ti ci pan tes ex cluí dos co mo Lu cas, Gil- 
ber to e Ju li et te tem mais a ver com a his tó ria cri a da por
Ma sashi Kishi mo to do que vo cê ima gi na.

O Big Brother Bra sil po de até ser um reality show, mas
a for ma co mo acom pa nha mos é mais pró xi ma de uma
sé rie ou uma no ve la. Co mo é im pos sí vel acom pa nhar
24h de con teú do, mes mo se vo cê re cor rer a gru pos do
Te le gram ou per fis do Twit ter, o pro gra ma faz uso da edi- 
ção pa ra nar rar to das as his tó ri as dos con fi na dos. A
equi pe de edi ção é res pon sá vel por se le ci o nar as tra mas
mais in te res san tes e mon tar tu do is so de for ma a ins ti- 
gar o pú bli co co mo em uma fic ção tra di ci o nal.

To da tem po ra da do reality show aca ba ele gen do seus
pro ta go nis tas, aque les par ti ci pan tes que fa zem a his tó- 
ria an dar e ter re vi ra vol tas, mas a nar ra ti va sem pre aca- 
ba in do pa ra la dos bem dis tin tos. Ba si ca men te são dois
ti pos de his tó ria pos sí veis de ser con ta das em um Big
Brother Bra sil:

O BBB20 é um exem plo da pri mei ra nar ra ti va, pois
ha via um con fli to en tre o gru po das mu lhe res e o gru po
dos ho mens. Em bo ra a his tó ria con ta da na que la edi ção
fa vo re ces se o la do fe mi ni no, Ba bu San ta na e Fe li pe Pri or
se des ta ca ram no jo go e se gui ram for tes até on de era
pos sí vel. Por ou tro la do, o BBB21 se gue a ou tra es tru tu ra
ci ta da, na qual um gru po gran de e de for ça des pro por ci- 
o nal ten ta ex tin guir um gru po pe que no, que se tor na
opri mi do na his tó ria.

A nar ra ti va de uma pes soa ou um gru po opri mi do por
uma mai o ria é lar ga men te uti li za da pe la cul tu ra pop. A
his tó ria de al guém com me nos for ça que pre ci sa en fren- 
tar ad ver sá ri os po de ro sos e, com o tem po, vai des co- 
brin do a pró pria for ça é bem co mum em sé ri es, qua dri- 
nhos, fil mes e por aí vai. De X-Men a Glee, o pú bli co sen- 
te mui ta iden ti fi ca ção pe los cha ma dos “un der dogs” (o
ter mo usa do pa ra es sas his tó ri as so bre opri mi dos).

Nos man gás e ani mes tam bém é bem co mum a pre- 
sen ça de pro ta go nis tas fra cos e opri mi dos por uma mai- 
o ria, uma for ma de ge rar uma iden ti fi ca ção com o pú- 
bli co-al vo. His tó ri as so bre per so na gens mui to for tes
que se des ta cam dos des mais, co mo o Go ku de Dra gon
Ball, pa re cem ter si do dei xa das de la do pa ra mos trar
pes so as opri mi das se im pon do com mui ta lu ta. Es sa é a
li nha de nar ra ti va de Na ru to, My He ro Aca de mia ou
mes mo de At tack on Ti tan, pois em to das es sas his tó ri as
o pro ta go nis ta pre ci sa tra ba lhar um po der ocul to pa ra
sair do pos to de opri mi do e con quis tar seu es pa ço.

Po de pa re cer até ób vio que exis ta uma iden ti fi ca ção
do pú bli co com per so na gens ex cluí dos, mas exis te um
gru po de pes so as que até ago ra não con se guiu per ce ber
is so. Quem? Jus ta men te os par ti ci pan tes do Big Brother

Bra sil 21.

Os fa mo sos e anô ni mos con fi na dos nos Es tú di os Glo- 
bo pro va vel men te as sis ti ram ao BBB20 e es tão dis pos- 
tos a não re pe tir os er ros da que la edi ção. To dos es tão ci- 
en tes de que ati tu des con tro ver sas são re pro va das pe lo
pú bli co e ain da há uma pre o cu pa ção cons tan te com a
ques tão do can ce la men to. No en tan to, a von ta de de
des truir com qual quer pon to fo ra da cur va fez com que
os par ti ci pan tes des ta edi ção se tor nas sem os opres so- 
res da his tó ria sem nem per ce be rem.

No BBB21, há um gran de gru po no po der, li de ra do in- 
di re ta men te por Ka rol Con ká, Pro jo ta e Ne go Di, e eles
fo ram reu nin do ali a dos pe la ca sa. Gra ças à mi li tân cia
des me di da e aju da dos pe lo me do do can ce la men to, ou- 
tros brothers fo ram se agre gan do ao gru po sem mui to
ques ti o na men to. Com is so, foi for ma do um gran de blo- 
co he gemô ni co cu jo ob je ti vo é des truir qual quer pes soa
que fu ja às re gras im plí ci tas.

Os pri mei ros a se rem ex cluí dos des se gru po fo ram
Lu cas, dis pen sa do do con ví vio so ci al por con ta de uma
be be dei ra, e Ju li et te, a ad vo ga da cu ja his tó ria nos pri- 
mei ros di as se re su miu a ti e tar de ses pe ra da men te Fiuk.
Com o tem po, ou tras du as pes so as fo ram agre ga das ao
gru po do ex cluí dos, Gil ber to e Sa rah.

Não é pre ci so um pro fun do co nhe ci men to so bre nar- 
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di fe ren ças. Por par te de jo go, fal tou en ten der que ex cluir
pes so as é uma for ma de tor ná-las atra en tes pa ra o pú- 
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A OAB Ma ra nhão, por meio da Es co la Su- 
pe ri or da Ad vo ca cia Prof. Jo sé Ve ra-Cruz
San ta na e da Co mis são de Di rei to Pre vi den- 
ciá rio, re a li za rá mais um mi ni cur so so bre
INSS Di gi tal, por meio da pla ta for ma Zo om,
no pró xi mo dia 22 de fe ve rei ro, a par tir das
18h. Pa ra fa lar so bre o as sun to, Mau rí cio da
Sil va Li ma se rá o pa les tran te do even to. Li ma
é ad vo ga do, es pe ci a lis ta em Di rei to Pre vi-
den ciá rio pe la ESA Pi auí.

Informações turísticas

A Guar da Mu ni ci pal de São Luís, vin cu la-
da à Se cre ta ria Mu ni ci pal de Se gu ran ça com
Ci da da nia (Se musc), par ti ci pa rá do cur so
“In for ma ções Tu rís ti cas”, ofe re ci do pe la Se-
cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur), com o
ob je ti vo de aper fei ço ar a qua li da de no aten-
di men to aos vi si tan tes da ca pi tal. O cur so
tem co mo pú bli co-al vo os pro fis si o nais que
tra ba lham no Gru po de Pro te ção ao Tu ris ta
(GAT), da Guar da Mu ni ci pal.

Foi mui to pro du ti vo o en con tro do
se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo, Ca -
tu lé Ju ni or, e sua equi pe, com o se -
cre tá rio mu ni ci pal de Tu ris mo, Sau lo
Ri bei ro, tam bém com os seus as ses -
so res, re cen te men te na se de da Se -
tur-MA, no Cen tro His tó ri co. Ca tu lé
Ju ni or, ao dar bo as vin das aos vi si -
tan tes, pon tu ou: “te nho cer te za que
ca mi nha re mos jun tos em pro je tos e
ações co o pe ra das vi san do o de sen -
vol vi men to da ati vi da de tu rís ti ca na
ca pi tal ma ra nhen se!”. Lem bran do
que no mês de ja nei ro o des ti no São
Luís foi des ta que em di ver sos si tes
jor na lís ti cos e es pe ci a li za dos do Tu -
ris mo in ter na ci o nal e na ci o nal de vi -
do à ob ten ção do Se lo ‘Sa fe Tra vels’,
do Con se lho Mun di al de Vi a gens e
Tu ris mo.

Com o can ce la men to
das fes ti vi da des de
car na val, via de cre to
do go ver no do es ta do
do Ma ra nhão, e por
cau sa das me di das de
pro te ção sa ni tá ria, de
dis tan ci a men to e de
cui da dos con tra a Co -
vid-19, o car na val da
Má qui na de Des cas -
car’alho 2021 se rá vir -
tu al. A trans mis são se -
rá  pe las re des so ci ais
do gru po, nos di as 13 e
14 de fe ve rei ro (sá ba do
e do min go gor dos de
car na val).

A psi có lo ga tran se xu al
Raís sa Men don ça inau -
gu ra, dia 27 de fe ve rei -
ro, às 16h, a Ca sa Flo -
re-SER Ma ra nhão, lo -
ca li za da no bair ro Ara -
ça gi, o Ins ti tu to So ci al
e Cul tu ra que le va seu
no me. A inau gu ra ção
con ta rá com a pre sen -
ça de au to ri da des dos
mais di ver sos seg men -
tos, re pre sen tan tes de
ór gãos e en ti da des. O
pro je to, ins pi ra do na
Ca sa Flo res cer de São
Pau lo, aco lhe rá 90
pes so as em prin cí pio.

Que mistura boa!

O #Ca ma ro te Brah ma Em Ca sa em ba la os di as
13 e 14 de fe ve rei ro com mui ta mú si ca bra si lei ra!
A fes ta é trans mi ti da di re to do Sam bó dro mo do
Anhem bi por meio do ca nal do Mul tishow no
YouTube e das re des so ci ais dos ar tis tas, no sá-
ba do, das 20h às 22h30, e no do min go, das 14h
às 17h. Dois en con tros iné di tos acon te cem nes-
sa fes to na, que é apre sen ta da pe la mu sa Sa bri na
Sa to, es tre la já ha bi tu al do nos so Car na val! No
sá ba do, quem te co lo ca pa ra dan çar é o len dá rio
Ze ca Pa go di nho, que se apre sen ta pe la pri mei ra
vez com a du pla Zé Ne to & Cris ti a no.

Ajude um ambulante

Por con ta da pan de mia de co ro na ví rus, es se
ano o Car na val não se rá co mo an tes. Pen san do
nos am bu lan tes, a Am bev cri cou, jun to com o
app Zé Delivery, a pla ta for ma “Aju de um Am bu- 
lan te”, um mo vi men to pa ra apoi ar os ven de do- 
res com um au xí lio fi nan cei ro, di mi nuin do o
im pac to das fes tas que não vão acon te cer. A ex- 
pec ta ti va é aju dar cer ca de 20 mil tra ba lha do res
em to do o Bra sil, com um au xí lio de até R$ 255
pa ra ca da. Pa ra is so, os ven de do res de vem se ca- 
das trar na pla ta for ma pe lo si te www.aju deu- 
mam bu lan te.com.br. 

Fapema e bolsistas

A Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa e ao De- 
sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co do Ma- 
ra nhão (Fa pe ma) lan çou edi tal pa ra se le ção de
bol sis tas pa ra atu a rem em se to res es tra té gi cos
da Fun da ção. Po dem con cor rer às va gas dis po- 
ní veis no edi tal es tu dan tes de gra du a ção das
áre as de Co mu ni ca ção So ci al (Jor na lis mo, Rá- 
dio e TV, Re la ções Pú bli cas ou Pu bli ci da de e Pro- 
pa gan da), Bi bli o te co no mia, Ci ên cia da Com pu- 
ta ção, En ge nha ria de Com pu ta ção, Tec no lo gia
da In for ma ção, Sis te ma de In for ma ção, Li cen ci- 
a tu ra em In for má ti ca, en tre ou tros.

Pra curtir

O Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão lan ça,
às 10h de ho je, du as
ex po si ções do ar tis ta
plás ti co Uen dell Ro -
cha em seus es pa ços
de ar tes.

Ou se ja: na ga le ria
Már cia San des, da
Pro cu ra do ria Ge ral
de Jus ti ça, se rá ins ta -
la da a ex po si ção Co ti -
di a no Sim ples; já o
es pa ço de ar te Il zé
Cor dei ro, no Cen tro
Cul tu ral do Mi nis té rio
Pú bli co, re ce be rá a
ex po si ção Uni ver so
da Pes ca ria.

A so le ni da de de lan -
ça men to das ex po si -
ções ocor re rá no
CCMP, com a pre sen -
ça do pro cu ra dor-ge -
ral de jus ti ça, Edu ar -
do Ni co lau.

Ban co do Nor des te
pro mo ve nes ta quin -
ta-fei ra, 11, a par tir
das 9h, o Se mi ná rio
de lan ça men to do
Su ple men to Es pe ci al
REN 2020: Agri cul tu -
ra Fa mi li ar no Nor -
des te: olha res a par tir
do cen so agro pe cuá -
rio 2017.

O even to, on-li ne, te -
rá co mo pon to al to o
lan ça men to da Re -
vis ta Econô mi ca do
Nor des te e po de ser
acom pa nha do no ca -
nal do BNB no
Youtube
(www.youtube.com/ban
co do nor des te o fi ci al).

A
co vid-19 pro vo cou
um for te im pac to na
cer ve ja ria ho lan de sa
Hei ne ken em 2020.
No
ano, a em pre sa re gis -
trou pre juí zo lí qui do
de 204 mi lhões de
eu ros.

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021
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O #Ca ma ro te Brah ma Em Ca sa em ba la os di as
13 e 14 de fe ve rei ro com mui ta mú si ca bra si lei ra!
A fes ta é trans mi ti da di re to do Sam bó dro mo do
Anhem bi por meio do ca nal do Mul tishow no
YouTube e das re des so ci ais dos ar tis tas, no sá-
ba do, das 20h às 22h30, e no do min go, das 14h
às 17h. Dois en con tros iné di tos acon te cem nes-
sa fes to na, que é apre sen ta da pe la mu sa Sa bri na
Sa to, es tre la já ha bi tu al do nos so Car na val! No
sá ba do, quem te co lo ca pa ra dan çar é o len dá rio
Ze ca Pa go di nho, que se apre sen ta pe la pri mei ra
vez com a du pla Zé Ne to & Cris ti a no.

Ajude um ambulante

Por con ta da pan de mia de co ro na ví rus, es se
ano o Car na val não se rá co mo an tes. Pen san do
nos am bu lan tes, a Am bev cri cou, jun to com o
app Zé Delivery, a pla ta for ma “Aju de um Am bu- 
lan te”, um mo vi men to pa ra apoi ar os ven de do- 
res com um au xí lio fi nan cei ro, di mi nuin do o
im pac to das fes tas que não vão acon te cer. A ex- 
pec ta ti va é aju dar cer ca de 20 mil tra ba lha do res
em to do o Bra sil, com um au xí lio de até R$ 255
pa ra ca da. Pa ra is so, os ven de do res de vem se ca- 
das trar na pla ta for ma pe lo si te www.aju deu- 
mam bu lan te.com.br. 

Fapema e bolsistas

A Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa e ao De- 
sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co do Ma- 
ra nhão (Fa pe ma) lan çou edi tal pa ra se le ção de
bol sis tas pa ra atu a rem em se to res es tra té gi cos
da Fun da ção. Po dem con cor rer às va gas dis po- 
ní veis no edi tal es tu dan tes de gra du a ção das
áre as de Co mu ni ca ção So ci al (Jor na lis mo, Rá- 
dio e TV, Re la ções Pú bli cas ou Pu bli ci da de e Pro- 
pa gan da), Bi bli o te co no mia, Ci ên cia da Com pu- 
ta ção, En ge nha ria de Com pu ta ção, Tec no lo gia
da In for ma ção, Sis te ma de In for ma ção, Li cen ci- 
a tu ra em In for má ti ca, en tre ou tros.

Pra curtir

O Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão lan ça,
às 10h de ho je, du as
ex po si ções do ar tis ta
plás ti co Uen dell Ro -
cha em seus es pa ços
de ar tes.

Ou se ja: na ga le ria
Már cia San des, da
Pro cu ra do ria Ge ral
de Jus ti ça, se rá ins ta -
la da a ex po si ção Co ti -
di a no Sim ples; já o
es pa ço de ar te Il zé
Cor dei ro, no Cen tro
Cul tu ral do Mi nis té rio
Pú bli co, re ce be rá a
ex po si ção Uni ver so
da Pes ca ria.

A so le ni da de de lan -
ça men to das ex po si -
ções ocor re rá no
CCMP, com a pre sen -
ça do pro cu ra dor-ge -
ral de jus ti ça, Edu ar -
do Ni co lau.

Ban co do Nor des te
pro mo ve nes ta quin -
ta-fei ra, 11, a par tir
das 9h, o Se mi ná rio
de lan ça men to do
Su ple men to Es pe ci al
REN 2020: Agri cul tu -
ra Fa mi li ar no Nor -
des te: olha res a par tir
do cen so agro pe cuá -
rio 2017.

O even to, on-li ne, te -
rá co mo pon to al to o
lan ça men to da Re -
vis ta Econô mi ca do
Nor des te e po de ser
acom pa nha do no ca -
nal do BNB no
Youtube
(www.youtube.com/ban
co do nor des te o fi ci al).

A
co vid-19 pro vo cou
um for te im pac to na
cer ve ja ria ho lan de sa
Hei ne ken em 2020.
No
ano, a em pre sa re gis -
trou pre juí zo lí qui do
de 204 mi lhões de
eu ros.

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

 O prefeito Eduardo Braide anunciou, em 
entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira 
(10/02), que São Luís ofertará 120 leitos exclusi-
vos para atendimento a pacientes com Covid-19, 
sendo 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 90 leitos de enfermaria. A medida faz 
parte do Plano Municipal de Enfrentamento 
às Síndromes Respiratórias, que inclui ainda 
5 unidades de baixa complexidade para aten-
dimento aos casos leves, unidades para aten-
dimento aos casos moderados e graves, além 
de um ambulatório de atendimento pós-Covid 
para tratar as possíveis sequelas da doença.

“Teremos cinco unidades de baixa complexi-
dade para atender aos pacientes com sintomas 
gripais leves. Nossa prioridade de enfrentamen-
to é a Covid-19, mas sendo identificadas outras 
doenças, como H1N1, também prestaremos a 
assistência devida. Além disso, teremos uma 
unidade exclusiva para atender aos pacientes 
com quadros moderados da doença, que é a 
Unidade Mista do Bequimão. E o Hospital da 
Mulher será nossa unidade de referência para 
o atendimento aos casos mais graves, além do 
reforço que teremos com o Hospital Univer-
sitário Presidente Dutra (HUUFMA). Ao lado 
de tudo isso teremos de forma pioneira aqui 
em São Luís um ambulatório específico para o 
atendimento pós-Covid”, informou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Joel Nunes, 
que acompanhou o prefeito na coletiva, desta-
cou que o Município está preparado para pres-
tar toda a assistência que a população precisar.

“A população de São Luís deve ficar aten-
ta ao cumprimento das medidas sanitárias. O 
uso obrigatório de máscara, a higienização das 
mãos com álcool ou água e sabão, a manuten-
ção do distanciamento social bem como o con-
trole das aglomerações são fundamentais. Ao 
lado de tudo isso, estamos com nossa rede de 
saúde preparada para receber e tratar os pa-
cientes”, assegurou.

Para síndromes gripais 
O Centro de Saúde Carlos Macieira, localizado 
na Avenida dos Africanos, será uma das cinco 
unidades definidas como ‘porta de entrada’ da 
rede municipal de saúde para pacientes com 
síndromes gripais. Além desta, outras quatro 
unidades farão o mesmo atendimento. Cada 
unidade em uma região específica da cidade 
para garantir a cobertura total da população: no 
Centro, Cidade Operária, Itaqui-Bacanga e Zona 
Rural.

Nas unidades definidas como portas de en-
trada, o paciente terá seus sintomas avaliados 
pelas equipes médicas e receberá a medicação, 
orientação e encaminhamento de acordo com 
seu quadro clínico. No caso de sintomas leves, 
ele será liberado para ir para casa com a medi-
cação necessária e a orientação de permanecer 
em isolamento. Caso os sintomas se agravem 
quando o paciente já estiver em tratamento em 
casa ou o caso o paciente seja classificado em 
estado moderado, ele será encaminhado para 
a Unidade Mista do Bequimão, destinada a ca-
sos nessa classificação.

Para isto, além de toda a equipe médica ne-
cessária, a unidade disporá de Pronto Atendi-
mento 24h e 30 leitos de enfermaria para os pa-
cientes que necessitarem de internação.

Pacientes graves
O Hospital da Mulher, localizado na área 

Itaqui-Bacanga, será a unidade de referência 
no atendimento aos pacientes graves da doença 
na rede municipal de saúde, contando com 50 
leitos, sendo 10 leitos de UTI e 40 de enfermaria.

O Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão - Unidade Presidente Du-
tra (HUUFMA) também reforçará a rede muni-
cipal de enfrentamento à Covid-19. A unidade 
disporá de 20 leitos de UTI e 20 de enfermaria.

Ambulatório Pós-Covid
Uma ação pioneira em São Luís é a implan-

tação do Ambulatório de Promoção e Reabili-
tação em Saúde para Pacientes, Familiares e 
Profissionais de Saúde, que funcionará na Uni-
dade Mista do Bequimão. O objetivo deste ser-
viço é garantir tratamento para pacientes recu-
perados, além de assistência para familiares e 
profissionais de saúde. O ambulatório contará 
com psiquiatra, neurologista, pediatra, fisiote-
rapeuta, médico de terapias integrativas, assis-
tente social, psicólogo, terapeuta ocupacional 
e assistência às famílias enlutadas.

Demais atendimentos
O prefeito Eduardo Braide também garantiu 

que a logística montada para o enfrentamento 
à Covid-19 não implicará prejuízos ao fluxo de 
atendimento dos serviços de saúde municipais, 
bem como a prestação de outros serviços. No 
caso do Hospital da Mulher, que funcionará 
como unidade de referência exclusiva, todos 

os demais procedimentos serão realizados no 
Hospital Universitário. Durante o período que 
for necessário, as equipes da Semus estarão 
atendendo os pacientes na unidade.

Os atendimentos dos demais hospitais que 
funcionarão exclusivamente para Covid-19 e 
síndromes gripais também terão seus serviços 
prestados em outras unidades da rede municipal.

Outras medidas

Ainda na coletiva, o prefeito Eduardo Braide 
falou de outras medidas para conter o avanço 
da Covid-19 em São Luís. A partir da próxima 
semana, o serviço de transporte urbano funcio-
nará com a frota ampliada nos horários de pico. 
Com isso, os passageiros poderão se deslocar 
pela cidade sem aglomerações nos coletivos.

Também já foi determinada a intensificação 
dos serviços de higienização sanitária dos co-
letivos e dos terminais de integração para ga-
rantir que os usuários circulem em segurança 
e sem risco de contaminação.



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

Levantamento da Arpen do Maranhão mostra menor taxa de natalidade no Maranhão
desde 2002. Queda é recorde no país e no estado em comparação com janeiro de 2020

MARANHÃO 2020

Nascimentos caem
26% no último ano

O
nú me ro de re gis tros de nas- 
ci men tos nos 217 car tó ri os 
de Re gis tro Ci vil do Es ta do 
exis ten tes no Ma ra nhão 

atin giu o me nor pa ta mar, des de 2002, 
ano em que se ini ci ou a sé rie his tó ri- 
ca. O le van ta men to da As so ci a ção dos 
Re gis tra do res de Pes so as Na tu rais do 
Es ta do do Ma ra nhão (Ar pen/MA), 
mos trou uma que da his tó ri ca de 26% 
nos nas ci men tos em ja nei ro de 2021, 
pri mei ro mês após o pe río do nor mal 
de ges ta ção, des de a che ga da da CO- 
VID-19 no Bra sil, em que os ca sais op- 
ta ram por ter fi lhos ou não, já com a 
cri se sa ni tá ria ins ta la da no País. O 
per cen tu al de que da é mai or do que o 
re gis tra do no Bra sil.

A re du ção da ta xa de na ta li da de é 
mais um dos im pac tos dei xa dos pe la 
pan de mia do no vo co ro na ví rus. Em 
ja nei ro des te ano, se gun do a Ar- 
pen/MA, fo ram re a li za dos 6.996 nas- 
ci men tos, nú me ro 26,04% me nor que 
o re gis tra do em ja nei ro do ano pas sa- 
do, quan do hou ve 9.459 re gis tros. O 
nú me ro é ain da qua se 27 pon tos per- 
cen tu ais me nor do que a mé dia his tó- 
ri ca es ta du al do mês de ja nei ro des de 
2002, que é de 1,02% ao ano, nú me ro 
que se re pe te quan do se olha o pe río- 
do anu al. “Cons ta uma re du ção de 
26%, um re cor de no es ta do e no País. 
Ter aces so a es sas in for ma ções nos 
per mi te en ten der os efei tos des se pe- 
río do so bre as pes so as e tam bém aju- 
dar a nor te ar os nos sos pró xi mos pas- 
sos”, ex pli ca o pre si den te da Ar pen-
Ma ra nhão, De va nir Gar cia.

No Bra sil, os nú me ros de nas ci- 
men tos em ja nei ro tam bém ti ve ram 
que da, che gan do a 15,1%, com re la-

ARPEN-MARANHÃO DIVULGOU MENOR NÚMERO DE REGISTRO DE NASCIMENTOS  

ção ao mes mo pe río do de 2020. Fo- 
ram re gis tra dos 207.901 nas ci men tos 
em ja nei ro de 2021, fren te a 244.974 
ocor ri dos no mes mo mês do ano an- 
te ri or. Em âm bi to na ci o nal, a mé dia 
his tó ri ca de va ri a ção do mês de ja nei- 
ro tam bém é de 0% ao ano, a mes ma 
por cen ta gem de va ri a ção quan do 
ana li sa dos os nú me ros do pe río do 
anu al.

O nú me ro de nas ci men tos re gis tra- 
dos em 2021 ain da po de vir a au men- 
tar, as sim co mo a va ri a ção da mé dia 
anu al, uma vez que os pra zos pa ra re- 
gis tros che gam a pre ver um in ter va lo 

de até 15 di as en tre o nas ci men to e o 
lan ça men to do re gis tro no Por tal da 
Trans pa rên cia. Além dis so, al guns es- 
ta dos bra si lei ros ex pan di ram o pra zo 
le gal pa ra co mu ni ca ção de re gis tros 
em ra zão da si tu a ção de emer gên cia 
cau sa da pe la CO VID-19. Os da dos 
cons tam no Por tal da Trans pa rên cia 
do Re gis tro Ci vil (https://trans pa ren- 
cia.re gis tro ci vil.org.br/ini cio), re po si-
tó rio de es ta tís ti cas dos atos pra ti ca- 
dos pe los Car tó ri os de Re gis tro Ci vil 
do País, ad mi nis tra da pe la As so ci a ção 
Na ci o nal dos Re gis tra do res de Pes so- 
as Na tu rais (Ar pen-Bra sil).

LU CI A NA GO MES

Do cu men ta ção

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

DRIVE THRU COVID-19

Testes para pessoas
a partir de 45 anos

NA HORA DE FAZER O TESTE TEM QUE LEVAR DOCUMENTOS

Lo ca li za do no Par que do Ran ge dor, no bair ro do Ca- 
lhau, o dri ve-th ru de tes de pa ra Co vid-19 pas sa a re ce- 
ber adul tos aci ma de 45 anos.

Ido sos, ges tan tes, pes so as com de fi ci ên cia e aci ma de
50 a 59 anos con ti nu am co mo o pú bli co-al vo. O ser vi ço
de dri ve-th ru de ve con ti nu ar ati vo por tem po in de ter- 
mi na do.

As pes so as que fo rem re a li zar o tes te de vem apre sen- 
tar do cu men to ofi ci al com fo to e as ges tan tes pre ci sam
le var o car tão da ges tan te ou o tes te de gra vi dez.

Des de o co me ço da pan de mia do no vo co ro na ví rus,
mais de 513 mil tes tes fo ram re a li za dos, 384.279 ca sos
fo ram des car ta dos, o nú me ro de ca sos sus pei tos é 1.299.

O bo le tim epi de mi o ló gi co di vul ga do pe la Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de (SES), na úl ti ma ter ça-fei ra (9), mos- 
trou que o Ma ra nhão já to ta li za 210.539 ca sos con fir ma- 
dos e 4.798 mor tes por co ro na ví rus. Nas úl ti mas 24h fo- 
ram re gis tra dos 522 no vos ca sos e 11 mor tes pe la do en- 
ça.

Dos mais de 210 mil ca sos, 8.002 es tão ati vos. Des ses,
7.022 es tão em iso la men to so ci al, 561 in ter na dos em en- 
fer ma ria e 419 em lei tos de UTI.

VACINAÇÃO

MP recebeu 38 denúncias de “Fura-Filas”

PROMOTORES DE JUSTIÇA DEVEM REQUISITAR INFORMAÇÕES A LISTA DE VACINADOS DIARIAMENTE

Um re la tó rio da Ou vi do ria do Mi nis té rio
Pú bli co do Ma ra nhão, di vul ga do nes ta se- 
ma na re ve la que já fo ram re gis tra das 38 de- 
nún ci as re la ti vas à cam pa nha de va ci na ção
con tra a Co vid-19, ou se ja, os “fu ra-fi las”.
Os da dos fo ram con ta bi li za dos de 22 de ja- 
nei ro até o dia 8 de fe ve rei ro.

Tam bém fo ram efe tu a dos ou tros re gis- 
tros, co mo con sul tas ju rí di cas (11), de- 
man das im pro ce den tes (04) e pro ce di- 
men tos que aguar dam mais in for ma ções
pa ra se rem con so li da dos (19). Do to tal de
72 de man das re la ci o na das à va ci na ção, 26
ti ve ram ori gem em São Luís.

Se gun do a Ou vi do ria do MP MA, após o
re ce bi men to das de man das, a As ses so ria
Ju rí di ca do ór gão re a li za uma pri mei ra tri a- 
gem, en ca mi nhan do as de nún ci as às pro- 
mo to ri as res pon sá veis. 

Ca so se ja com pro va da al gu ma ir re gu la- 

ri da de, tan to no que se re fe re ao des res pei- 
to à or dem de pri o ri da de pa ra a imu ni za- 
ção, quan to a ou tros pro ce di men tos, os en- 
vol vi dos po dem ser pu ni dos, in clu si ve cri- 
mi nal men te, após a ins tau ra ção re gu lar de
pro ces so ju di ci al.

Pa ra dar su por te à atu a ção dos pro mo- 
to res de jus ti ça nas co mar cas, o Cen tro de
Apoio Ope ra ci o nal de De fe sa da Saú de
(Ca op-Saú de) emi tiu ofí cio, no dia 20 de ja- 
nei ro, ori en tan do que se jam no ti fi ca dos os
se cre tá ri os mu ni ci pais de Saú de pa ra ga- 
ran tir a obe di ên cia à fi la de pri o ri da de na
va ci na ção con tra a Co vid-19.

Além dis so, os pro mo to res de jus ti ça de- 
vem re qui si tar in for ma ções so bre o cum- 
pri men to dos cri té ri os de pri o ri da de, a atu- 
a li za ção diá ria do Sis te ma de In for ma ção
do Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ção e a
lis ta das pes so as va ci na das.

En ten da

MARANHÃO 

Audiência para definir Lockdown é hoje

O JUIZ DOUGLAS MARTINS CONVOCOU A AUDIÊNCIA PARA UMA SOLUÇÃO CONTRA A COVID

DIVULGAÇÃO

O juiz ti tu lar da Va ra de In te res se Di fu- 
sos e Co le ti vos, Dou glas de Me lo Mar tins,
vai co man dar uma au di ên cia de con ci li a- 
ção, ho je, quin ta-fei ra (11). A au di ên cia
su ge re uma so lu ção con sen su al pa ra a
ação ci vil pú bli ca ajui za da por três de fen- 
so res pú bli cos com pe di do de de cre ta ção
de lock down nos 217 mu ni ci pi os do Ma- 
ra nhão em ra zão do au men to dos ca sos e
óbi tos por Co vid-19 no Ma ra nhão.

A au di ên cia es tá mar ca da pa ra às 8h,
no au di tó rio da Pro cu ra do ria Ge ral de
Jus ti ça, lo ca li za da no bair ro do Ca lhau, ao
la do do Fó rum De sem bar ga dor Sarney
Cos ta, com par ti ci pa ção pre sen ci al e re- 
mo ta de to das as par tes en vol vi das.

Dou glas Mar tins, na úl ti ma se gun da-
fei ra (9), re ve lou que a es co lha do au di tó- 
rio da Pro cu ra do ria foi por con ta da quan- 
ti da de de va gas. O lo cal tem ca pa ci da de
pa ra 400 pes so as e não de ve ge rar aglo me- 
ra ção. Dou glas Mar tins tam bém con si de- 
rou a ques tão ex tre ma men te com ple xa
em ra zão do nú me ro ele va do de réus, um
to tal de 218, sen do que são os 217 mu ni cí- 
pi os ma ra nhen ses e o Go ver no do Es ta do.

En ti da des do se tor econô mi co lo cal,
as sim co mo re pre sen tan tes dos se to res do
co mér cio, in dús tria, es ta be le ci men tos de
en si no, tu ris mo, ba res, res tau ran tes, ho- 
téis, even tos e ou tras vão par ti ci par do
pro ces so.

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma- 
ra nhão en trou com uma Ação Ci vil Pú bli- 
ca pe din do ao ju di ciá rio ma ra nhen se que
de cre te lock down em to dos os mu ni cí pi os
do es ta do do Ma ra nhão por um pe río do
mí ni mo de 14 di as.

O pe di do pa ra o Tri bu nal de Jus ti ça foi
pro to co la do no úl ti mo dia 1º de fe ve rei ro,
e foi as si na do pe los de fen so res Cla ri ce Vi- 
a na Bin da (ti tu lar do Nú cleo de Di rei tos
Hu ma nos), Cos mo So bral da Sil va (ti tu lar
do Nú cleo de De fe sa da Saú de, da Pes soa
com De fi ci ên cia e da Pes soa Ido sa), e Di e- 
go Car va lho Bugs (ti tu lar do Nú cleo Re gi- 
o nal da Ra po sa).

A aná li se foi en ca mi nha da à Va ra de In- 
te res ses Di fu sos e Co le ti vos de São Luís,
cu jo ti tu lar é o juiz Dou glas de Me lo Mar- 
tins. No do cu men to, ba se a do nos bo le tins
epi de mi o ló gi cos dos úl ti mos di as e nos
re sul ta dos po si ti vos do lock down de cre- 
ta do em maio do ano pas sa do, a De fen so- 
ria pe de me di das de res tri ção to tal, com
ex ce ção dos ser vi ços es sen ci ais, por um
pra zo de 14 di as em to dos os mu ni cí pi os;
res tri ção de veí cu los par ti cu la res, com ex- 
ce ção de des lo ca men to ao tra ba lho de
pes so as li ga das às ati vi da des es sen ci ais
ou pa ra com pra de gê ne ros ali men tí ci os e
li mi ta ção do ser vi ço de trans por te pú bli- 
co.

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Processo Seletivo com 37 vagas é divulgado pela Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso.
Os pedidos de participações devem ser realizados de forma presencial

VÁRIAS ÁREAS

Prefeitura abre
vagas em seletivo

• Área I – EM Vi to ri no Frei re; Pro fes- 
sor de: sé ri es ini ci ais 1º ao 5º ano (3), 
ma te má ti ca (1), lín gua por tu gue sa (3) 
e edu ca ção fí si ca (1)
• Área II – EM São Rai mun do No na to; 
Pro fes sor de: sé ri es ini ci ais 1º ao 5º 
ano (1), ma te má ti ca (1), lín gua por tu- 
gue sa (2), ci ên ci as (1), edu ca ção fí si ca 
(1) e ge o gra fia (1)
• Área II – EM IR Bru nil de Co lom bo; 
Pro fes sor de sé ri es ini ci ais 1º ao 5º 
ano (1)
• Área II – EM Dep. Jo sé Ma cha do; 
Pro fes sor de sé ri es ini ci ais 1º ao 5º 
ano (1)
• Área III – EM Prof. Ana Al ves de 
Araú jo Mo ra es; Pro fes sor de: sé ri es 
ini ci ais 1º ao 5º ano (3), Lín gua por tu- 
gue sa (2), ci ên ci as (1), His tó ria (1) e 
edu ca ção fí si ca (1)
• Área IV – EM Tan cre do Ne ves; Pro- 
fes sor de: ma te má ti ca (1), edu ca ção 
fí si ca (1), ci ên ci as (1), lín gua por tu- 
gue sa (1) e in glês (1)
• Área V – EM Dom Bos co; Pro fes sor 
de: ma te má ti ca (1), his tó ria (1), lín gua 
por tu gue sa (1) e in glês (1)
• Área V – EM Ade li no Fon se ca: ma te- 
má ti ca (1), ge o gra fia (1) e edu ca ção fí- 
si ca (1)

A
 Pre fei tu ra de Tas so Fra go so, 
no es ta do do Ma ra nhão, 
anun cia a aber tu ra de um 
Pro ces so Se le ti vo por meio da 

Se cre ta ria de Edu ca ção (Se med). O 
ob je ti vo é pre en cher va gas e ca das tro 
re ser va, em ca rá ter tem po rá rio.

As 37 opor tu ni da des es tão dis cri- 
mi na das abai xo de acor do com as áre- 
as dis po ní veis:

O ven ci men to pa ra o car go ofer ta- 
do é de R$ 1.705,45, cor res pon den te a

O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SERÁ PREVISTO PARA DIVULGAÇÃO DIA 15

jor na da de tra ba lho de 20 ho ras se ma- 
nais. As ins cri ções po dem ser re a li za- 
das até ho je, dia 11 de fe ve rei ro, das 8h 
às 14h, na Se cre ta ria Mu ni ci pal de 
Edu ca ção – SE MED, lo ca li za da na 
Ave ni da San tos Du mont, s/n, Cen tro.

Es te Pro ces so Se le ti vo é com pos to 
por pro va de tí tu los. Os re sul ta dos es- 

tão pre vis tos pa ra se rem di vul ga dos 
no dia 15 de fe ve rei ro de 2021, no mu-
ral da Se cre ta ria.

A con tra ta ção do clas si fi ca do na se- 
le ção se da rá após a ho mo lo ga ção do 
cer ta me, obe de ci da à or dem de clas-
si fi ca ção, den tro do pra zo de va li da de 
do re fe ri do pro ces so.

MARANHÃO

Ação contra extração de madeira em terra indígena

A OPERAÇÃO KAMBAÍ COMBATE EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E PRODUTOS FLORESTAIS DA TERRA INDÍGENA ARARIBOIA

A Po lí cia Fe de ral, em con jun to com
o IBA MA, Ba ta lhão de Po lí cia Am bi- 
en tal, Cor po de Bom bei ros Mi li tar e
Ma ri nha do Bra sil, ini ci ou on tem,
quar ta-fei ra (10), no su do es te do es ta- 
do do Ma ra nhão, a Ope ra ção Kam baí,
vi san do com ba ter a prá ti ca de cri mes
con sis ten tes na ex tra ção ile gal, re cep- 
ta ção e co mér cio de ma dei ra e pro du- 
tos flo res tais pro ve ni en tes da Ter ra In- 
dí ge na Ara ri boia, lo cal que vem so- 
fren do com a ex plo ra ção am bi en tal
por par te de ma dei rei ros que atu am
ili ci ta men te nes sa re gião.

A Po lí cia Fe de ral uti li zou ima gens
de sa té li tes do Pro gra ma Bra sil
M.A.I.S, pa ra iden ti fi car fo cos de des- 
ma ta men to na re gião, bem co mo re a- 
li zou di li gên ci as de cam po pa ra lo ca- 
li zar as ser ra ri as e mo ve la ri as que re- 
ce bem a ma dei ra ex traí da ile gal men- 
te.

A Ope ra ção Kam baí tem ain da co- 
mo ob je ti vo a pro te ção de po vos in dí- 
ge nas que vi vem na re gião, prin ci pal- 
men te os ín di os iso la dos da et nia ‘Awá
Gua já’, im pe din do o aces so de ma dei- 
rei ros à ter ra in dí ge na e, por con- 
sequên cia, evi tan do a con ta mi na ção
pe lo CO VID-19.

Os in ves ti ga dos po de rão res pon der
por cri mes co mo re cep ta ção qua li fi- 
ca da (art. 180, §1° do CPB), trans por te
e de pó si to de pro du to de ori gem ve- 
ge tal sem li cen ça vá li da (art. 46, pa rá- 
gra fo úni co, da Lei 9605/98), den tre
ou tros. Par ti ci pam da ação 60 ser vi do- 
res da Po lí cia Fe de ral, IBA MA, Cor po
de Bom bei ros Mi li ta res, Ba ta lhão de
Po lí cia Am bi en tal e a Ma ri nha do Bra- 
sil. A ope ra ção foi de no mi na da KAM- 
BAÍ, ter mo oriun do do fol clo re in dí ge- 
na que sig ni fi ca pro te tor da flo ra e da
fau na.

• Bei jos de vem ser evi ta dos du ran te a cri se
• O uso de pre ser va ti vos du ran te re la ções se xu ais é in -
dis pen sá vel
• La ve sem pre mui to bem as mãos após to car no lo cal
afe ta do
• Cui da dos re do bra dos com os lo cais de hi gi e ne, pa ra
não pi o rar o qua dro

SAÚ DE

Her pes la bi al:
co nhe ça a cau sa
e co mo evi tar

O her pes la bi al é uma in fec ção vi ral e con ta gi o sa que
se ma ni fes ta nos lá bi os, bo ca ou gen gi va. Es sa do en ça é
ca rac te ri za da prin ci pal men te pe lo sur gi men to de pe- 
que nas bo lhas, que, além do as pec to de fe ri da, tam bém
são do lo ro sas e incô mo das. O her pes aco me te mi lha res
de pes so as ao re dor do mun do, e ape sar de não ter cu ra,
é pos sí vel evi tar o sur gi men to des sas le sões com me di- 
das sim ples. Co nhe ça as cau sas des se qua dro e sai ba o
que fa zer pa ra pre ve nir o seu apa re ci men to com as ori- 
en ta ções da der ma to lo gis ta Ma ria Fer nan da Ga vaz zo ni
a se guir!

O que cau sa a her pes la bi al?
Além da ex po si ção ex ces si va ao sol, si tu a ções de es- 

tres se e noi tes mal dor mi das tam bém po dem de sen ca- 
de ar cri ses de her pes la bi al quan do o pa ci en te me nos
es pe rar. “De pois de con trair o ví rus, não dá mais pa ra se
li vrar e ele vai apa re cer em si tu a ções de bai xa imu ni da- 
de”, ex pli ca Ma ria Fer nan da. En tão se vo cê tem pas sa do
por mo men tos es tres san tes, se ja no tra ba lho, es tu dos
ou vi da pes so al, po de ser que eles es te jam con tri buin do
pa ra sua qua li da de de vi da e, con se quen te men te, en fra- 
que ci do seu sis te ma imu no ló gi co.

Ali men tos in dus tri a li za dos po dem ser agra van tes
pa ra sur gi men tos das fe ri das bu cais

Nem tu do o que co me mos faz bem pa ra o nos so or ga- 
nis mo, e com a saú de bu cal não é di fe ren te. É pre ci so
aten to aos ali men tos que le va mos pa ra nos sa ca sa, e
prin ci pal men te os que con têm con ser van tes. “Ao con- 
su mir su ple men tos e ali men tos in dus tri a li za dos, é im- 
por tan te ob ser var em sua com po si ção se ele não foi en- 
ri que ci do com ar gi ni na, co mo for ma de evi tar uma sur- 
pre sa de sa gra dá vel que po de vir a pro vo car uma cri se do
her pes la bi al”, aler ta a mé di ca.

Não dê mo ti vos pa ra o her pes apa re cer! Com uma ali- 
men ta ção sau dá vel e re ple ta de le gu mes, fru tas, ver du- 
ras e nu tri en tes bons, es sa do en ça não tem vez. Vi si tas
re gu la res ao den tis ta pa ra ve ri fi car co mo an da sua saú- 
de ge ral tam bém são im por tan te pa ra man ter sua imu- 
ni da de em al ta e fi car lon ge de com pli ca ções.

Os sin to mas do her pes la bi al são bas tan tes vi sí veis
Não é di fí cil per ce ber quan do uma cri se de her pes se

ins ta la: a do en ça se ma ni fes ta atra vés de pe que nas bo- 
lhas se me lhan tes a uma fe ri da e que cos tu mam pro vo- 
car ar dên cia ou co cei ra na re gião. O pro ble ma du ra em
tor no de uma a du as se ma nas, mas é im por tan te tra tá-lo
as sim que ele co me ça a dar os pri mei ros si nais, pois a
fal ta do tra ta men to ade qua do fa ci li ta a in va são de bac- 
té ri as pre sen tes na pe le.

Her pes na bo ca: qual é o me lhor tra ta men to?
Pa ra tra tar o her pes la bi al a der ma to lo gis ta in di ca

dois ti pos de tra ta men tos. “O uso dos me di ca men tos
Aci clo vir, Va la ci clo vir ou Fan ci clo vir, com o uso oral pre- 
fe rí vel ao uso tó pi co. Além do tra ta men to tra di ci o nal,
in ge rir o ami noá ci do li si na atra vés de ali men ta ção e su- 
ple men ta ção po de aju dar a me lho rar e pre ve nir o apa- 
re ci men to de um no vo sur to”, fi na li za. De pen den do de
ca da ca so, o mé di co tam bém po de in di car cui da dos nos
lo cais es pe cí fi cos das fe ri das. O di ag nós ti co pre co ce
atre la do às re co men da ções pro fis si o nais são es sen ci ais
tan to pa ra pre ve nir quan to pa ra tra tar o her pes uma vez
que ele já se ins ta lou.

Co mo evi tar o sur gi men to do her pes la bi al e con vi- 
ver com a do en ça

O her pes não tem cu ra, mas é pos sí vel con tro lar a do- 
en ça. Uma vez que o ví rus se ins ta lou no or ga nis mo, ele
fi ca ador me ci do e po de vol tar atra vés de cri ses oca si o- 
nais, que po dem acon te cer por di ver sos mo ti vos. Um
de les é o ex ces so de ex po si ção ao sol, já que os rai os ul- 
tra vi o le tas po dem ati var o ví rus do her pes sim ples ti po 1
(HSV-1). A me lhor ma nei ra de pre ve nir que is so acon te- 
ça, se gun do a mé di ca, é usan do pro te tor so lar no ros to e
pro te tor la bi al, so bre tu do no ve rão. Além dis so, tam bém
é im por tan te man ter uma boa ro ti na de hi gi e ne bu cal e
to mar al guns pre cau ções pa ra evi tar que ou tras pes so as
pe guem a do en ça, que é con ta gi o sa:

Evi te o con ta to mui to pró xi mo a ou tras pes so as e o
com par ti lha men to de ob je tos pes so ais

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021
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O ranking leva em conta os resultados das últimas duas temporadas. Em 2020, Cristian
foi vice-campeão da Copa do Mundo de esqui cross-country

PARALÍMPICO

Brasileiro vira top 3 no
esqui cross-country

O pau lis ta Cris ti an Ri be ra su biu pa- 
ra o ter cei ro lu gar do ran king mun di al
do es qui cross-country pa ra lím pi co.
O bra si lei ro de 17 anos ga nhou du as
po si ções na lis ta da World Pa ra Nor dic
Ski ing (WPNS) na com pa ra ção com
de zem bro. A WPNS é uma di vi são do
Co mi tê Pa ra lím pi co In ter na ci o nal
(IPC, si gla em in glês) res pon sá vel pe la
mo da li da de de in ver no..

O ran king le va em con ta os re sul ta- 
dos das úl ti mas du as tem po ra das. Em
2020, Cris ti an foi vi ce-cam peão da
Co pa do Mun do de es qui cross-
country. Em ja nei ro des te ano, con- 

quis tou as me da lhas de pra ta na pro- 
va de dis tan ce (lon ga dis tân cia, em
cir cui tos que va ri am de dois a 50
quilô me tros) e de bron ze no sprint
(dis pu ta con tra o re ló gio em cir cui to
de cur ta dis tân cia, até dois quilô me- 
tros) na ci da de de Bo ze man (Es ta dos
Uni dos). O tor neio mar cou a vol ta da
se le ção bra si lei ra às com pe ti ções des- 
de o iní cio da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus (co vid-19). O es qui a dor
rus so Ivan Go lub kov li de ra o ran king
mas cu li no en tre atle tas que com pe- 
tem sen ta dos no es qui, se gui do pe lo
nor te-ame ri ca no Da ni el Cnos sen e

por Cris ti an, que nas ceu com ar tro gri-
po se, uma do en ça que li mi ta as ar ti- 
cu la ções das per nas. O Bra sil tem ou- 
tros três no mes na lis ta: Ro bel son Lu la
(22º), Gui lher me Ro cha (24º) e Wesley
dos San tos (34º). No fe mi ni no, Ali ne
Ro cha man te ve a no na co lo ca ção
após du as me da lhas de bron ze em
Bo ze man. A nor te-ame ri ca na Ok sa na
Mas ters é a pri mei ra, com a com pa tri- 
o ta Ken dall Grets ch em se gun do e a
rus sa Mar ta Zai nul li na na ter cei ra po- 
si ção. Ok sa na e Grets ch fo ram jus ta- 
men te du as úni cas atle tas a su pe ra-
rem Ali ne nas pro vas de ja nei ro.

ASSALTO

Arthur Nory recupera medalhas do Pan de Lima

AS MEDALHAS FORAM ACHADAS EM UMA LIXEIRA EM FRENTE A UMA CASA EM OSASCO, NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

O gi nas ta Arthur Nory, bron ze nos
Jo gos Olím pi cos do Rio-2016 e ou ro
no Mun di al de 2019, já con se guiu de
vol ta as su as me da lhas rou ba das após
dois ban di dos in va di rem sua ca sa no
bair ro da La pa, na zo na oes te de São
Pau lo, há qua tro di as.

Elas fo ram re cu pe ra das na noi te da
úl ti ma ter ça-fei ra (9), pe la Po lí cia Mi- 
li tar, em uma li xei ra em fren te a uma
ca sa em Osas co, na re gião me tro po li- 
ta na de São Pau lo.

No as sal to ocor ri do na úl ti ma sex- 
ta-fei ra (5), dois ban di dos en tra ram
na re si dên cia de Arthur Nory e ren de- 
ram e amar ra ram du as pes so as. Eles
le va ram 33 me da lhas e itens sem va lor
fi nan cei ro do atle ta que es ta vam no
imó vel.

De acor do com a Po lí cia Mi li tar, as

me da lhas fo ram lo ca li za das após
uma de nún cia anô ni ma no Jar dim
Adal gi sa, em Osas co. Elas fo ram le va- 
das pa ra a se de de uma com pa nhia da
PM na ci da de, on de o gi nas ta foi pes- 
so al men te re ti rar, sen do fo to gra fa do
ao la do do po li ci al que en con trou os
per ten ces de le. “Mui to, mui to obri ga- 
do! Pe la cor ren te, por com par ti lha- 
rem o rou bo. Re cu pe ra das to das as
me da lhas. Es tou me tre men do to do e
vo cês não ima gi nam a emo ção que é!
Mui to obri ga do Po li cia Mi li tar, Po li cia
Ci vil, Mar ce lo, Dil son, Sol da do Luz,
Sol da do Ma rie, veí cu los de co mu ni- 
ca ção, TV, ami gos, fa mí lia. To dos que
es ta vam se mo bi li zan do. Re cu pe ra- 
das em Osas co. Gra ti dão a to dos”,
pos tou Arthur Nory em seu Ins ta- 
gram.

No dia do as sal to, uma mu lher de
64 anos, fun ci o ná ria da ca sa, con tou
que foi ren di da por dois ho mens
quan do es ta va na por ta de en tra da da
re si dên cia, que dá aces so à ga ra gem.
De acor do com ela, os cri mi no sos en- 
tra ram no imó vel em se gui da. De pois
le va ram me da lhas, uma mo chi la,
cha ves de um veí cu lo e uma car tei ra
de ha bi li ta ção. A du pla fu giu em se-
gui da sem le var o car ro, que es ta va na
ga ra gem.

Arthur Nory es ta va trei nan do e
sou be de pois do ocor ri do, on de os la- 
drões le va ram ape nas as me da lhas.
Por sor te, as do bron ze no so lo dos Jo- 
gos do Rio-2016 e o ou ro das bar ras fi-
xas do Mun di al de 2019 es ta vam guar- 
da das em um ou tro lu gar e, por is so,
não fo ram rou ba das.

NE RES PIN TO E DA NI EL AMO RIM

EN TRE VIS TA // RA FA EL GUA NA ES

Trei na dor fa la so bre
de sa fio no Sam paio

O no vo téc ni co do Sam paio Cor rêa, Ra fa el Gua na es,
39 anos, em en tre vis ta ex clu si va a O Im par ci al, fa la so- 
bre vá ri os as pec tos do seu tra ba lho que es tá ape nas co- 
me çan do no co man do da Bo lí via Que ri da.

Gua na es re ve lou, en tre ou tras coi sas, os mo ti vos pa ra
a pre fe rên cia de as si nar con tra to com o Tri co lor, de ta- 
lhes do seu es ti lo de jo go e co men tou o pou co tem po
que tem pa ra pre pa rar a equi pe com vis tas à es treia no
Es ta du al, dia 20, con tra o Ba ca bal. O clu be tam bém se
pre pa ra pa ra dis pu ta de com pe ti ções na ci o nais,co mo
co pas do Bra sil, Nor des te e Bra si lei ro

O Im par ci al – Quais os mo ti vos que o le va ram a pre- 
fe rir a dei xar o Atlé ti co-PR e acei tar o con vi te do Sam- 
paio Cor rêa?

Ra fa el Gua na es – O que me mo ti vou foi o de sa fio de
cons truir, de olhar pa ra trás e acre di tar na qui lo que vem
sen do cons truí do aqui no Sam paio Cor rêa, o re sul ta do
da úl ti ma tem po ra da prin ci pal men te. A for ma co mo a
equi pe gos ta de jo gar pa ra fren te e o fu te bol pro fis si o- 
nal, com qua tro com pe ti ções. En tão, é um de sa fio mui to
gran de e es tou mui to sa tis fei to com aqui lo que en con- 
trei nes se pri mei ro mo men to.

Vo cê vai opi nar so bre a vin da de ou tros atle tas? Al- 
guém do Atlé ti co po de ser in di ca do?

O pre si den te Sér gio Fro ta sem pre fa la que a cons tru- 
ção da equi pe se rá re a li za da por al gu mas mãos. En tão, é
uma cons tru ção co le ti va e is so tam bém é mui to im por- 
tan te, não se rá a equi pe do trei na dor e sim do Sam paio
Cor rêa. Te re mos um tra ba lho de mui tos olhos e mui to
es tu do tam bém. A gen te tem es tu da do não só jo ga do res
do Ath lé ti co, mas do fu te bol bra si lei ro de uma for ma ge- 
ral, mer ca do sul-ame ri ca no tam bém. Tu do que a gen te
po de rá ter al can ce, den tro da qui lo que são as nos sas
con di ções, pa ra que a nos sa equi pe se ja com pe ti ti va ao
lon go do ano.

Com quan tos atle tas vo cê pre ten de tra ba lhar e qual
a mé dia de ida de ide al do gru po?

Is so é mui to cir cuns tan ci al, en tão a gen te po de va ri ar
es se nú me ro en tre 25, 27 ou 28 jo ga do res. Vai de pen der
das con di ções, das ne go ci a ções e tam bém da qui lo que a
gen te vai con se guir iden ti fi car de ver sa ti li da de do elen- 
co. Que re mos uma mé dia de ida de re la ti va, que mes cle
ju ven tu de e ex pe ri ên cia. En tão, is so vai va ri ar en tre os
26 e 28 anos, po den do ser um pou qui nho mais ou me- 
nos, sem pre con cei to ne nhum. Mui tos jo ga do res com
30 anos ou mais têm mui ta ‘le nha pa ra quei mar’, te mos
jo ga do res aqui que são ex tre ma men te pro fis si o nais.

Vo cê é um téc ni co ati vo à bei ra do gra ma do du ran te
os jo gos ou con ver sa mais nos ves tiá ri os?

Sou bem ati vo no dia a dia, mui to par ti ci pa ti vo na
cons tru ção da equi pe e na ne ces si da de in di vi du al dos
jo ga do res. Ao mes mo tem po, pro cu ro ler o que é o jo go,
en ten der o jo go e con tri buir com atle tas. Às ve zes fa ço
is so de uma for ma mais for te, às ve zes nu ma con ver sa
in di vi du al, sem pre pro cu ran do iden ti fi car o per fil da
equi pe e o per fil in di vi du al, pa ra sa ber o que se rá ne ces- 
sá rio pa ra ca da si tu a ção.

Vo cê é adep to da mai or pos se de bo la du ran te os jo- 
gos ou pre fe re ser mais ob je ti vo? Ou de pen de do ad ver- 
sá rio?

É im por tan te a equi pe sa ber se de fen der em blo cos,
quan do ti ver a bo la tam bém sa ber o que fa zer pa ra che- 
gar ao gol. Sem pre que a gen te ti ver a bo la es ta re mos vi- 
san do ao gol. Quan do a gen te es ti ver se de fen den do, va- 
mos ten tar evi tar o gol e ao mes mo ti rar pro vei to de uma
agres si vi da de de fen si va que pos sa nos le var ao gol. É
im por tan te que a gen te se ja uma equi pe equi li bra da e
que sai ba fa zer aqui lo que o jo go pe dir.

Fal tam 10 di as pa ra o clu be es tre ar no Es ta du al. O
tem po es tá cur to ou vo cê apos ta no en tro sa men to de al- 
guns atle tas que fi ca rão no clu be e já se co nhe cem?

Com cer te za te mos uma es pi nha (ba se), mas é um
no vo tra ba lho. Tem jo ga do res que já são co nhe ci dos da
tor ci da, que nós acom pa nha mos com o tra ba lho no ano
an te ri or, po rém em uma no va cons tru ção. Dez di as é o
tem po que a gen te tem dis po ní vel e va mos pro cu rar fa- 
zer o me lhor que a gen te pu der, pa ra que a gen te pos sa
fa zer uma boa es treia e cons truir pa ra os jo gos. Mas, ao
mes mo tem po, va mos res pei tar o pro ces so, que le va
tem po.
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RELATOS DO MUNDO

Tom Hanks busca um
lugar no Oscar 2021
V

en ce dor de dois Os cars, Tom 
Hanks faz a sua es treia na 
Net flix com Re la tos do Mun- 
do, lon ga que es treia no ca tá- 

lo go da pla ta for ma nes ta quar ta-fei ra 
(10). Em bus ca de sua ter cei ra es ta tu- 
e ta, o as tro é pro ta go nis ta de uma 
pro du ção que apre sen ta se me lhan ças 
com Cen tral do Bra sil (1998), lon ga 
na ci o nal es tre la do por Fer nan da 
Mon te ne gro e que foi in di ca do em 
du as ca te go ri as no prê mio má xi mo 
do ci ne ma.

Por se tra tar de um fil me si tu a do 
nos Es ta dos Uni dos de 1870, a com pa- 
ra ção pa re ce ab sur da. As pre mis sas, 
no en tan to, são pa re ci das –e am bas 
con tam com dois dos gran des as tros 
de seus paí ses en ca be çan do o elen co.

Em Re la tos do Mun do, ba se a do no 
li vro homô ni mo de Pau let te Ji les, 
Hanks vi ve Jef fer son Kyle Kidd, ex-ca- 
pi tão do exér ci to dos Con fe de ra dos 
que lu tou na guer ra ci vil nor te-ame ri- 
ca na (1861-1864). Após o con fli to, ele 
dei xou a vi da de mi li tar e pas sou a ga- 
nhar di nhei ro vi a jan do de ci da de em 
ci da de e len do as prin ci pais no tí ci as 
do país pa ra ci da dãos sem tem po pa- 
ra se in for mar.

Em uma de su as vi a gens, o ca pi tão 
en con tra a jo vem Johan na (He le na 
Zen gel), uma ga ro ta ale mã de 10 anos 
que an da va per di da após sua fa mí lia 
ser bru tal men te as sas si na da. Sem o 
am pa ro so ci al das au to ri da des, Jef fer- 
son as su me a res pon sa bi li da de de le- 
var a jo vem ao en con tro de seus pa- 
ren tes que res ta ram.

Co mo o pon to de par ti da do lon ga é 
a jor na da de Jef fer son e Johan na, a 
com pa ra ção com Cen tral do Bra sil é 
ine vi tá vel. No fil me bra si lei ro, Fer- 
nan da in ter pre tou Do ra, uma pro fes- 
so ra que ga nha a vi da es cre ven do car- 
tas pa ra pes so as anal fa be tas. Cer to 
dia, uma de su as cli en tes é atro pe la da

TOM HANKS E HELENA ZENGEL EM CENA DE RELATOS DO MUNDO DA NETFLIX

e mor re, dei xan do o fi lho, Jo sué (Vi ní- 
cius de Oli vei ra), so zi nho. Ci en te da 
si tu a ção, Do ra de ci de aju dar o ga ro to 
a en con trar seu pai.

Em am bos os fil mes, gran de par te 
da nar ra ti va é so bre a jor na da das du- 
plas ru mo ao des ti no. En quan to Jef- 
fer son e Johan na vi a jam pe las es tra- 
das ári das do de ser to do Te xas, Do ra e 
Jo sué atra ves sam o in te ri or do Nor- 
des te bra si lei ro, igual men te po bre –
ape sar de mais de um sé cu lo se pa rar 
as re a li da de dos per so na gens.

Ex-com ba ten te na san gren ta guer- 
ra, Jef fer son é um ho mem cheio de 
trau mas.

Ele dei xou sua ci da de e a lem bran- 
ça de sua mu lher pa ra vi ver uma vi da 
de nô ma de, em bus ca de uma paz es- 
pi ri tu al que pa re ce fa da do a não en- 
con trar.

Johan na, ape sar da des cen dên cia 
ale mã, vi veu des de os seis anos com 
in dí ge nas da tri bo Ki owa e não con se- 
gue se co mu ni car com o ca pi tão.

Ape sar das di cul da des, a ex pe ri ên- 
cia la do a la do du ran te os 640 quilô- 
me tros que os se pa ram de seu des ti no 
nal cria (pa ra a sur pre sa de pou cos) 
um la ço mai or do que qual quer um 

dos dois es pe ra va. Du pla men te ór fã, 
Johan na é uma cri an ça sel va gem sem 
qual quer ves tí gio de cons ci ên cia so ci- 
al. Mas é com o afe to de Jef fer son que 
ela apren de a se re co nec tar com o 
mun do fa zen do as sim o mes mo por 
ele.

Em com pa ra ção com ou tras pro- 
du ções do gê ne ro, o fil me do di re tor 
do Paul Gre en grass (fran quia Ja son 
Bour ne) dei xa de la do os mi tos do he- 
rói ame ri ca no e fo ca em um dis cur so 
mais atu al. Sem a pre ten são de ser um 
pro ta go nis ta nos mol des de Clint 
Eastwo od, Tom Hanks evi ta pa re cer o 
cau bói ma chão de ou tros tem pos, 
mes mo que de mons tre a va len tia ne-
ces sá ria pa ra so bre vi ver em tem pos 
di fí ci eis.

O dis cur so de Re la tos do Mun do é 
mais po lí ti co do que fan ta si o so. 

Ci en te do po ten ci al do lon ga, o ser- 
vi ço mos trou es tra té gia ao com prar os 
di rei tos de dis tri bui ção in ter na ci o nal 
da Uni ver sal, apro vei tan do-se da fal ta 
de se gu ran ça pa ra o lan ça men to de 
fil mes ao re dor do mun do du ran te a 
pan de mia. Res ta aguar dar se os vo- 
tan tes do Os car com par ti lha rão da 
mes ma vi são da gi gan te do stre a ming.

CARNAVAL

Desfiles históricos serão reprisados

A REDE GLOBO, QUE COBRE O CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO DESDE 1966, RELEMBRARÁ DESFILES.

No in tui to de su prir a au sên cia dos
des fi les das es co las de sam ba des te
ano, a Re de Glo bo exi be o es pe ci al
Des fi le nú me ro 1 Brah ma, que re lem- 
bra 28 apre sen ta ções his tó ri cas. Du- 
ran te as ma dru ga das de sá ba do (13/2)
e do min go (14/2), se rão exi bi dos des- 
fi les das es co las do Rio de Ja nei ro e de
São Pau lo.

A es co lha dos des fi les foi fei ta por
cu ra do res es pe ci a li za dos, li gas in de- 
pen den tes, agre mi a ções e pe las pró- 
pri as es co las de sam ba. 

A apre sen ta ção do

es pe ci al se rá fei ta pe lo

ator Ail ton Gra ça, que já

foi mes tre-sa la da

Ga viões da Fi el, e pe lo

car na va les co e

pes qui sa dor Mil ton

Cu nha.

Du ran te o es pe ci al, fei to em par ce- 
ria com a Am bev, os te les pec ta do res

po de rão par ti ci par da pro gra ma ção.
O pú bli co po de rá ele ger os me lho res
des fi les de to dos os tem pos por meio
de uma vo ta ção no si te do Gshow. “O
re sul ta do se rá anun ci a do ao fi nal da
trans mis são de do min go, uma com- 
pe ti ção sim bó li ca on de o mai or ven- 
ce dor é o sam ba bra si lei ro”, afir mou a
emis so ra em no ta.

O go ver no do Rio de Ja nei ro pu bli- 
cou um de cre to que proí be a con cen-
tra ção e o des fi le de blo cos e es co las
de sam ba na ci da de en tre 12 e 22 de
fe ve rei ro des te ano, en quan to o go- 
ver no de São Pau lo de ci diu can ce lar
os pon tos fa cul ta ti vos de se gun da (15)
e ter ça-fei ra (16) de car na val, e Quar ta
de Cin zas (17).

CAR LOS NI NA
Ad vo ga do e jor na lis ta

Um li vro con tra a
fa ke news

Em 2020, pe la Edi to ra Jus Po dium (Sal va dor,BA), o juiz
es ta du al do Ma ra nhão, Pau lo  Ro ber to Bra sil Te les de
Me ne zes, pu bli cou um li vro que, co mo in for ma no Pre- 
fá cio Fran cis co Ba la guer Cal le jón (Ca te drá di co de Di rei- 
to Cons ti tu ci o nal da Uni ver si da de de Gra na da), “é uma
ver são de sen vol vi da e am pli a da da dis ser ta ção de mes- 
tra do” apre sen ta da por Me ne zes pe ran te a ban ca pre si- 
di da por Cal le jón e que “ob te ve o con cei to má xi mo por
de ci são unâ ni me da co mis são exa mi na do ra”, no Cur so
de Mes tra do Ofi ci al em Di rei tos Fun da men tais em Pers- 
pec ti va Na ci o nal, Su pra na ci o nal e Glo bal, da Uni ver si- 
da de de Gra na da. O tí tu lo do li vro man te ve o da dis ser- 
ta ção: Fa ke News: mo der ni da de, me to do lo gia e re gu la- 
ção. A abor da gem do Au tor tem um re fe ren ci al emi nen- 
te men te cons ti tu ci o nal. Sua pre o cu pa ção: a de mo cra- 
cia. Nem por is so dei xa de ana li sar o fenô me no em si, fa- 
zen do-o no ta da men te no se gun do ca pí tu lo de seu li vro,
quan do res pon de às ques tões so bre o que são, co mo
são, mo da li da des, for mas e fi na li da des.

No ca pí tu lo se guin te sua aná li se vol ta-se pa ra o con- 
fli to fa ke news e li ber da de de ex pres são. En tra, en tão, na
po lê mi ca que o mun do vi ven cia, des do bran do es se em- 
ba te abor dan do a li ber da de de in for mar e ser in for ma- 
do, a li ber da de e a vi gi lân cia da in ter net, cen su ra pú bli- 
ca, es ta tal e pri va da, re gu la ção e in ter ven ção do Es ta do
no es pa ço ci ber né ti co, a im por tân cia das ins ti tui ções e
da so ci e da de ci vil.

Pau lo Bra sil Me ne zes en fren tou com inequí vo ca se- 
gu ran ça um te ma di fí cil, in fi ni to (teó ri ca e ma te ma ti ca- 
men te mes mo), apre sen tan do um re sul ta do re le van te
não só pa ra quem quer es tu dar ou co nhe cer o que são e
ava li ar as con sequên ci as das fa ke news, mas pa ra quem
quer co nhe cer a re a li da de em que vi ve mos ho je, ao que
es tão su jei tas as pes so as de bem, que pas sam pe la vi da
sem sa ber que es tão sen do ma ni pu la das, usa das, vi gi a- 
das.

É ine vi tá vel ler es se li vro de PBM (ele lan çou ou tro,
Diá lo gos Ju di ci ais en tre Cor tes Cons ti tu ci o nais, pe la Lu- 
men Ju ris, Rio, 2020), sem tra zer à men te, ao lon go de to- 
da a lei tu ra, as câ me ras do Gran de Ir mão com as quais
Ge or ge Orwell pre nun ci a ria, com um li vro es cri to an tes
de 1949, ano de sua pu bli ca ção, o cé le bre Ni ne te en
Eighty-Four, pu bli ca do no Bra sil sob o tí tu lo 1984.

Nes se li vro, Ge or ge Orwell (fa ke news de seu no me
ver da dei ro, Eric Arthur Blair) tra ta tam bém so bre a li- 
ber da de e a vi gi lân cia es ta tal, que aca bou se con so li- 
dan do, tan to que já não se dis cu te se es ta mos ou não
sen do es pi o na dos, mas quem es tá fa zen do is so e quan to
in va si va tem si do es sa vi gi lân cia, pois é am pla, to tal e
des con tro la da.

Ape sar do aler ta de Orwell, há 70 anos, e até de Bill
Gat tes, Nathan Myhrvold e Pe ter Ri ne ar son,  em The Ro- 
ad Ahe ad, pu bli ca do nos Es ta dos Uni dos em 1995 (tra- 
du zi do no Bra sil pa ra A Es tra da do Fu tu ro), só em 23 de
abril de 2014 o Bra sil te ve sua lei (12.965) tra tan do de um
mar co ci vil da in ter net. Nor ma es sa al te ra da pe la  Lei nº
13.709, de 14 de agos to de 2018, que dis pu nha so bre a
pro te ção de da dos pes so ais e foi al te ra da pe la Lei
13.853, de 8 de ju lho de 2019, tra tan do so bre a pro te ção
de da dos pes so ais e a cri a ção de uma Au to ri da de Na ci o- 
nal de Pro te ção de Da dos. Há pen den te, no Con gres so
Na ci o nal, o Pro je to de Lei 2630/2020, de au to ria do Se- 
na dor Ales san dro Vi ei ra, que ins ti tui a Lei Bra si lei ra de
Li ber da de, Res pon sa bi li da de e Trans pa rên cia na In ter- 
net. An tes de en cer rar seu li vro, Pau lo Me ne zes ana li sa
es se PL, que é um den tre de ze nas de ou tros que tra tam
das no tí ci as frau du len tas. E o faz com a in te li gên cia, o
bom sen so e o equi lí brio com que de sen vol veu sua dis- 
ser ta ção.

As fa ke news, po rém, co mo as en ten do, ga nha ram
ape nas um no vo no me, so fis ti ca do co mo gos tam os in- 
te lec tu ais, con tra os quais Orwell se in sur ge no seu ter- 
cei ro ro man ce (1984 foi o sex to e úl ti mo), pu bli ca do no
Bra sil sob o tí tu lo Man te nha o sis te ma (São Pau lo, He- 
mus), con cla man do pa ra um lu gar “lá em bai xo”, on de
“vo cê não ti nha con ta to nem com o di nhei ro, nem com
a cul tu ra. Ne nhum cli en te, do ti po in te lec tu al, pa ra
quem vo cê ti ves se de ban car o in te lec tu al.”

Pau lo Me ne zes sa be dis so: “A dis se mi na ção de fa ke
news, por cer to, não é uma ati vi da de ex clu si va dos tem- 
pos mo der nos, tam pou co é pri vi lé gio da so ci e da de con- 
tem po râ nea. (…) As fa ke news já des pon tam de ‘ou tros
car na vais’”, (…) já vem ocor ren do des de os tem pos das
ci vi li za ções an ti gas …”, afir ma (p.49). O pri vi lé gio do
ine di tis mo per ten ce à ser pen te, que en ga nou Eva, no
Pa raí so. A pró pria Cons ti tui ção tem su as fa ke news. Tan- 
to que o pre si den te Jo sé Sarney sen ten ci ou que aque la
Car ta tor na ria o Bra sil in go ver ná vel.

As FN, por tan to, não fo ram cri a das pe la web. Ne la
ape nas ga nha ram mais ve lo ci da de e pu de ram ser uti li- 
za das de for ma mais efi caz, pa ra a de sin for ma ção.

É con tra is so a be la dis ser ta ção de Pau lo Bra sil Me ne- 
zes. É con tra a pro pa gan da do Big Brother que a mí dia
po de ro sa pro pa ga, pa ra de sin for mar a po pu la ção, ins ti- 
gar o ódio, de te ri o rar os va lo res da de cên cia e da mo ra li- 
da de, da ho nes ti da de e da res pon sa bi li da de, pro cla- 
man do co mo o Gran de Ir mão: Guer ra é Paz. Li ber da de é
Es cra vi dão. Ig no rân cia é For ça.

Sua es pe ran ça, com cer te za, es tá nos ver sos de Mary
Ann Pi etz ker pu bli ca dos em 1872 e com os quais o Au tor
abre seu li vro, ci tan do-a na sua In tro du ção (p. 39) e nas
Con si de ra ções Fi nais (p. 287), acre di tan do que as pes- 
so as, an tes de fa lar, de vem fa zer-se as se guin tes per gun- 
tas: É ver da dei ro? É ne ces sá rio? É gen til?

Mas o ser hu ma no (pa ra evi tar o pa tru lha men to de
gê ne ro) é bom e a so ci e da de é que o cor rom pe, co mo
dis se Rous se au, ou é o lo bo de seu se me lhan te, co mo
pre fe riu Hob bes?

São Luís, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021
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