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01H39 ................ 0.5M

07H47 ................ 5.6M

13H45 ................ 0.7M
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O PT tem as cores vermelhas do PCdoB, tem programa parecido com o 
PCdoB, porém, sua agenda de 2022 não é a mesma do PCdoB. O Partido 
dos Trabalhadores chegou esta semana a 41 anos de fundação.

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

"Palpiteiro" 
 RENATO DIONÍSIO 

Poeta, Produtor Cultural

"A bom ba li te rá ria 
la ti no-ame ri ca na"

ANTONIO CARLOS LUA  
Jornalista

Prefeitura de São Luís colocará mais ônibus 
nas ruas  para diminuir o contágio

 PÁGINA 8

TJMA autoriza 
agências do Banco do 

Brasil a fecharem
PÁGINA 9

Ex-candidato a 
vereador preso 

pelo assassinato de 
Nilsinho em Ribamar

PÁGINA 9

Dia de Charles 
Darwin : Veja a 
importância da 

Origem das Espécies

PÁGINA 7

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 

Bolsonaro entrega terras em Alcântara e anuncia volta do auxílio emergencial
PÁGINA 2 E 3

Festas  estão proibidas 
por  10 dias no Maranhão 

SEM LOCKDOWN, SEM CARNAVAL

Não haverá lockdown no estado, pelo menos por enquanto. Foi o que definiu a audiência realizada ontem  conduzida pelo procurador geral de justiça do Mi-
nistério Público do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, e pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,  com as pre-

senças de representantes de municípios maranhenses, do estado, da Defensoria Pública, de setores de atividades econômicas, dentre outros. PÁGINA 9

Blitz Urbana realizará ações de fiscalização 
para coibir festas e aglomerações  na capital

 PÁGINA  5

Áreas de risco no Sacavém são vistoriadas 
por equipes da Prefeitura de São Luís

PÁGINA 5

Charles Darwin foi um dos pesqui-
sadores mais influentes da história da 
ciência, uma vez que levantou impor-
tantes pontos sobre como as espécies 
mudaram ao longo dos tempos.

TELEVISÃO 
As derivadas de 

Game of Thrones
PÁGINA 12

98 98232-0262

"E viva a esperança que 
há no coração do povo" 

MÁRCIO JERRY 
Jornalista, Secretário de Cidade e 

Desenvolvimento Urbano do Estado do Maranhão
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Bolsonaro reforçou sua defesa pela retomada das atividades normais do comércio, sem
restrições por conta da pandemia da covid-19

As si na tu ra em Washing ton

QUATRO PARCELAS

Auxílio emergencial
deve voltar em março

O
pre si den te da Re pú bli ca,
Jair Bol so na ro, afir mou nes- 
ta quin ta-fei ra, 11, que uma
no va ro da da do au xí lio

emer gen ci al de ve ser pa ga a par tir de
mar ço e por um pe río do de até qua tro
me ses. O che fe do Exe cu ti vo afir mou
que es sa é a al ter na ti va dis cu ti da atu- 
al men te en tre o Exe cu ti vo e o Con- 
gres so. Ele dis se, con tu do, que não sa- 
be qual se ria o va lor do be ne fí cio.

“Es tá qua se cer to, ain da

não sa be mos o va lor.

Com to da cer te za –

po de não ser – a par tir

de mar ço, (por) três,

qua tro me ses”, dis se em

con ver sa com

jor na lis tas ao fi nal de

even to do go ver no em

Al cân ta ra (MA).

“Is so que es tá sen do acer ta do com
o Exe cu ti vo e com o Par la men to tam- 
bém por que te mos que ter res pon sa- 
bi li da de fis cal”, acres cen tou.

O pre si den te não deu de ta lhes de

quan tas pes so as vão ser con tem pla- 
das com es sa no va ro da da do au xí lio.

O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, já dis se que a ideia é aten der
à me ta de dos 64 mi lhões de be ne fi ciá- 
ri os que re ce be ram no ano pas sa do.
Nem o pre si den te nem o mi nis tro dis- 
se ram co mo vão ser os cri té ri os de se- 
le ção.

Mais ce do, du ran te even to de en- 
tre ga de tí tu los de pro pri e da de ru ral,
Bol so na ro já ha via si na li za do que o
go ver no es tu da con ce der no vas par- 
ce las do au xí lio emer gen ci al “por al- 
guns me ses”.

Em ja nei ro, o pre si den te

dis se que a re to ma da do

au xí lio “que bra ria” o

Bra sil. Ago ra, con tu do,

ele diz que vai ter uma

no va ro da da, mas que a

re to ma da do be ne fí cio

“re pre sen ta um

en di vi da men to mui to

gran de do nos so País”.

Na con ver sa com jor na lis tas após a

ce rimô nia, re pe tiu que o au xí lio cus ta
“ca ro” pa ra o País. “Eter no é apo sen ta-
do ria, o BPC (Be ne fí cio de Pres ta ção
Con ti nu a da), tá? E é uma ques tão
emer gen ci al, por que cus ta ca ro pa ra o
Bra sil”, dis se.

Bol so na ro re for çou sua de fe sa pe la
re to ma da das ati vi da des nor mais do
co mér cio, sem res tri ções por con ta da
pan de mia da co vid-19. “Ago ra, não
bas ta ape nas con ce der mais um pe- 
río do de au xí lio emer gen ci al, o co-
mér cio tem que vol tar a fun ci o nar,
tem que aca bar com es sa his tó ria de
‘fe cha tu do’”, dis se. “De ve mos cui dar
dos mais ido sos e quem tem co mor bi- 
da de, o res to tem que tra ba lhar, ca so
con trá rio, se nos en di vi dar mos mui to
o Bra sil po de per der cré di to e daí a in-
fla ção vem, a dí vi da já es tá em R$ 5 tri- 
lhões, daí vem o ca os. Nin guém quer
is so aí”, de cla rou.

Nes ta quin ta-fei ra, o pre si den te da
Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL), co brou o
mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des,
por uma no va ro da da do au xí lio
emer gen ci al com “uma al ter na ti va
viá vel” pa ra o be ne fí cio ser con ce di-
do.Co mo mos trou o jor nal O Es ta do
de S. Pau lo, Gue des acei ta mais três
par ce las de R$ 200, mas con di ci o na a
apro va ção de uma no va ro da da à
apro va ção de me di das de ajus te fis cal,
co mo cor tes de gas tos com ser vi do- 
res, e uma ba se ju rí di ca (que po de ria
ser uma cláu su la de ca la mi da de ou
uma no va ver são da PEC do or ça men- 
to de guer ra pa ra per mi tir ao go ver no
am pli ar os gas tos fo ra de amar ras fis- 
cais).

RELAÇÕES

Bolsonaro acredita que EUA respeitará acordos

TRUMP E BOLSONARO DURANTE UMA DAS VISITAS DO BRASILEIRO AO EX-PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS

O pre si den te Jair Bol so na ro afir- 
mou nes ta quin ta-fei ra (11/2) que es- 
pe ra que o pre si den te ame ri ca no, Joe
Bi den, man te nha os acor dos com o
Bra sil as si na dos por Do nald Trump,
in cluin do o de Sal va guar das Tec no ló- 
gi cas (AST) – que per mi te o uso co- 
mer ci al da ba se de Al cân ta ra, no Ma- 
ra nhão.

A de cla ra ção ocor reu após even to
de en tre ga de tí tu los de pro pri e da de
ru ral no Cen tro de Lan ça men to de Al- 
cân ta ra (CLA). Ain da se gun do o che fe
do Exe cu ti vo, ‘mu da o go ver no e pou- 
ca coi sa mu da’ e que, com a me di da,
‘to dos ga nham’.Con ti nua de pois da
pu bli ci da de

“O po vo ame ri ca no, eles são re al- 
men te vol ta dos pa ra o in te res se da
sua na ção. Mu da go ver no, pou ca coi- 
sa mu da. Acre di to que to dos os acor- 
dos que as si na mos com o go ver no
Trump se rão man ti dos pe lo go ver no
Bi den. Acre di to nis so daí por que, afi- 
nal de con tas, to dos nós ga nha mos.

Não é ape nas o ame ri ca no, é o Bra sil
tam bém”.

A pre o cu pa ção é de que ha ja pres- 
são por par te de ONG’s e po pu la ção
ame ri ca na pa ra re vi são em meio ao
des con ten ta men to com Bol so na ro
por con ta das po lí ti cas de di rei tos hu- 
ma nos, mi no ri as e meio am bi en te.

O pre si den te com ple tou: “Fi ca mos
20 anos aguar dan do o mo men to pa ra
bo tar pra fren te o Cen tro de Lan ça- 
men to de Al cân ta ra. Foi fei to em 2019,
com a as si na tu ra, e de pois, com o
acor do da Câ ma ra, atra vés da Co mis- 
são de Re la ções Ex te ri o res in ter na ci o- 
nal, cu jo pre si den te era o de pu ta do
Edu ar do Bol so na ro, e ago ra es ta mos
com uma re a li da de aqui. Is so aqui re- 
al men te nos co lo ca no se le to gru po
dos lan ça do res de sa té li tes”.

O acor do en tre Bra sil e Es ta dos
Uni dos foi as si na do em mar ço de
2019 e pro mul ga do em ja nei ro de

2020 no Bra sil. Foi as si na do em
Washing ton sob os olhos do pre si den- 
te Jair Bol so na ro, que es ta va no pal co
da Câ ma ra de Co mér cio Ame ri ca na
no mo men to da as si na tu ra, fei ta pe- 
los mi nis tros Er nes to Araú jo (Re la- 
ções Ex te ri o res) e Mar cos Pon tes (Ci- 
ên cia e Tec no lo gia), e pe lo se cre tá rio
as sis ten te do Es cri tó rio de Se gu ran ça
In ter na ci o nal e Não-pro li fe ra ção dos
EUA, Ch ris topher Ford. O acor do de
sal va guar das tec no ló gi cas pre vê a
pro te ção de con teú do com tec no lo gia
ame ri ca na usa do no lan ça men to de
fo gue tes e mís seis a par tir da ba se de
Al cân ta ra. Atu al men te, 80% do mer- 
ca do es pa ci al usa tec no lo gia ame ri ca- 
na e, por tan to, a au sên cia de um acor-
do de pro te ção li mi ta o uso da ba se
bra si lei ra. O tex to tam bém é um acor-
do de não pro li fe ra ção de tec no lo gi as
de uso du al – quan do as tec no lo gi as
po dem ser usa das tan to pa ra fins ci vis
co mo mi li ta res, ca so do lan ça men to
de mís seis.

DECISÃO

STF tem maioria por
direito ao esquecimento

Se te dos 11 mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) vo ta ram con tra o di rei to ao es que ci men to na es fe- 
ra cí vel. Não exis te es se di rei to na le gis la ção bra si lei ra,
mas sua pre mis sa che ga a ser usa da por ma gis tra dos em
al gu mas de ci sões e, ago ra, a Su pre ma Cor te ana li sa um
re cur so ex tra or di ná rio com re per cus são ge ral — ou se ja,
é um ca so es pe cí fi co que te rá efei to so bre to dos os pro- 
ces sos se me lhan tes.

Vo ta ram nes ta quin ta-fei ra (11/2)

con tra o di rei to os mi nis tros

Cár men Lú cia, Ri car do

Lewan dows ki e Gil mar Men des. Já

ha vi am vo ta do de for ma con trá ria

os mi nis tros Di as Tof fo li, que é o

re la tor, Ro sa We ber, Ale xan dre de

Mo ra es e Kas sio Nu nes Mar ques. 

O mi nis tro Ed son Fa chin, que vo tou na úl ti ma quar- 
ta-fei ra (10), foi fa vo rá vel à pro pos ta. O jul ga men to te ve
iní cio na quar ta-fei ra (3) da se ma na pas sa da e ain da não
ter mi nou. O de ba te do cha ma do “di rei to ao es que ci- 
men to” atin ge ques tões co mo li ber da de de ex pres são,
cen su ra pré via e a pró pria im por tân cia da his tó ria, co- 
mo foi res sal ta do pe los mi nis tros no jul ga men to. Um
exem plo do que se ria o di rei to ao es que ci men to se ria
uma pes soa, após cum prir pe na por um cri me, exi gir a
ex clu são de re fe rên ci as ao de li to na in ter net e proi bir
que a im pren sa o ci te. “A pri va ci da de, ao li dar com di rei- 
to que já se fez pú bli co, no sen ti do de que os fa tos fo ram
exi bi dos an tes, não po de ser um li mi ta dor, a meu ver, da
li ber da de de ex pres são. E, no ca so dos au tos, que aqui se
te ve um ca so tris tís si mo, de um fa to gra ve, do lo ro so (…),
mas en trou pa ra os cha ma dos anais da his tó ria. Co mo
apa gá-lo da me mó ria de to dos? Co mo não sa ber que a
ca da no va mor te de uma mu lher que é mos tra da a gen te
pre ci sa apren der ou tra vez na tra gé dia do dia a dia?”,
afir mou Cár men Lú cia em seu vo to.

RETORNO

Senado deve priorizar
vacina e auxílio

PACHECO  É CONTRA CRIAR UM NOVO IMPOSTO PARA AUXÍLIO

O pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co (DEM-
MG), afir mou nes ta quar ta-fei ra (10/02) que a dis po ni- 
bi li za ção da va ci na con tra CO VID-19 em to do o país e o
re tor no do pa ga men to do au xí lio emer gen ci al pa ra a po- 
pu la ção se rão tra ta dos com pri o ri da de pe la Ca sa.

No iní cio da ses são, os se na do res fi ze ram um mi nu to
de si lên cio em ho me na gem ao se na dor Jo sé Ma ra nhão,
que mor reu nes sa se gun da-fei ra (08/02) ví ti ma do no vo
co ro na ví rus. Em ou tu bro, o se na dor Arol de de Oli vei ra
tam bém fa le ceu pe la do en ça.

“A gra vi da de des sa do en ça é re al e ur ge to mar me di- 
das pa ra vi a bi li zar a va ci na de for ma mais am pla e rá pi- 
da ao nos so al can ce. Es se as sun to, jun ta men te com o re- 
tor no do pa ga men to do au xí lio emer gen ci al ou de um
pro gra ma aná lo go de ve rá ser tra ta do com mais al ta pri- 
o ri da de nes ta Ca sa”, afir mou.

Pa che co afir mou que o Se na do tem “obri ga ção” de
aju dar o Bra sil a imu ni zar o mais ra pi da men te pos sí vel a
po pu la ção, em me mó ria aos se na do res e aos bra si lei ros.

Pou co an tes da ses são, o pre si den te ma ni fes tou re sis- 
tên cia em acei tar a cri a ção de um im pos to tem po rá rio
pa ra ban car o be ne fí cio à po pu la ção.

“A cri a ção de im pos to é sem pre al go trau má ti co, es- 
pe ci al men te à luz da dis cus são de uma re for ma tri bu tá- 
ria, que tem que ser mui to mais am pla”, dis se. “O mo- 
men to de se di men si o nar cri a ção ou ex tin ção de tri bu to
é na re for ma tri bu tá ria. En tão, va mos bus car uma so lu- 
ção den tro de fun da men tos econô mi cos sem a cri a ção
de im pos tos.”

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
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Famílias foram beneficiadas com a regularização das propriedades promovida pela
Secretaria de Patrimônio da União (SPU) em conjunto com o Comando da Aeronáutica

SAMARTONY MAR TINS

CENTRO DE LANÇAMENTO

Bolsonaro entrega
terras em Alcântara

PRE SI DEN TE DA RE PÚ BLI CA JAIR BOL SO NA RO PO SA PA RA FO TO GRA FIA COM FA MÍ LI AS E LI DE RAN ÇAS DE AGRO VI LAS 

O
pre si den te Jair Bol so na ro
par ti ci pou ho je (11) da ce- 
rimô nia de en tre ga de tí tu- 
los de pro pri e da de de ter ras

em Al cân ta ra, no Ma ra nhão. O even to
acon te ceu no Cen tro de Lan ça men to
de Al cân ta ra (CLA), ins ta la ção da For- 
ça Aé rea Bra si lei ra de lan ça men to de
fo gue tes ci en tí fi co-tec no ló gi cos.

De acor do com o pre si den te, a
emis são des ses tí tu los es tá pen den te
des de a dé ca da de 1980, quan do as fa- 
mí li as fo ram re ma ne ja das do seu lo- 
cal de ori gem pa ra agro vi las no mu ni- 
cí pio, pa ra cons tru ção do CLA. Pa ra a

im plan ta ção do pro je to do cen tro, foi
de sa pro pri a da uma área de se gu ran ça
de mais de 62 mil hec ta res.

Na oca sião, uma fa zen da foi ad qui- 
ri da e in cor po ra da ao pa trimô nio da
União e ca da fa mí lia re ce beu uma gle- 
ba ru ral de 15 hec ta res e um lo te ur ba- 
no com uma re si dên cia. Ho je, 125 fa- 
mí li as fo ram be ne fi ci a das com a re gu- 
la ri za ção das pro pri e da des, pro mo vi- 
da pe la Se cre ta ria de Pa trimô nio da
União (SPU), do Mi nis té rio da Eco no- 
mia, em con jun to com o Co man do da
Ae ro náu ti ca.

“Sei das di fi cul da des das ci da des
pe que nas e nós de ve mos aju dar os
seus mo ra do res. E es sa é uma for ma
de dar dig ni da de ao ho mem do cam-
po”, dis se Bol so na ro em seu dis cur so.
“Não exis te pre ço por es tar em su as
mãos um tí tu lo de pro pri e da de, pa ra
di zer que é seu, ‘eu pos so in ves tir,
pos so bus car re cur sos, pos so fa zer fi- 
nan ci a men tos e me lho rar aqui lo que,
ago ra, é meu’”, acres cen tou o pre si- 
den te.

Al cân ta ra fi ca na Re gião Me tro po li- 
ta na de São Luís, com po pu la ção es ti-
ma da em 22,1 mil ha bi tan tes.

CÂMARA FEDERAL

Bira (PSB) quer investigação sobre cerveja e picanha

O de pu ta do fe de ral (PSB-MA) jun to
com ou tros par la men ta res da le gen da
na Câ ma ra de vem pro to co lar nes ta
sex ta-fei ra (12) tam bém no Tri bu nal
de Con tas da União (TCU) um pe di do
de in ves ti ga ção de com pras pe las For- 
ças Ar ma das de to ne la das de pi ca nha,
mi lha res de li tros de cer ve ja e de ze nas
de la tas de Skol Be ats, en tre ou tros
itens pa ra chur ras co. Os de pu ta dos
do PSB já ha vi am aci o na do a Pro cu ra- 
do ria Ge ral da Re pú bli ca (PGR), pa ra
in ves ti gar o ca so.

Além de Bi ra do Pin da ré, o do cu- 
men to é as si na do pe los de pu ta dos
Eli as Vaz (PSB-GO), Ales san dro Mo lon
(PSB-RJ), De nis Be zer ra (PSB-CE), Lí- 
di ce da Ma ta (PSB-BA), Ca mi lo Ca pi- 
be ri be (PSB-AP) e Vil son da Fe ta emg
(PSB-MG). “En quan to fal ta va ci na,
oxi gê nio e au xí lio emer gen ci al; e en- 

quan to ti ram di rei tos da po pu la ção
bra si lei ra, o go ver no Bol so na ro usa
di nhei ro pú bli co pa ra com prar pi ca- 
nha e cer ve ja. Um ato gra vís si mo que
me re ce ser in ves ti ga do. Já en tra mos
com re pre sen ta ção na Pro cu ra do ria
Ge ral da Re pú bli ca. Não dá pra acei tar
que re cur sos pú bli cos se jam usa dos
pa ra fa zer chur ras co en quan to pes so- 
as mor rem à mín gua”, res sal tou Bi ra
do Pin da ré.

A ação foi mo vi da se ma nas após a
im pren sa re ve lar da dos so bre os gas- 
tos do go ver no fe de ral com co mi da.
Em um pre gão ele trô ni co re a li za do
em 2020 pa ra o 38º Ba ta lhão de In fan- 
ta ria, fo ram ad qui ri das 500 gar ra fas
da cer ve ja Stel la Ar tois a R$ 9,05 ca da;
no mes mo cer ta me, o ba ta lhão ad qui- 
riu tam bém três mil gar ra fas de Hei- 
ne ken, a R$ 9,80 ca da. 

Já a 23ª Bri ga da de In fan ta ria de
Sel va foi agra ci a da com 3.050 gar ra fas
de Ei sen bahn, a R$5,99. “Ve ri fi ca-se
que a mai o ria dos pro ces sos de com- 
pras des ses pro du tos se guiu o pro ce- 
di men to da li ci ta ção. A Ad mi nis tra ção
Pú bli ca, por tan to, te ve a co ra gem de
mo ver a es tru tu ra fe de ral pa ra con du- 
zir cer ta mes com o ob je ti vo de com- 
prar gran de quan ti da de de cer ve ja”,
ar gu men tam os au to res da re pre sen- 
ta ção.

Se gun do o le van ta men to, o Co- 
man do do Exér ci to foi o que mais
com prou pi ca nha. Os da dos do Por tal
da Trans pa rên cia mos tram que o ór- 
gão ad qui riu 569,2 to ne la das da igua- 
ria. A Ma ri nha ad qui riu 88 to ne la das.
No to tal, 76 pro ces sos li ci ta tó ri os ga- 
ran ti ram a com pra de 714 to ne la das
do cor te. Em um des tes lei lões, pa ra a
Di re to ria de Abas te ci men to da Ma ri- 
nha, o va lor da pi ca nha foi de R$ 84,14
o qui lo.

 Se gun do os de pu ta dos, fo ram ad- 

qui ri dos 13.670 qui los da car ne. Em
ou tro, 62.370 kg de mi o lo da al ca tra
fo ram com pra dos por R$ 82,37 o qui- 
lo. “A com pra des se pro du to não é crí- 
vel em tem pos de cri se fi nan cei ra,
uma vez que es te não é um cor te pa ra
se co mer no dia a dia di an te de sua es- 
pe ci a li za ção e pre ço”, es cre vem os au-
to res da re pre sen ta ção.

Bi ra do Pin da ré re cen te men te to-
mou pos se na Co mis são Mis ta de Or- 
ça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção
(CMO), e des ta cou as pri o ri da des pa- 
ra os bra si lei ros e bra si lei ras, co mo o
pro lon ga men to do au xí lio emer gen- 
ci al. “O Bra sil es tá cla man do por va ci-
na, por au xí lio emer gen ci al e por mais
con di ções pa ra en fren tar es te mo- 
men to per ver so da his tó ria pro va do
pe la pan de mia.

 Não po de mos si len ci ar di an te dis-
so. Eu acho que es ta co mis são em bo ra
te nha um tem po bas tan te es trei to de
tra ba lho cum pre um pa pel es tra té gi- 
co nes te mo men to da his tó ria do
país”, dis se o par la men tar.

So bre a im por tân cia da Co mis são
Mis ta de Or ça men tos Pú bli cos e Fis- 
ca li za ção (CMO), Bi ra do Pin da ré afir-
mou que a pri o ri da de tem que ser o
en fren ta men to à Co vid-19. ” “To mei
pos se na Co mis são Mis ta de Or ça-
men tos Pú bli cos.

 As su mo es sa mis são na cer te za de
que pre ci sa mos aten der as pri o ri da- 
des da po pu la ção. E nes te mo men to,
ela cla ma por va ci na e por mais e me- 
lho res con di ções pa ra en fren tar es se
mo men to per ver so pro vo ca do pe la
pan de mia do no vo co ra ví rus. 

Es sa Co mis são, em bo ra com um
tem po es trei to de tra ba lho, cum pre
um pa pel fun da men tal e acre di to que
po de mos so mar for ças nes te sen ti do”,
res sal tou Bi ra do Pin da ré
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Fa zen do con tas (1)

Fa zen do con tas (2)

Fa zen do con tas (3)

“Nun ca mais vão ver-me gri tan do ‘mi to!
mi to!’”

Ba te…

…re ba te

Pa la vra não é ação
O PT tem as co res ver me lhas do PC doB, tem pro gra ma pa re ci- 

do com o PC doB, po rém, sua agen da de 2022 não é a mes ma do
PC doB. O Par ti do dos Tra ba lha do res che gou es ta se ma na a 41
anos de fun da ção. Já o PC doB, com es sa de no mi na ção, com ple ta- 
rá no pró xi mo dia 18, seus 59 anos – mas a re cri a ção. Mas a his tó- 
ria ori gi nal da le gen da co mu nis ta re mon ta a 1922, quan do trou xe
no pro gra ma a ideia nas cen te no mun do, da re vo lu ção mar xis ta-
Ie ni nis ta. Re cu sa va ali an ça co la bo ra ti va en tre ca pi tal e tra ba lho, e
de fen dia a com pre en são de que as con tra di ções do ca pi ta lis mo
só se ri am su pe ra das pe la lu ta pro le tá ria e pe lo iní cio da cons tru- 
ção de uma so ci e da de no va, jus ta, igua li tá ria de avan ça da.

O PT nas ceu den tro da he te ro ge nei da de so ci o po lí ti ca. En tre
seus fun da do res se mis tu ra vam mi li tan tes de opo si ção à Di ta du ra
Mi li tar de 1964, sin di ca lis tas, in te lec tu ais, ar tis tas e ca tó li cos li ga- 
dos à Te o lo gia da Li ber ta ção. A da ta de fun da ção foi 10 de fe ve rei- 
ro de 1980, no Co lé gio Si on, em São Pau lo. Em 42 anos, o PT che- 
gou ao go ver no de vá ri os es ta dos, à Pre si dên cia da Re pú bli ca por
qua tro ve zes con se cu ti vas (Lu la e Dil ma). En quan to is so, em 99
anos, o PC doB só veio ele ger o pri mei ro go ver na dor, em 2014,
com Flá vio Di no no Ma ra nhão – re e lei to em 2018, nu ma ali an ça
de 16 par ti dos – da es quer da ao cen tro-di rei ta.

Fal tan do um ano pa ra as pró xi mas elei ções pre si den ci ais, PT e
PC doB – du as le gen das de es quer da – es tão no cen tro do de ba te
so bre o en fren ta men to do pre si den te Jair Bol so na ro, re pre sen tan- 
te má xi mo da ex tre ma di rei ta na Amé ri ca La ti na. Na da ta de ani- 
ver sá rio do PT, a pre si den te na ci o nal, de pu ta da fe de ral Glei si
Hoff mann fez um ace no a Flá vio Di no so bre es ta rem jun tos em
2022. Ela pre gou a união do PT, PC doB, PDT e PSB num com pro- 
mis so pa ra “der ro tar Bol so na ro e sua pre ten são de con tro lar o
Con gres so”.

Hoff mann es tá na lu ta pe lo afas ta men to de Bol so na ro, via im- 
pe a ch ment, cu jos pe di dos já so mam mais de 60 na Câ ma ra. O PT
nun ca di ri giu a der ru ba da de Dil ma Rous seff em 2016, por um
con jun to de for ças con ser va do ras, in cor po ra das num pro je to
úni co de im pe dir Lu la no va men te na dis pu ta: mí dia tra di ci o nal,
igre jas evan gé li cas, em pre sa ri a do, Es ta dos Uni dos, Ju di ciá rio e
Con gres so. A pro pos ta se ria uma re van che de mo crá ti ca, pe las ur- 
nas de 2022. No en tan to, o Bra sil tor nou-se di vi di do en tre os que
se guem fi eis ao bol so na ris mo ex tre mis ta e uma opo si ção es fa ce- 
la da por am bi ções elei to rais. As sim, co mo o PT já tem o pla no B
com Fer nan do Had dad, Flá vio Di no te ria que bus car ou tro ca mi- 
nho. Seu pro je to de pac to pe lo Bra sil es bar ra no pa re dão cha ma- 
do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Ao par ti ci par de even to ad mi nis tra ti vo no Cen tro de Lan ça- 
men tos de Al cân ta ra, o pre si den te Jair Bol so na ro ad mi tiu que o
au xí lio emer gen ci al po de rá re tor nar em mar ço e du rar en tre três e
qua tro me ses.

Ele não sou be, po rém an te ci par o va lor do au xí lio, mas ga ran- 
tiu que es tá “qua se cer to”. Os de ta lhes es tão sen do acer ta dos en- 
tre o Exe cu ti vo e o Con gres so, le van do em con ta a Lei de Res pon- 
sa bi li da de Fis cal.

Em 2020, o au xí lio emer gen ci al so cor reu 68 mi lhões de bra si- 
lei ros mais atin gi dos pe lo efei to da pan de mia. Foi gas to a ba bilô- 
ni ca so ma aci ma de R$ 300 bi lhões. Os be ne fi ciá ri os re ce be ram ao
me nos cin co par ce las de no mí ni mo R$ 600.

 

Da ati vis ta de ex tre ma di rei ta e bol so na ris ta, Sa ra Win ter, que
se diz “apo sen ta da” e “mor ren do de ver go nha” pe lo que fez, ao or- 
ga ni zar em 2020, atos an ti de mo crá ti cos, nos quais foi pre sa e in di- 
ci a da na Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, pe la de fe sa do fe cha men to do
STF e do Con gres so.

 
Pe lo me nos oi tos de pu ta dos do Cen trão, que for ma a

ba se ali a da do go ver no Bol so na ro no Con gres so e o se- 
na dor Ro ber to Ro cha (PSDB) fi ze ram par te da co mi ti- 

va de Bol so na ro a Al cân ta ra, on de en tre gou tí tu los de
pro pri e da de a trans fe ri dos pa ra agro vi las na dé ca da de 80, ao re- 
dor da Ba se de Lan ça men tos.

 
O que cha ma a aten ção é que dos oi tos de pu ta dos, a

me ta de in te gra, tam bém, a ba se ali a da de Flá vio Di no.
Pe dro Lu cas, Mar re ca Jú ni or e An dré Fu fu ca, por

exem plo. São au tên ti cos re pre sen tan tes da “ve lha po lí- 
ti ca”, tão es cu la cha da por Bol so na ro.

 
O se cre tá rio de Ar ti cu la ção Po lí ti ca Ru bens Jú ni or (PC- 

doB) deu uma es no ba da na ida de Bol so na ro a Al cân- 
ta ra: “Ele (Bol so na ro) veio en tre gar ape nas 120 tí tu los

de pro pri e da de ru rais, nós, até ago ra, já en tre ga mos
3.800”.

Em Al cân ta ra, on tem, o pre si den te Jair Bol so na ro cri ti cou a
ação mo vi da pe lo go ver no do Ma ra nhão no STF, pe din do que a
União re a ti ve lei tos de UTI que ha vi am si do fe cha dos em meio à
pan de mia de Co vid-19.

Ao dis cur sar no CLA, o pre si den te dis se ‘não jus ti fi car’ qual- 
quer re cla ma ção da fal ta de lei tos, já que o go ver no fe de ral te ria
des ti na do R$ 109 mi lhões ex clu si vos pa ra a im plan ta ção dos lei- 
tos, e no to tal se ria R$ 1,3 bi lhão in ves ti do na saú de do Ma ra nhão.

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
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RE NA TO DI O NÍ SIO
Po e ta, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ra

AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta

Palpiteiro

Fi quei im pres si o na do, con fes so, com a
re per cus são pro mo vi da pe lo fo lhe tim ele- 
trô ni co, pro du zi do pe la Re de Glo bo de te le- 
vi são com o no me de Big Brother, ver são que
se gue acom pa nha da de Bra sil por ser es te
mo de lo de pro gra ma já exaus ti va men te ex- 
plo ra do nos EUA. Res sal te-se que en tre nós
o pro gra ma de fu ti li da des já se en con tra na
21ª edi ção, fa to mais que de mons tra ti vo do
enor me fa tu ra men to que pro duz pa ra a Vê- 
nus pla ti na da, que uti li za os mei os de co mu- 
ni ca ção, al gu mas noi tes, e mi lhões de li ga- 
ções te lefô ni cas são dis pa ra das, pa ra sal var
ou man dar pa ra ca sa seus par ti ci pan tes.

Tu do tem iní cio, com o pe di do de dis pen- 
sa de de ter mi na do par ti ci pan te do reality
show, que ar gu men ta ter si do im pe li do ao
ato pe la ma ni pu la ção que cor re sol ta na ca- 
sa, pa ra o bem ou pa ra o mal, seu ges to, abre
a tem po ra da de de ba tes sob o te ma ma ni pu- 
la ção. Por pu ra coin ci dên cia, ou iro nia, a su- 
pos ta, ou pe lo me nos uma das prin ci pais au- 
to ras des te fa zer, – a ma ni pu la ção- exer ce
nas ho ras to das, ou so men te nas va gas, a
fun ção de in flu en ci a do ra di gi tal na web.

De tão in co mo da do, bus quei au xí lio no
Au ré lio, pa ra o ter mo, gra fa do es tá: pre pa rar
com a mão, im pri mir for ma, en gen drar, for- 
jar, ma qui nar. Da mes ma for ma bus quei a
pa la vra in fluên cia: ato ou efei to de in fluir(-
se), ação que uma pes soa exer ce so bre ou tra,
pres tí gio, cré di to, po der, as cen dên cia. Co mo
de mos tra do pe lo Au ré lio, as pa la vras são
pri mas mui to pró xi mas e qua se sem pre, ser- 
vem pa ra de sig nar a mes ma si tu a ção fá ti ca.

Pe lo ex pos to, a ação de ma ni pu lar ou in- 
flu en ci ar, não po de ser vis ta co mo um mal
em si so men te, há que le var-se em con ta os
ob je ti vos que se pre ten de al can çar com es te
ato ou ação. Nos sa es co la ma ni pu la cons ci- 
ên ci as pa ra a cons tru ção de um mun do me- 
lhor, pa ra tan to, seus mes tres ten tam in flu- 
en ci ar, ao má xi mo seus dis cí pu los, pa ra al- 
can çar os ob je ti vos de se ja dos. En quan to is- 
to, mi lhões são os que de fe nes tram a in- 
fluên cia da te le vi são na for ma ção de nos sos
jo vens. Por tan to os ter mos po dem ser usa- 
dos pa ra de sig nar uma ação ne ga ti va ou po- 
si ti va. Da mes ma for ma e ma nei ra, de ve mos
ques ti o nar su pos ta ma ni pu la ção, pe la
quan ti da de de ações ou con teú dos, uma in- 
for ma ção men ti ro sa, já nos en si na va o mi- 
nis tro na zis ta Jo seph Go eb bels, so men te se
tor na rá ver da de com sua in fi ni ta re pe ti ção,
bem co mo, um gra ce jo, di ri gi do a uma e de- 
ter mi na da mo ça, cer ta men te se rá con si de- 
ra do cri mi no so se re pe ti do in fi ni tas ve zes.
Pen so que so men te quan do de mos tra do a
ele va da uti li za ção des te ar ti fí cio fi ca pa ten- 
te a da uma si tu a ção cri mi no sa.

Ou tro as pec to que não po de fi car ao lar go
des ta des pre ten si o sa con si de ra ção, é o da
qua li da de das in for ma ções, ges tos e ações,
que di ri gi mos ou são di ri gi das con tra nós;
sa bi da men te, de ve mos ou de ve ría mos, es tar
pre pa ra dos pa ra res pon dê-las, afir ma ti va- 
men te ou não, con for me fos se nos so juí zo
de va lor a cer ca des te con teú do ou ação. Cla- 
ro que nes te ca so es ta mos do tan do, a to dos,
de sen so crí ti co, não sen do as sim, mai or pe- 
ca mi no si da de al can ça a ação ou in for ma- 
ção.

A si tu a ção cri a da na ca sa do big, nin guém

tem dú vi das, é sul re al, ou se ja, não tem pa- 
ra le lo em nos sa vi da co ti di a na, em bo ra to-
dos os ele men tos e as pec tos ali mos tra dos,
em tu do, ou em par te, se as se me lhem aos vi- 
vi dos di a ri a men te por to dos.

Cla ro tam bém, que a ne nhum dos par ti- 
ci pan tes po de ser da do o di rei to de des co-
nhe cer ser aque le dra ma de quin ta ca te go ria
uma far sa da vi da re al e, to dos se su jei ta ram
à aná li se ex ter na de seu ca rá ter de sua nu dez
e pre fe rên cia se xu al, e is to é ali ven di do no
car tão de cré di to, sem cen su ra ou par cimô- 
nia. O mun do vi ve uma guer ra sem pre ce- 
den tes pe lo con tro le da in for ma ção, os EUA,
Chi na, Ja pão, Co reia, den tre ou tros, se acu- 
sam mu tu a men te de re ce be rem in ter fe rên- 
cia de hac kers. De in va di rem seus ar se nais
in for ma ti vos e su as ba ses tec no ló gi cas. A
Rús sia é acu sa da de ma ni pu lar as elei ções
ame ri ca nas, da mes ma for ma que es tes, são
acu sa dos de in ter fe rên cia em ou tros paí ses,
in clu so o Bra sil. Nes te sen ti do, em nos sa pá- 
tria ja mais as sis ti mos uma es ca la da cri mi- 
no sa na con fec ção- dis tri bui ção – pro pa ga- 
ção de fa ke news, cu jo úni co e ob je ti vo é im- 
por von ta des e con cep ções, tu do ao ar re pio
da lei e da jus ti ça.

Ca da ser vi ven te, é bom que re fli ta mos,
po de a um só tem po ser in flu en ci a dor e in- 
flu en ci a do, ser ma ni pu la dor e ma ni pu la do,
o que di fe ren cia, a meu mo des to sa ber, é o
fim que de se ja al can çar quem ma ni pu la a
ação ou a in for ma ção. A ci ên cia quan do eti-
ca men te di fun di da ja mais se rá ma ni pu la do-
ra. O co nhe ci men to quan do cri mi no sa men- 
te exer ci do, tor na cri mi no so quem o ma ni- 
pu la e, a es tes, a his tó ria não con ce de o be- 
ne fí cio do es que ci men to.

A bom ba li te rá ria la ti no-ame ri ca na

Quan do o jor na lis ta e es cri tor co lom bi a- 
no, Ga bri el Gar cía Már quez, lan çou – há
mais de meio sé cu lo – o ro man ce ‘Cem Anos
de So li dão’, ain da não era re co nhe ci da no
mun do a gran de ma triz cul tu ral que cons ti- 
tui a Amé ri ca La ti na. O li vro – uma das me- 
lho res obras his pa no-ame ri ca nas – cri ou pa- 
ra dig mas de iden ti da de, con tri buin do pa ra a
rein ven ção de um con ti nen te plu ral, que
agre ga cir cuns tân ci as múl ti plas e abar ca
uma ga ma con si de rá vel de cul tu ras e prá ti- 
cas so ci ais. So bre a nar ra ti va da obra mais
cé le bre do jor na lis ta co lom bi a no, a pri mei ra
pre mis sa a ser pen sa da é a que se re fe re à cir- 
cu la ri da de, com os fa tos sen do sem pre uma
re pe ti ção com no va rou pa gem de fa tos an te- 
ri o res. ‘Cem Anos de So li dão’ é uma bus ca
pe la iden ti da de la ti no-ame ri ca na, re ve lan- 
do sua his tó ria, de ci fran do su as ori gens. A
crí ti ca li te rá ria cu nhou a ex pres são “re a lis- 
mo má gi co” ou “re a lis mo fan tás ti co”, pa ra
clas si fi car “Cem Anos de So li dão”, cu ja prin- 
ci pal ca rac te rís ti ca é li dar com si tu a ções
inu si ta das e, até, ir re ais, co mo se es tas fi zes- 
sem par te do co ti di a no. Com a obra, Ga bri el
Gar cía Már quez – ven ce dor do Prê mio No- 
bel da Li te ra tu ra, em 1982 – fez eclo dir a
bom ba li te rá ria na Amé ri ca La ti na. Foi a par- 
tir do li vro que a li te ra tu ra mun di al co me çou
a en xer gar os es cri to res la ti no-ame ri ca nos,
abrin do as por tas da cul tu ra oci den tal. ‘Cem
Anos de So li dão’ é um mar co li te rá rio sem
pre ce den tes e se fir mou co mo clás si co, não
ape nas da li te ra tu ra la ti no-ame ri ca na, co- 
mo tam bém da li te ra tu ra mun di al. Pu bli ca- 
do em 1967, foi o li vro mais li do do cha ma do
‘bo om’ da li te ra tu ra la ti no-ame ri ca na.

Se du to ra pe lo en re do, a obra – es tu da da
pe la crí ti ca li te rá ria em nu me ro sos ân gu los

e fa ce tas – re la ci o na jor na lis mo, li te ra tu ra,
len das e mi tos da Amé ri ca La ti na, mos tran- 
do que no uni ver so cul tu ral do con ti nen te o
re al e o ir re al con vi vem e se com ple men tam.
A pai sa gem es ta be le ci da por Ga bri el Gar cía
Már quez no li vro é a da co le ção de his tó ri as,
len das e mi tos, bus can do na cul tu ra po pu lar
os ele men tos de sus ten ta ção li te rá ria.

‘Cem Anos de So li dão’ con ti nua sen do
fun da men tal na cri a ção de uma iden ti da de
da Colôm bia, on de exis te ho je um for te mo- 
vi men to cul tu ral que se de ve, em gran de
me di da, a obra de Ga bri el Gar cia Már quez.
As sim, po de mos di zer que se Cer van tes fun- 
dou a Es pa nha, Ga bri el Gar cía Már quez fun- 
dou a Colôm bia.

Além de ‘Cem Anos de So li dão’, Ga bri el
Gar cía Már quez – um dos es cri to res mais ad- 
mi ra dos e tra du zi dos, com mais de 40 mi- 
lhões de li vros ven di dos em 36 idi o mas – é
au tor de obras clás si cas co mo ‘O Amor nos
Tem pos do Có le ra’, ‘Nin guém Es cre ve ao Co- 
ro nel’ e ‘Crô ni ca de uma Mor te Anun ci a da’.

Os li vros de Ga bri el Gar cía Már quez nem
sem pre fo ram uma una ni mi da de co mo nos
pa re ce ho je. Al gu mas obras do es cri tor co- 
lom bi a no fo ram cen su ra das na an ti ga União
So vié ti ca, on de pas sou uma tem po ra da es- 
cre ven do uma sé rie de re por ta gens so bre a
vi da no blo co co mu nis ta, na dé ca da de 1950.
A tra du ção fei ta nos Es ta dos Uni dos pas sou
ini ci al men te des per ce bi da, e, nos paí ses
ára bes, co mo o Irã, os li vros eram ven di dos
no mer ca do ne gro, pois não ha via per mis são
pa ra pu bli cá-los.

Ami go de Fi del Cas tro, ele não era vis to
com bons olhos pe lo go ver no da Colôm bia,
o que di fi cul tou a acei ta ção da obra pe lo
par ti cu lar po si ci o na men to que o re la ci o na- 
va com o pen sa men to utó pi co de es quer da,
que de pois da Re vo lu ção Cu ba na, co me ça va
a ter gran de aco lhi da em to dos os paí ses la ti- 

no-ame ri ca nos e ca ri be nhos. Por con ta de
sua for te re la ção com a es quer da, Ga bri el
Gar cía Mar quez te ve que sair da Colôm bia,
na dé ca da de 1970, pro te gi do di plo ma ti ca- 
men te pe la em bai xa da do Mé xi co, de pois da
emis são de uma or dem de pri são con tra ele,
na qual era acu sa do de co o pe rar com a guer- 
ri lha e apoi ar as For ças Ar ma das Re vo lu ci o- 
ná ri as da Colôm bia (Farcs), cri a da em 1964
nu ma ação po lí ti ca do Par ti do Co mu nis ta
Co lom bi a no.

A pro fis são de jor na lis ta – exer ci da du- 
ran te mui tos anos por Ga bri el Gar cía Már-
quez – fez com que ele tes tas se em seus li- 
vros mui tas de su as téc ni cas nar ra ti vas de
do cu men tá rio, com lon gas re por ta gens es-
cri tas em for ma de ro man ce, a exem plo de
‘No tí ci as de um se ques tro’, ‘A aven tu ra de
Mi guel Lit tín clan des ti no em Chi le’, ‘Re la to
de um náu fra go’, en tre ou tras pu bli ca ções
do jor na lis ta. São tex tos hí bri dos, for ma dos
pe la mis tu ra de ro man ce e re por ta gem. Ele
se for mou na es co la jor na lís ti ca nor te-ame- 
ri ca na da qual saí ram tam bém no mes co mo
o do es cri tor e jor na lis ta nor te-ame ri ca no,
Tru man Ca po te. Ga bri el Gar cía Már quez –
que se for mou em jor na lis mo nos Es ta dos
Uni dos, ten do co mo con tem po râ neo o jor-
na lis ta nor te-ame ri ca no, Tru man Ca po te –
fa le ceu em 17 de abril de 2014 – par tia da
ideia de que a re por ta gem é uma cons tru ção
lin guís ti ca, que pre ten de ter co mo re fe ren ci- 
al a “re a li da de”, mas que, co mo cons tru ção
lin guís ti ca, es ta ria su jei ta mais à pró pria lin- 
gua gem que aos im pe ra ti vos do fa to. Ele ini- 
ci ou a car rei ra de jor na lis ta no “El Es pec ta- 
dor’, o jor nal mais im por tan te da Colôm bia.
Di zia sem pre que ser re pór ter era a me lhor
pro fis são do mun do. Ele jus ti fi ca va is so a
par tir da ideia de que o re pór ter es cu ta as
his tó ri as alhei as e tem por obri ga ção con tá-
las a ou tros.

MAR CIO JERRY
Jor na lis ta, Se cre ta rio de Ci da de e De sen vol vi men to Ur ba no
do Es ta do do Ma ra nhão

E vi va a es pe ran ça
que há no co ra ção
do po vo

Ao fun do se via cla ra men te o Pa lá cio dos Leões, que
por dé ca das ig no rou pes so as co mo o An to nio Car los. As
pa la fi tas que ali se mul ti pli ca vam, su mi ram. Seus an ti- 
gos mo ra do res fo ram me re ci da men te reins ta la dos em
apar ta men tos dig nos. A ce na, ago ra gra va da em mi nha
me mó ria, é re sul ta do de uma vis to ria re cen te, à fren te
da Se cre ta ria das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no
do Ma ra nhão (Se cid-MA), e que exem pli fi ca bem por- 
que, co mo tan tos bra si lei ros, tei mo em ter es pe ran ças
no nos so Bra sil.

É que do mes mo lu gar de on de bro ta va mi sé ria e im- 
pe ra va o des ca so, o que ou vi des te mes mo An to nio Car- 
los, ago ra or gu lho sa men te po si ci o na do di an te de sua
ca sa, ao olhar de vol ta pa ra o Pa lá cio, foi: “man dar aqui
um alô pro Flá vio Di no, que fez es sas ben fei to ri as aqui ”.
Mi nha che ga da à Se cid é re cen te, mas meu olhar so bre
as trans for ma ções que vêm se de se nhan do no Ma ra- 
nhão e em nos sa ca pi tal, não. É com o mes mo olhar de
quem viu es tas pa la fi tas e acom pa nhou a po bre za ali
pre sen te, que me or gu lho de há um mês co man dar a
pas ta que par ti ci pa ati va men te des de o iní cio do go ver- 
no Flá vio Di no de uma das mais be las trans for ma ções
pro mo vi das em nos so es ta do: as so ci ais.

Em 2020, por exem plo, com a en tre ga pe lo go ver na- 
dor Flá vio Di no do Re si den ci al Jo sé Cha gas – a par tir do
Mi nha Ca sa Mi nha Vi da, em con tra ta ção ain da no go- 
ver no Dil ma –, 1.360 fa mí li as saí ram da pa la fi ta pa ra
apar ta men tos dig nos. In do além das mu dan ças na in- 
fra es tru tu ra fí si ca, o avan ço de to das es sas edi fi ca ções e
en tre gas al can çam um ga nho in tan gí vel, que só po dem
ser men su ra dos em ci da da nia e dig ni da de.

Nou tra fren te de atu a ção e em pe nha dos em fa zer gi- 
rar es sa ro da do bem é que es ta mos dan do con ti nui da- 
de, am pli an do e dan do ce le ri da de ao pro ces so de le ga li- 
za ção e en tre ga de tí tu los de pro pri e da des em São Luís e
ou tros mu ni cí pi os ma ra nhen ses.
Ape nas nes te pri mei ro se mes tre de 2021, aos me nos 4
mil tí tu los se rão en tre gues a par tir do pro gra ma de Re- 
gu la ri za ção Fun diá ria, que be ne fi ci a rá fa mí li as tan to da
re gião me tro po li ta na de São Luís – Pa ço do Lu mi ar, São
Jo sé de Ri ba mar e Ra po sa –, quan to em mu ni cí pi os do
in te ri or, a exem plo de Im pe ra triz, Bu ri ti Bra vo, Co li nas,
en tre ou tros. Se rão 771 ape nas nes te mês de fe ve rei ro
em Im pe ra triz.

Co mo sem pre as si na la o go ver na dor Flá vio Di no, re- 
gu la ri zar mo ra di as e tam bém pe que nos co mér ci os é
bom pa ra as fa mí li as, é bom pa ra os ne gó ci os e va lo ri za
os imó veis, o que sig ni fi ca que es tas pes so as es tão ten do
um ga nho re al de pa trimô nio e um mo ti vo a mais pa ra
ter es pe ran ça de que di as me lho res vi rão.

Es pe ran ça! Quem tem com pro mis so com o po vo não
po de frus trar es sa es pe ran ça nem ja mais es que cer os
An to ni os Car los. Ao con trá rio, é pre ci so fa zer da es pe- 
ran ça a ener gia que nos im pul si o na a cons truir um Bra- 
sil de to dos nós; e fa zer da ex cla ma ção do An to nio Car- 
los olhan do o Pa lá cio dos Leões tão per to da vis ta e até
ou tro dia tão lon ge do des ti no de le, ins pi ra ção e com- 
pro mis so.

É pre ci so com pre en der is so e dar sen ti do or ga ni za ti- 
vo, po lí ti co; jun tar es sa es pe ran ça nu ma po de ro sa for ça
trans for ma do ra ca paz de cons truir um tem po no vo, de
Bra sil pa ra to dos. É pre ci so sair das ‘cai xi nhas’, de to das
elas, e se abrir a es sa es pe ran ça pa ra que de la se ex traia a
ener gia ne ces sá ria pa ra con du zir o po vo a um Bra sil de
to dos nós.

Gra ças a Deus o po vo bra si lei ro tei ma em ter es pe ran- 
ça. E vi va a es pe ran ça que há no co ra ção do po vo e a ale- 
gria que ago ra há no co ra ção de tan tos An to nio´s Car los.

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará 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 Confecção de Material Gráfico, 
de interesse da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 02 de março de 2021 às 08:30 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.presidentemedici.ma@g-
mail.com. Informações complementares, no mesmo endereço. Presidente Médici (MA), 08 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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará 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 Aquisição de Urnas Funerárias e Prestação de Serviços 
Funerários, de interesse da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 02 de março de 2021 às 11:00 
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), 08 
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

CULTO DE SÉTIMO DIA
TENENTE CORONEL RONILSON GOMES PINTO

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO TENENTE CORONEL 
RONILSON GOMES PINTO, CONVIDAM PARENTES E 
AMIGOS PARA UM CULTO DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE   
NO DIA 03.02.2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 19.30H NO 
GINASIO DE ESPORTE DO COMANDO GERAL DA 
POLICIA MILITAR  (CALHAU) AGRADECEMOS A TODOS 
QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE 
CRISTÃ.

-

RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a 
Licença de Instalação Nº 32120 com validade até 
26/01/2022, para atividade de implantação da Escola SESI 
em tempo Integral localizada na Avenida dos Holandeses/ 
Conselheiro Hilton Rodrigues (MA 203), quadra 10, s/nº, 
Loteamento Recreio do Araçagi, São José de Ribamar - MA, 
conforme o processo SEMAM Nº 898/2019.

Áreas de risco do bairro do Sacavém são vistoriadas 
por equipes da Prefeitura de São Luís

PREVENÇÃO

E
m uma ação conjunta, as secretarias Munici-
pais da Criança e Assistência Social (Semcas), 
Obras e Serviços Públicos (Semosp), Urbanis-
mo e Habitação (Semurh) e Segurança e Cida-

dania (Semusc), por meio da Defesa Civil, realizaram na 
manhã de hoje (11), uma vistoria no bairro do Sacavém.

Foi realizada inspeção em um terreno para futura inter-
venção de obras de contenção, identificação de constru-
ção ilegal e permanência irregular das famílias em risco, 
já incluídas no Benefício Eventual de Moradia, mas que 
continuam residindo nas casas interditadas.

“A ação de hoje é resultado de uma reunião entre os 
responsáveis por essas instituições, realizada na última 
terça-feira (9), para traçar planos de ações e debater como 
se dará o trabalho envolvendo essas secretarias. Quan-
do falamos em áreas de risco das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, as políticas públicas são transver-
sais, então é fundamental traçarmos estratégias em con-
junto pelo Município”, declarou a secretária da Semcas, 
Rosângela Bertoldo.

Das 19 residências da área, 9 receberam as equipes 
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do 
território do Bairro de Fátima e da Defesa Civil. Em mais 
um diálogo, os servidores conversaram com os moradores 
acerca da necessidade de saída do local, e outro aviso de 
interdição foi colocado nas casas. Os demais não foram 
encontrados no local no momento da busca.

As vistorias em áreas de risco na cidade já iniciadas 
pela Defesa Civil irão continuar e será dado seguimento ao 
trabalho conjunto das equipes. O objetivo é ter um fluxo 
de trabalho para que as secretarias e órgãos municipais 
mantenham uma ação única em assistência e orientação 

a esses moradores. A visita técnica das equipes foi inicia-
da por essa área, devido a uma demanda oriunda da Vara 
de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Alexandro Nogueira, superintendente da Defesa Ci-
vil, diz que se necessário, novos laudos serão emitidos 
após a avaliação da Semosp, em função da nova obra a 
ser realizada pelo município no local. “Nossa preocupa-
ção maior é com a segurança das famílias e preservação 
das vidas, por isso, nosso trabalho é contínuo. Estamos 
também junto com o Cras para alertar as famílias mais 
relutantes. Sobre as famílias que se recusam a sair, iremos 
buscar soluções legais para esse tipo de situação. Esse 
trabalho conjunto é essencial, pois cada um tem a clare-
za de todo serviço realizado pelas secretarias”, explicou 
Alexandro Nogueira.

Blitz Urbana realizará ações de fiscalização para coibir festas de Carnaval 

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (Se-
murh), por meio da Blitz Urbana, inicia, nesta sexta-feira 
(12), as ações de fiscalização em casas de eventos, bares 
e bairros onde costumam ser realizadas festas de Car-
naval em São Luís. O trabalho tem objetivo de garantir a 
suspensão dos eventos em ambientes públicos, em de-
cisão acertada pelo Município com o Poder Judiciário e 
outras instituições, devido ao aumento da pandemia da 
Covid-19.

Para o titular da Semurh, Bruno Costa, a força-tarefa 
deve demonstrar resultados positivos quanto à situação 
da pandemia na capital, mas, para isso, é necessário que 
haja colaboração da população. “Além da imunização, que 

vem sendo efetivada pela Prefeitura de São Luís, é essen-
cial que todos nós, ludovicenses, tenhamos responsabi-
lidade para alcançar este objetivo comum. Seguindo as 
recomendações necessárias para evitar a disseminação 
da doença, acreditamos que logo poderemos retomar 
nossa rotina”, ressaltou.

As ações contarão com equipes diárias de 12 agentes e 
quatro viaturas da Blitz Urbana que, em parceria com as 
secretarias municipais de Segurança com Cidadania (Se-
musc) e de Meio Ambiente (Semmam), irão circular em 
áreas estratégicas da cidade para inibir possíveis even-
tos. Caso as equipes identifiquem algum tipo de festi-
vidade, além de ser interrompida, seus organizadores 

serão notificados e, se necessário, direcionados à Dele-
gacia de Polícia.

Saiba mais

De acordo com o Decreto estadual nº 36.462, as come-
morações do Carnaval de 2021 estão suspensas no Ma-
ranhão. Ficou a cargo das gestões municipais definirem 
sobre os pontos facultativos normalmente deliberados na 
segunda e terça-feira de Carnaval, assim como na Quarta-
feira de Cinzas. Em São Luís, o prefeito Eduardo Braide 
manteve o funcionalismo do serviço municipal nos dias 
15, 16 e 17 de fevereiro, sem ponto facultativo ou feriado.
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Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de extintores novos para atender às 
demandas das Unidades ligadas à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – SES/MA, de acordo 
com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. Abertura: 26/02/2021, às 9h 
(horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 09 de fevereiro de 2021
MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
PROCESSO Nº 6893/2021/SES

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEDEL/MA, neste ato representada 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 e com base no Decreto Estadual 
nº 31.553/2016, resolve HOMOLOGAR o processo em epígrafe, referente ao Pregão Presencial nº 
003/2020-CSL/SEDEL, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços referentes aos Lotes que compõe Limpeza, Manutenção e Conservação do Estádio Castelão - 
Complexo Canhoteiro, nesta capital, em favor da Empresa BB ALMEIDA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
09.028.980/0001-50, Lote 01 no valor de R$ 1.338.735,96 (hum milhão, trezentos e trinta e oito mil, 
setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) e Lote 02 no valor de R$ 160.300,00 
(cento e sessenta mil e trezentos reais), conforme Adjudicação.

São Luís (MA), 09 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 na Prestação de Serviços de Saúde, para 

atender à demanda das UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO INTERIOR DO ESTADO – 

Coroatá, Codó e Imperatriz.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 08/03/2021, às 9h, horário de Brasília.

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

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

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

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

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 09 de fevereiro de 2021

Vicente Diogo Soares Júnior

Presidente da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 041/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.155/2021 – EMSERH

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEDEL, torna público que realizará às 14h30, do dia 
24 de março de 2021, no Auditório do Edifício João Goulart, localizado na Praça Dom Pedro II, nº 220 – 
Edifício João Goulart - Centro, nesta Capital, Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR 
PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, objetivando a Contratação de empresa 
especializada de engenharia para reconstrução da cobertura e reforma do Ginásio Poliesportivo 
Georgiana Pflueger (Castelinho), em São Luís/MA, na forma da Lei nº 8.666/1993. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados para consulta através do site www.sedel.ma.gov.br, ou no endereço 
supra, sede da Comissão Setorial de Licitação/SEDEL, 7º andar, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h às 18h, 
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen 
drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem o Edital mediante “download” na página da SEDEL 
e tiverem interesse em participar desta licitação, deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no 
endereço e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos 
(UPLOAD). Esclarecimentos e informações adicionais, no mesmo endereço, pelo site 
www.sedel.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 2106-4245.

São Luís (MA), 11 de fevereiro de 2021
MARIANO PAULISTA DE AZEVEDO NETO

Presidente da CSL/SEDEL/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL Nº 001/2021- CSL/SEDEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003280/2021- SEDEL/MA

O 24° Batalhão de Infantaria de Selva, comunica aos interessados 

que realizará processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 

Nº 01/2021 - Contratação de eventual aquisição de equipamentos 

para procedimentos clínicos, a nível ambulatorial, de uso do Posto 

Médico Militar da Guarnição de São Luís - MA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Abertura das propostas 10h (horário local) de 25 de fevereiro de 

2021, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021

24º BATALHÃO DE 
INFANTARIA DE SELVA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

MISSA DE SETIMO DIA
 ALDANIRA BRAÚNA GUTERRES

CONVITE

OS FAMILIARES DA SAUDOSA ALDANIRA BRAÚNA 
GUTERRES, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A 
MIISA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE   NO DIA 13.02.2021 
(SABADO) ÀS 10.00H DA MANHÃ NA PAROQUIA SÃO 
PAULO APOSTOLO (RENASCENÇA II) AGRADECEMOS A 
TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDA-
RIEDADE CRISTÃ.

-

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 

AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de Barreirinhas/-
MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que a licitação em epígrafe, na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, publicada no O IMPARCIAL, no dia 26 de 
janeiro de 2021, pág. 11, tendo por objeto a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de 
Assessoramento Jurídico junto à Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA, com a finalidade de 
assegurar orientação jurídica na tomada de suas decisões de natureza administrativa, assim como 
representá-lo judicialmente com a Procuradoria do Município, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações, anteriormente marcada para às 09:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2021, fica adiada 
para o dia 05 de março de 2021, às 10:00 horas, na sala da Comissão Central de Licitação/CL, na Av. 
Joaquim Soeiro, S/N - Centro - Barreirinhas/MA, fica adiado, por interesse da Administração. 
Informações adicionais ccl@barreirinhas.ma.gov.br. Barreirinhas/MA, 09 de fevereiro de 2021. Iolanda 
Santos David – Secretária de Administração. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 

 AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de 
Barreirinhas/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que a licitação 
em epígrafe, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, publicada no O 
IMPARCIAL, no dia 26 de janeiro de 2021, pág. 11, tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada em Consultoria e Assessoria Contábil para atendimento das Secretarias Municipais 
de Barreirinhas - MA, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, anteriormente 
marcada para às 14:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2021, fica adiada para o dia, 5 de março às 
15:00 horas, na sala da Comissão Central de Licitação/CCL, na Av. Joaquim Soeiro, S/N - Centro - 
Barreirinhas/MA, por interesse da Administração. Informações adicionais ccl@barreirinhas.ma.-
gov.br. Barreirinhas/MA, 09 de fevereiro de 2021. Iolanda Santos David – Secretária de Adminis-
tração. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 

ERRATA DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A Secretaria 
Municipal de Administração, torna publica a presente ERRATA do 
aviso de adiamento de licitação Pregão Presencial n° 001/2021, 
publicado no Jornal de Grande Circulação – O Imparcial, no dia 10 
de Fevereiro de 2021, página 06. ONDE SE LÊ:  24 de fevereiro às 
10:00 horas LEIA-SE:  26 de Fevereiro as 10:00 horas. Iolanda 
Santos David – Secretária Municipal de Administração. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
TOMADA DE PREÇO n.º 001/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do 
Grajaú/MA, através de seu Secretário de Patrimônio e Finanças, o Sr. João 
Afonso Oliveira De Carvalho, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação 
divulgada através do edital da TOMADA DE PREÇO N.º 001/2021, tendo por 
objeto a contratação de Empresa para perfuração de um poço para abastec-
imento de água no município de Itaipava do Grajaú, atendendo as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, considerando 
a conveniência da Administração. Assim sendo, a presente licitação não terá 
prosseguimento. 10 de fevereiro de 2021, Itaipava do Grajaú-MA, JOÃO 
AFONSO OLIVEIRA DE CARVALHO – SECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO E 
FINANÇAS.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
TOMADA DE PREÇO n.º 002/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do 
Grajaú/MA, através de seu Secretário de Patrimônio e Finanças, o Sr. João 
Afonso Oliveira De Carvalho, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação 
divulgada através do edital da TOMADA DE PREÇO N.º 002/2021, tendo por 
objeto a contratação de Empresa para execução de serviços de coleta de 
lixo domiciliar e limpeza pública no município de Itaipava do Grajau/MA, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, considerando a conveniência da Administração. Assim 
sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. 10 de fevereiro de 
2021, Itaipava do Grajaú-MA, JOÃO AFONSO OLIVEIRA DE CARVALHO – 
SECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2021. A 
Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú/MA, através de seu Secretário de Patrimônio e Finanças, o Sr. João 
Afonso Oliveira de Carvalho, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, 
o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2021, tendo por objeto 
a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema 
de informação para a funcionalidade do Diário Oficial Eletrônico e Sistema de Conta-Cheque online de servidores, 
bem como serviços de alimentação e diagramação de matérias decorrente das necessidades desta municipalidade 
e preparação, tratamento técnico, gestão, codificação e upload de documentos, para envio ao portal da 
transparência, diário oficial, site institucional e sistemas do TCE/MA, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Itaipava do Grajaú - MA.  • Informatização, identificação, tratamento técnico em documentos; • 
Produzir, estruturar e hierarquizar conteúdos e funcionalidades;  • Serviços de gestão de documentos públicos;  
•Realizar análise permanente para identificar deficiências ou não conformidades, pontos de observação, título das 
páginas, links, imagens, legendas, textos, formulários, funcionalidades, usabilidade, acessibilidade e outros; • 
Revisar e editar textos e conteúdo;  • Elaborar, revisar e editar textos e conteúdo, além de traduzir conteúdo em 
inglês e espanhol; • Codificação de documentos para upload dos mesmos dentro das normas do TCE/MA; • 
Tratamento técnico, arquivamento e upload de documentos "Diário Oficial da Prefeitura";  • Tratamento técnico, 
arquivamento, e upload de documentos dentro das normas do TCE/MA "SACOP";  •Tratamento técnico, 
arquivamento, codificação e upload de documentos conforme normas/instrução normativa do TCE/MA "EPCA"; • 
Tratamento técnico, arquivamento e upload de documentos dentro das normas do TCE/MA "SITE INSTITUCIONAL"; 
• Upload de arquivos decorrente das necessidades da Administração Pública do Município de Itaipava do Grajaú – 
MA, considerando a conveniência da Administração. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. 11 
de fevereiro de 2021, Itaipava do Grajaú-MA, JOÃO 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do 
Grajaú/MA, através de seu Secretário de Patrimônio e Finanças, o Sr. João 
Afonso Oliveira de Carvalho, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulga-
da através do edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2021, tendo por objeto a 
Contratação de empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento 
na bomba, conforme a demanda, para abastecimento da frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Itaipava do Grajaú/-
MA e/ou locados por esta, conforme termo de referência, considerando a 
conveniência da Administração. Assim sendo, a presente licitação não terá 
prosseguimento. 11 de fevereiro de 2021, Itaipava do Grajaú-MA, JOÃO 
AFONSO OLIVEIRA DE CARVALHO – SECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-CPL/PMSRM. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, Estado do Maranhão, torna público 
que em razão de questões de ordem administrativa, a licitação em epígrafe, objetivando a Contratação 
de empresa para prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria 
Contábil na área Pública, para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município de São 
Raimundo das Mangabeiras/MA, conforme edital e anexos, com  sessão do certame licitatório marcada 
para o dia 24 de fevereiro de 2021, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/-
MA, edição de 08/02/2021, fica adiada para o dia 04 de março de 2021, no mesmo horário e local 
estabelecido no preambulo do edital de licitação. Motivo: não saiu a publicação em Jornal de Grande 
Circulação. O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial (saoraimundodasmangabeiras.-
ma.gov.br/), ou solicitados via e-mail (cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br). Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra, via e-mail ou no fone (99) 98503-2444 de 2º à 6º feira, no horário das 
08h:00min às 12h:00min. São Raimundo das Mangabeiras – MA, 08 de fevereiro de 2021. Gloria Maria 
Aguiar Costa, Presidente da CPL.

CNPJ/MF: 06.651.616/0001-09
Rua do Alecrim s/n, Bairro Primavera, CEP: 65.840-000, 
São Raimundo das Mangabeiras

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 05/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através 
da Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13 
e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 25 de fevereiro de 2021 às 08h30min, licitação na 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 05/2021, do tipo menor preço, objetivando registro de preço pelo 
prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual fornecimento de materiais de construção, elétrico e 
hidráulico, com entrega parcelada, visando suprir as necessidades das secretarias municipais da 
Prefeitura Municipal de Monção. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para 
consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção (http://ww-
w.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo 
orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na 
sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao 
grupo de risco. Monção - MA, 08 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: Brunno Leonardo E. F. Sousa.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 06/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através 
da Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13 
e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 25 de fevereiro de 2021 às 11h00min, licitação na 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 06/2021, do tipo menor preço, objetivando registro de preço pelo 
prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados com aquisição e 
reposição de peças, com entrega parcelada, visando suprir as necessidades das secretarias municipais da 
Prefeitura Municipal de Monção. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para 
consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção (http://ww-
w.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo 
orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na 
sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao 
grupo de risco. Monção - MA, 08 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: Brunno Leonardo E. F. Sousa.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
02/2021/CPL/PMB. PROCESSO Nº 51/2020 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através 
de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 10:00 horas do dia 26 de  Fevereiro  de 2021, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por ITEM, para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de 
combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S-10 automotivo) e seus derivados para abastecimento da frota de veículos próprio 
e locados de toda a Administração Pública do Município de Bacuri/MA, nas Secretarias Municipal de Administração e Finanças, 
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Secretaria municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Agricultura,  na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento 
de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos 
de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 11 de Fevereiro de 2021. Linelson Ribeiro 
Rodrigues -  Pregoeiro Oficial.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 

AVISO DE  ADIAMENTO.  PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de 
Barreirinhas/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que a 
licitação em epígrafe, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, publicada 
no O IMPARCIAL, no dia 26 de janeiro de 2021, pág. 11, tendo por objeto a Contratação de 
Empresa para Assessoria em Controle Interno em apoio às atividades do Município de BARREIRI-
NHAS/MA,   Na Forma da Lei Federal 10.520/2002, e Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, 
anteriormente marcada para às 11:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2021, fica adiada para o 
dia 24 de fevereiro às 10:00 horas, na sala da Comissão Central de Licitação/CCL, na Av. Joaquim 
Soeiro, S/N - Centro - Barreirinhas/MA, por interesse da Administração. Informações adicionais 
ccl@barreirinhas.ma.gov.br. Barreirinhas/MA, 09 de fevereiro de 2021. Iolanda Santos David – 
Secretária de Administração. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do 
Grajaú/MA, através de seu Secretário de Patrimônio e Finanças, o Sr. João 
Afonso Oliveira de Carvalho, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulga-
da através do edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2021, tendo por objeto a 
Contratação de empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento 
na bomba, conforme a demanda, para abastecimento da frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú/MA e/ou locados por 
esta, conforme termo de referência, considerando a conveniência da Adminis-
tração. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. 11 de 
fevereiro de 2021, Itaipava do Grajaú-MA, JOÃO AFONSO OLIVEIRA DE 
CARVALHO – SECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 006/2021, através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú/MA, através de seu 
Secretário de Patrimônio e Finanças, o Sr. João Afonso Oliveira de Carvalho, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 006/2021 - SRP, tendo por objeto a contratação de empresa para 
a prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e 
desalojamento de morcegos das dependências dos prédios públicos visando 
atender às demandas do município de Itaipava do Grajaú, conforme termo de 
referência, considerando a conveniência da Administração. Assim sendo, a 
presente licitação não terá prosseguimento. 11 de fevereiro de 2021, Itaipava do 
Grajaú-MA, JOÃO AFONSO OLIVEIRA DE CARVALHO – SECRETÁRIO DE PATRIMÔ-
NIO E FINANÇAS.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 007/2021, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. A 
Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú/MA, através de seu Secretário de 
Patrimônio e Finanças, o Sr. João Afonso Oliveira de Carvalho, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o 
CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESEN-
CIAL n.º 007/2021 - SRP, tendo por objeto a contratação de empresa para a 
prestação dos serviços de limpeza de fossas sépticas, desinfecção e desentupi-
mento de ralos, pias, bocas de lobo, caixas de gorduras e vasos sanitários 
visando atender às demandas do município de Itaipava do Grajaú, conforme 
termo de referência, considerando a conveniência da Administração. Assim 
sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. 11 de fevereiro de 2021, 
Itaipava do Grajaú-MA, JOÃO AFONSO OLIVEIRA DE CARVALHO – SECRETÁRIO 
DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2021, através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú/MA, através de seu 
Secretário de Patrimônio e Finanças, o Sr. João Afonso Oliveira de Carvalho, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 008/2021 - SRP, tendo por objeto a 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, 
conforme termo de referência, considerando a conveniência da Adminis-
tração. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. 11 de 
fevereiro de 2021, Itaipava do Grajaú-MA, JOÃO AFONSO OLIVEIRA DE 
CARVALHO – SECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
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. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 
combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para abastecimento da frota de 
veículos da Administração Pública Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA e / ou locados por esta, 
conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 02 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 no endereço eletrônico - 
https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. 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 – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: 
cpljenipapo@gmail.com das 08:00 as 12:00hs Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos 
Vieiras -MA, 08 de fevereiro de 2021. Aldely da Silva Souza. Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021, OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de gases medicinais armazenados em cilindros para atender as necessidades do 
Hospital Municipal Prefeita Madalena Braga e das unidades básicas de saúde do município de 
Nina Rodrigues/MA. EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou obtidos mediante 
recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem reais), no endereço abaixo de segunda a 
sexta-feira das 08h:00 ás 12h:00. Endereço: Praça Rui Fernandes Costa, S/N, centro, Nina 
Rodrigues-MA. Entrega das propostas: Dia 02/03/2021 – ás 09h:00, no mesmo endereço.

Nina Rodrigues - MA, 11 de Fevereiro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Reaviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 
e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação Pregão Presencial, do tipo menor preço Global 
para Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Limpeza, Coleta e Transporte De 
Resíduos em Vias e Logradouros Públicos para atender a demanda do Município de Presidente 
Juscelino -MA. Data da Abertura: dia 25 de Fevereiro de 2021, às 08:00 hs, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente 
Juscelino/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no 
site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de documento de 
arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino/MA, 12/02/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 03 de março de 2021, às 10:00hs (dez 
horas), Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento 
menor preço, objetivando o Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação 
escolar, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por 
meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamen-
tação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e 
alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado 
através do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação 
de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 
65.279-000. Presidente Médici - MA, 29 de janeiro 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
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Vi da de Char les Darwin

Obra de Char les Darwin

Darwin e a se le ção na tu ral

A Ori gem das Es pé ci es

Im pac to

Dia de Charles Darwin

A importância da
Origem das Espécies

C
har les Darwin foi um dos pes qui sa do res mais
in flu en tes da his tó ria da ci ên cia, uma vez que
le van tou im por tan tes pon tos so bre co mo as
es pé ci es mu da ram ao lon go dos tem pos.

Nas ci do em 1809, em Shrewsbury, Darwin, des de
mui to no vo, in te res sou-se pe las ci ên ci as na tu rais. Um
fa to mar can te em sua vi da foi a ex pe di ção re a li za da a
bor do do HMS Be a gle, que per mi tiu que o na tu ra lis ta
re a li zas se vá ri as ob ser va ções im por tan tes e que fo ram
es sen ci ais pa ra o de sen vol vi men to da sua obra, pu bli ca- 
da em 1859. O li vro Ori gem das es pé ci es por meio da se- 
le ção na tu ral é, sem dú vi das, uma das obras mais re le- 
van tes da atu a li da de.

Char les Ro bert Darwin nas ceu em 12 de fe ve rei ro de
1809, na ci da de de Shrewsbury, na In gla ter ra. Era fi lho
de um mé di co mui to co nhe ci do cha ma do Ro bert Wa- 
ring Darwin (1766-1848) e de Su san nah Wedgwo od
(1765-1817), fi lha de um ri co ho mem da in dús tria de ce- 
râ mi ca. Sua mãe fa le ceu quan do ele ti nha ape nas oi to
anos.

Des de jo vem, Darwin era apai xo na do por co le ci o nar
ro chas, ani mais e plan tas. Além dis so, ado ra va re a li zar
ati vi da des la bo ra to ri ais com seu ir mão, Eras mus, em
um la bo ra tó rio de quí mi ca mon ta do pe los dois.

Aos 16 anos, seu pai re ti rou-o da es co la e pas sou a le- 
vá-lo pa ra seu con sul tó rio, pa ra que ele ano tas se to dos
os sin to mas dos pa ci en tes. Lo go de pois, Darwin co me- 
çou a es tu dar me di ci na na Uni ver si da de de Edim bur go,
se guin do os pas sos de sua fa mí lia. Darwin não se iden ti- 
fi cou com o cur so, sen do um dos pon tos mais trau má ti- 
cos a fal ta de anes te sia nas dis ci pli nas que en vol vi am ci- 
rur gi as. En tre tan to, a Uni ver si da de de Edim bur go foi
im por tan te pa ra ele, pois lá apren deu so bre ta xi der mia e
te ve aces so a im por tan tes obras, co mo o li vro Zo o no- 
mia, obra de seu avô, em que se tra ta de idei as bá si cas
so bre a evo lu ção. En tre tan to, ape sar do apren di za do,
em 1827, Darwin de sis te do cur so de me di ci na. Is so fez
com que seu pai acon se lhas se-o a de di car-se à Igre ja an- 
gli ca na, en vi an do-o pa ra o Ch rist’s Col le ge, em Cam- 
brid ge. As sim ele en con trou o lo cal ide al pa ra es tu dar
his tó ria na tu ral, ini ci an do uma fa mo sa co le ção de be- 
sou ros. Foi em Cam brid ge que ele co nhe ceu John Ste- 
vens Hens low, um na tu ra lis ta de di ca do à bo tâ ni ca.
Hens low acon se lhou-o a co nhe cer as flo res tas tro pi cais
e in di cou-o pa ra vi a jar a bor do do na vio HMS (Her
Majesty Ship) Be a gle. O na vio par tiu em 27 de de zem bro
de 1831, e Darwin vi a jou por cin co anos, co le tan do uma
gran de quan ti da de de ma te ri al. Ma te ri al es se que ren- 
deu vá ri os tra ba lhos so bre fau na e flo ra dos lo cais vi si ta- 
dos, além de con tri bui ções so bre a ge o lo gia de al gu mas
áre as. As idei as so bre evo lu ção, no en tan to, não fo ram
ra pi da men te pu bli ca das. Darwin ca sou-se com sua pri- 
ma Em ma Wedgwo od, em 1839, e te ve com ela 10 fi lhos.
Uma de su as fi lhas, An nie, a mais ve lha, mor reu pre co- 
ce men te, com ape nas 10 anos, e is so aba lou as idei as de- 
le em re la ção a Deus. Es se fa mo so pes qui sa dor mor reu
no dia 19 de abril de 1882, na In gla ter ra, e foi en ter ra do
na Aba dia de West mins ter, em Lon dres. A cau sa de sua
mor te foi, ao que tu do in di ca, um ata que car día co.

A vi a gem a bor do do Be a gle foi, sem dú vi das, es sen ci- 
al pa ra que Darwin com pre en des se me lhor a ideia de
evo lu ção e fos se ca paz de ela bo rar su as te o ri as. Além
das ob ser va ções re a li za das no Be a gle, ele leu vá ri os tra- 

ba lhos que o aju da ram or ga ni zar su as idei as. Den tre es- 
sas lei tu ras, des ta ca-se o tra ba lho de Tho mas Malthus,
que o fez per ce ber a exis tên cia de uma lu ta cons tan te
dos se res vi vos pe la so bre vi vên cia. A pri mei ra ver são de
ori gem das es pé ci es foi fei ta em 1842, po rém ela não foi
pu bli ca da, prin ci pal men te de vi do a ques tões re li gi o sas,
uma vez que seu tra ba lho der ru ba va a ideia de que o ser
hu ma no ha via si do cri a do por Deus exa ta men te co mo é
ho je. Em 1858, Darwin leu um ar ti go de Al fred Rus sel
Wal la ce, no qual ha via idei as mui to se me lhan te às su as.
Ele en tão en vi ou es se tra ba lho pa ra Char les Lyell, Jo- 
seph Ho o ker e Asa Grau, que já co nhe ci am su as idei as.
Es ses pes qui sa do res acon se lha ram uma apre sen ta ção
con jun ta dos tra ba lhos. As idei as de Wal la ce e Darwin
fo ram, des se mo do, apre sen ta das à So ci e da de Li ne a na
de Lon dres. No dia 24 de no vem bro de 1859, o li vro Ori- 
gem das es pé ci es por meio da se le ção na tu ral foi pu bli- 
ca do. Sua te o ria foi acei ta por par te da co mu ni da de ci- 
en tí fi ca, po rém vá ri as crí ti cas sur gi ram, e os cris tãos
con si de ra ram-na uma he re sia. No pri mei ro dia de sua
pu bli ca ção, to dos os exem pla res da obra fo ram ven di- 
dos, sen do o mes mo ob ser va do nas seis edi ções se guin- 
tes.

A se le ção na tu ral é o me ca nis mo, pro pos to por
Darwin, res pon sá vel pe la evo lu ção. De acor do com o
pes qui sa dor, as es pé ci es vi vem uma lu ta cons tan te pe la
so bre vi vên cia, e é nes se con tex to que a se le ção na tu ral
atua. De acor do com tal te o ria, o meio se le ci o na o or ga- 
nis mo mais ap to a so bre vi ver em de ter mi na do am bi en- 
te. Es se or ga nis mo re pro duz-se e pas sa su as ca rac te rís- 
ti cas aos seus des cen den tes. Des se mo do, as va ri a ções
que per mi tem a so bre vi vên cia per ma ne cem ao lon go
das ge ra ções. Ima gi ne, por exem plo, que exis tam in se- 
tos ver des e mar rons que ser vem de ali men to pa ra um
ti po de pás sa ro. Es ses in se tos vi vem em tron cos de ár vo- 
res, des se mo do, os mar rons fi cam mais ca mu fla dos que
os ver des. O pás sa ro, pa ra ali men tar-se, re cor re, na mai- 
o ria das ve zes, aos ver des, pois es ses são avis ta dos com
mais fa ci li da de. Des se mo do, os in di ví du os mar rons
apre sen tam uma van ta gem em re la ção aos ver des, que
mor rem ce do, mui tas ve zes, an tes de atin gi rem a ida de
re pro du ti va. Os in se tos mar rons, nes se ca so, re pro du- 
zem-se mais e pas sam es sas ca rac te rís ti cas aos seus
des cen den tes, au men tan do o nú me ro des ses or ga nis- 
mos “mais ap tos” ao am bi en te. Um pro ble ma nes sa
ideia es tá no fa to de que Darwin não foi ca paz de ex pli- 
car co mo as ca rac te rís ti cas eram trans mi ti das de um in- 
di ví duo pa ra ou tro. Es sa ex pli ca ção só foi pos sí vel pos- 
te ri or men te, gra ças ao de sen vol vi men to da ge né ti ca.

Em 24 de no vem bro de 1859, a edi to ra de John
Murray, em Lon dres, lan çou um li vro de no me enor me e
com uma te o ria en tão vis ta co mo exó ti ca. Em Da Ori- 
gem das Es pé ci es por Meio da Se le ção Na tu ral ou a Pre- 
ser va ção de Ra ças Fa vo re ci das na Lu ta pe la Vi da, o na tu- 
ra lis ta bri tâ ni co Char les Darwin (1809-1882) apre sen ta- 
va ao mun do sua te o ria da evo lu ção.

Os 1.250 exem pla res es go ta ram-se ra pi da men te. E a
ma nei ra de com pre en são da vi da na Ter ra se ria mu da da
pa ra sem pre.

“A obra é tão im por tan te por que ne la fo ram lan ça das
as pre mis sas do me ca nis mo de evo lu ção por se le ção na- 
tu ral das es pé ci es”, afir ma o bió lo go Bru no da Cos ta Ro- 
dri gues, co or de na dor da Uni da de de Genô mi ca Fun ci o- 

nal da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja nei ro (UFRJ).
“De uma for ma sim ples, es sa for ça evo lu ti va atua de

for ma com que as di fe ren ças de ca rac te rís ti cas de po pu- 
la ções pro pi ci em que uma des tas se ja fa vo re ci da em um
con tex to am bi en tal ou com por ta men tal, de tal for ma
que in di ví du os que as pos su am te rão mais chan ces de
pos suí rem des cen den tes e, ca so a ca rac te rís ti ca se ja
her dá vel, es ta se rá trans mi ti da pa ra a pró xi ma ge ra ção
da pro le”, afir ma Ro dri gues. “Ho je em dia, com o avan ço
do co nhe ci men to te mos uma com pre en são mais ho lís- 
ti ca so bre os me ca nis mos que mol dam a se le ção na tu ral
(mui tos des tes que Darwin não fa zia ideia em sua épo- 
ca) e, ain da sim, os pi la res da se le ção na tu ral pro pos to
nes te li vro con ti nu am ex pli can do es te fenô me no de for- 
ma pre ci sa, o que faz es ta obra ser tão re le van te”, des ta- 
ca. “A evo lu ção por se le ção na tu ral pro põe pe la pri mei ra
vez de for ma ex plí ci ta que to das as es pé ci es es tão su jei- 
tas a es te me ca nis mo, e faz com que a pre mis sa de que
os hu ma nos te nham si do pro je ta dos por me ca nis mos
so bre na tu rais não se ja mais ne ces sá ria”, com ple ta Ro- 
dri gues. “Es ta te o ria tam bém mos tra que es pé ci es evo- 
lu em de for ma gra du al ao lon go dos anos, e o fa to de que
to das as for mas de vi das es tão de cer ta for ma re la ci o na- 
das e po dem ter sur gi do de um úni co an ces tral co mum
foi sem som bra de dú vi das uma gran de que bra de pa ra- 
dig ma na épo ca, que é bem so li di fi ca da atu al men te”,
res sal ta.

Di re tor do pro je to Darwin Ma nus cripts do Mu seu
Ame ri ca no de His tó ria Na tu ral, em No va York, o his to ri- 
a dor Da vid Kohn acre di ta que o im pac to da obra de
Darwin es tá em dois fun da men tais pon tos, di fe ren tes
en tre si, con tu do com ple men ta res. “O pri mei ro é sua te- 
o ria da se le ção na tu ral, que ex pli ca co mo as ca rac te rís ti- 
cas sur gem, as adap ta ções dos or ga nis mos. Pra ti ca men- 
te qual quer coi sa na vi da que en vol va re la ci o na men tos
en tre or ga nis mos e meio am bi en te é re sul ta do ma jo ri ta- 
ri a men te de adap ta ções. Ou se ja: na da em bi o lo gia faz
sen ti do sem evo lu ção, tu do é re gu la do pe la se le ção na- 
tu ral. A be le za do mun do po de ser com pre en di da por
Darwin”, des ta ca. O ou tro as pec to apon ta do pe lo his to- 
ri a dor é a im pli ca ção me ta fí si ca do darwi nis mo. “A te o- 
ria diz que um or ga nis mo não é per fei to. Ele fi ca ape nas
o quão per fei to pre ci sa ser pa ra com pe tir com ou tros or- 
ga nis mos que vi vem ao re dor, com pe tem pe la mes ma
co mi da. En tão na na tu re za não há per fei ção, não há
uma he ran ça, uma ten dên cia de de sen vol vi men to pa ra
a per fei ção. Tu do é ape nas a com pe ti ção e a van ta gem
na tu ral”, afir ma. Au to ra de, en tre ou tros, ‘His tó ria da Ci- 
ên cia: o ma pa do co nhe ci men to’ e pro fes so ra da Pon ti fí- 
cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pau lo (PUC-SP), a fí si- 
ca, fi ló so fa e his to ri a do ra Ana Ma ria Al fon so-Gold farb
de fi ne ‘A Ori gem das Es pé ci es’ co mo um mar co ze ro dos
pro gres sos bi o ló gi cos a par tir do sé cu lo 20. “É um di vi- 
sor de águas. Eles [os ci en tis tas] avan ça ram a par tir do
que Darwin des co briu”, de fi ne. “[O li vro] po de ser con- 
si de ra do, jun to com os tra ba lhos de Al fred Wal la ce [tam- 
bém na tu ra lis ta bri tâ ni co, vi veu en tre 1823 e 1913] o
mo nu men to inau gu ral da bi o lo gia evo lu ci o nis ta”, afir- 
ma o jor na lis ta Rei nal do Jo sé Lo pes, au tor dos li vros
Além de Darwin e Darwin Sem Fres cu ra. “Em bo ra ou- 
tros na tu ra lis tas ti ves sem li da do com o te ma des de o sé- 
cu lo 18, o li vro de Darwin foi o pri mei ro a apre sen tar
uma hi pó te se co e ren te e ‘tes tá vel’ so bre a di ver si fi ca ção
dos se res vi vos e su as adap ta ções. E sem a te o ria da evo- 
lu ção na da na bi o lo gia faz sen ti do”, re la ta.
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Débito automático

O Cre di a mi go Ban co do Nor des te aca ba
de lan çar mais uma van ta gem pa ra o seu pú-
bli co: a op ção de pa ga men to de par ce las via
dé bi to au to má ti co. A ini ci a ti va, além de co- 
mo di da de aos cli en tes, evi ta que es tes se
des lo quem com di nhei ro em es pé cie ou te-
nham que com pa re cer às agên ci as ban cá ri-
as. Além da van ta gem da sus ten ta bi li da de, a
me di da ofe re ce pra ti ci da de e se gu ran ça ao
cli en te Cre di a mi go.

“Tapão na Raba”

O can tor Raí Saia Ro da da es tre ou n quar- 
ta-fei ra, 10, em seu ca nal do YouTube o cli pe
de “Ta pão na Ra ba”. A fai xa de tra ba lho do
ál bum “Som no Ta lo”, lan ça da no dia 22 de
ja nei ro jun to com ál bum, já foi exe cu ta da
mais de 3 mi lhões de ve zes nas pla ta for mas
de áu dio e no dia 9 de fe ve rei ro al can çou a
29ª po si ção no chart do Spotify. Ao rit mo do
es ti lo pi sei ro, apre sen tan do uma mis tu ra do
bre ga, do funk e do for ró ro mân ti co.

Pa ra os bons fo liões da ala jo vem
da ci da de, es te ano não vai ser igual
aque le que pas sou. Nin guém vai
brin car, pe lo me nos, em blo cos, nas
ru as ou em bai les. A ani ma ção vai ser
em ca sa, ca da um no seu qua dra do.
Mas que vai, vai. Afi nal o Car na val
es tá den tro de ca da bra si lei ro, é a re -
pre sen ta ção do es pí ri to cri a ti vo que
faz par te de ca da um. Os fo liões aí da
fo to, Rapha e la Tei xei ra, Ro dol fo Al -
mei da e Ju li an der son Ban dei ra, por
exem plo, pro me tem hon rar es sa
tem po ra da de fes ta, com mui to res -
pei to, fi can do em ca sa, mas se co -
nec tan do mu si cal men te com a fes ti -
vi da de, por meio das li ves que vão
pin tar de sá ba do, 13, a ter ça-fei ra,
16. Que as sim se ja. E que 2022 pos sa -
mos bo tar re al men te nos so blo co na
rua.

Em au di ên cia re a li za -
da nes ta quin ta-fei ra,
11, na Pro cu ra do ria Ge -
ral de Jus ti ça, o juiz
Dou glas de Me lo Mar -
tins, da Va ra de In te -
res ses Di fu sos e Co le ti -
vos de São Luís, em de -
ci são li mi nar, sus pen -
deu a re a li za ção de
qual quer even to fes ti -
vo, no pe río do do dia
12 a 18 des te mês.
Tam bém es tão in clu -
sos aque les com no
má xi mo 150 pes so as,
nos mu ni cí pi os ma ra -
nhen ses.

A jor na lis ta Jacieny Di -
as des co briu uma for -
ma de fa zer a fo lia fer -
ver nes te car na val da
pan de mia. No sá ba do,
13, a par tir das 14h,
pro mo ve a li ve “Blo -
qui nho Es ti los”, com a
ga ran tia de um Car na -
val 2021 em ca sa, sem
aglo me rar. De ta lhe: a
li ve tem fo lia e so li da -
ri e da de, ao som de Bi -
cho Ter ra, Blo co Tra di -
ci o nal Os Fo liões, Vi ní -
cius Qui xa ba e Je gue -
fo lia, via Youtube/Pro -
gra ma Es ti los TV.

Atendimento presencial

A Sec ci o nal Ma ra nhen se da Or dem se opôs à
de ci são do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão em
re la ção à sus pen são do aten di men to pre sen ci al
e a ado ção do re gi me de plan tão ex tra or di ná rio
no âm bi to do Po der Ju di ciá rio do Es ta do. De
acor do com a OAB, o mo men to é de li ca do por
con ta da pan de mia da Co vid-19, mas en xer ga
com per ple xi da de a pos sí vel sus pen são das ati- 
vi da des pre sen ci ais pe lo TJ MA nes se mo men to,
ten do em vis ta que os Po de res Exe cu ti vo e Le gis- 
la ti vo, Es ta du al e Mu ni ci pal não ado ta ram me- 
di das si mi la res.

Viagem responsável

Quem for cair na es tra da pa ra apro vei tar as
de lí ci as dos des ti nos mais pró xi mos de São Luís,
é pre ci so to mar to dos os cui da dos ne ces sá ri os
du ran te a vi a gem. Pa ra is so, o Mi nis té rio do Tu- 
ris mo lan çou no ano pas sa do um pro to co lo pa- 
ra tu ris tas que pla ne jam vi a jar nes te pe río do de
pan de mia. En tre as re co men da ções, o uso de
más ca ra em to dos os am bi en tes pú bli cos e/ou
com par ti lha dos, la var as mãos com água e sa- 
bão ou uti li zar ál co ol em gel 70% sem pre que to- 
car qual quer su per fí cie con ta mi na da e de sin fe- 
tar com frequên cia ob je tos de uso pes so al.

Assistência odontológica

Uni ver si da de Aber ta do Sis te ma Úni co de
Saú de na Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão
(UNA-SUS/UF MA), vin cu la do à Di re to ria de
Tec no lo gi as na Edu ca ção (DTED), in for ma que
es tão aber tas as ins cri ções pa ra os cur sos de ex- 
ten são em as sis tên cia odon to ló gi ca pa ra pa ci- 
en tes com cân cer; pa ci en tes com di a be tes, hi- 
per ten são e do en ça re nal crô ni ca; e pa ra do en- 
ças car di o vas cu la res. Com iní cio ime di a to, os
in te res sa dos de vem se ins cre ver ex clu si va men- 
te pe la in ter net até o dia 12 de ju lho des te ano,
por meio do por tal UNA-SUS/UF MA.

Pra curtir

Nos di as 15 e 16 de fe -
ve rei ro, tra ba lha do -
res in for mais da Praia
Gran de po de rão par -
ti ci par gra tui ta men te
dos cur sos de Aten di -
men to ao Tu ris ta e de
Ma ni pu la ção de Ali -
men tos.

A ação faz par te do
Pro je to de Or de na -
men to da Praia Gran -
de, via Go ver no do
Es ta do/Se tur-MA,
em par ce ria com a
Blitz Ur ba na.

Se guin do to dos os
pro to co los de hi gi e -
ne, dis tan ci a men to e
me di das pre ven ti vas
con tra o co ro na ví rus,
os cur sos se rão mi -
nis tra dos pre sen ci al -
men te no au di tó rio
do Cen tro de Co mer -
ci a li za ção de Pro du -
tos Ar te sa nais do Ma -
ra nhão (Ce pra ma), no
tur no ves per ti no, com
du ra ção de 4h.

O Me sa Bra sil Sesc
fe chou mais uma
par ce ria com a Co -
nab. 

A pro du ção ex ce den -
te do Ins ti tu to Edu ca -
ci o nal Be ne fi cen te do
Al to da Vi tó ria se rá
do a da ao Pro gra ma
que irá re pas sar os
ali men tos pa ra as
en ti da des so ci ais ca -
das tra das.

O con vê nio pre vê o
re pas se de 28.550
qui los de gê ne ros
hor ti frú ti. 

Na pri mei ra do a ção
fo ram en tre gues
1.786,50 qui los e che -
ga ram às me sas de
pe lo me nos 489 fa -
mí li as.
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Tec no lo gi as na Edu ca ção (DTED), in for ma que
es tão aber tas as ins cri ções pa ra os cur sos de ex- 
ten são em as sis tên cia odon to ló gi ca pa ra pa ci- 
en tes com cân cer; pa ci en tes com di a be tes, hi- 
per ten são e do en ça re nal crô ni ca; e pa ra do en- 
ças car di o vas cu la res. Com iní cio ime di a to, os
in te res sa dos de vem se ins cre ver ex clu si va men- 
te pe la in ter net até o dia 12 de ju lho des te ano,
por meio do por tal UNA-SUS/UF MA.

Pra curtir

Nos di as 15 e 16 de fe -
ve rei ro, tra ba lha do -
res in for mais da Praia
Gran de po de rão par -
ti ci par gra tui ta men te
dos cur sos de Aten di -
men to ao Tu ris ta e de
Ma ni pu la ção de Ali -
men tos.

A ação faz par te do
Pro je to de Or de na -
men to da Praia Gran -
de, via Go ver no do
Es ta do/Se tur-MA,
em par ce ria com a
Blitz Ur ba na.

Se guin do to dos os
pro to co los de hi gi e -
ne, dis tan ci a men to e
me di das pre ven ti vas
con tra o co ro na ví rus,
os cur sos se rão mi -
nis tra dos pre sen ci al -
men te no au di tó rio
do Cen tro de Co mer -
ci a li za ção de Pro du -
tos Ar te sa nais do Ma -
ra nhão (Ce pra ma), no
tur no ves per ti no, com
du ra ção de 4h.

O Me sa Bra sil Sesc
fe chou mais uma
par ce ria com a Co -
nab. 

A pro du ção ex ce den -
te do Ins ti tu to Edu ca -
ci o nal Be ne fi cen te do
Al to da Vi tó ria se rá
do a da ao Pro gra ma
que irá re pas sar os
ali men tos pa ra as
en ti da des so ci ais ca -
das tra das.

O con vê nio pre vê o
re pas se de 28.550
qui los de gê ne ros
hor ti frú ti. 

Na pri mei ra do a ção
fo ram en tre gues
1.786,50 qui los e che -
ga ram às me sas de
pe lo me nos 489 fa -
mí li as.

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
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PA TRÍ CIA CU NHA

Sem car na val e sem la va-pra tos

Sem mú si ca e nem som de bar zi nho

"Folia momesca"

Sem lockdown e
sem festas em geral
N

ão ha ve rá lock down no es ta do, pe lo me nos
por en quan to. Foi o que de fi niu a au di ên cia
re a li za da on tem (11),  de for ma pre sen ci al e
on li ne,  con du zi da pe lo pro cu ra dor ge ral de

jus ti ça do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, Edu ar do
Jor ge Hiluy Ni co lau, e pe lo juiz Dou glas de Me lo Mar- 
tins, ti tu lar da Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos,
com as pre sen ças de re pre sen tan tes de mu ni cí pi os ma- 
ra nhen ses, do es ta do, da De fen so ria Pú bli ca, de  se to res
de ati vi da des econô mi cas, den tre ou tros.

O pe di do de lock down foi pro pos to por de fen so res
pú bli cos do es ta do no dia 2 des te mês. 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) ba se- 
a ram o pe di 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.

O ma gis tra do re co nhe ceu a gra vi da de da si tu a ção da
pan de mia, mas res sal tou os es for ços e as pro vi dên ci as
que es tão sen do ado ta dos pe las au to ri da des de saú de
pa ra o en fren ta men to da do en ça no es ta do. “Di fe ren te- 
men te de abril de 2020, quan do de fe ri pe di do se me- 
lhan te for mu la do pe lo Mi nis té rio Pú bli co e de ter mi nei a
ado ção do lock down nos mu ni cí pi os da Ilha de São Luís,
há mai or ama du re ci men to ago ra de to das as ins ti tui- 
ções na ado ção de es tra té gi as de com ba te à pan de mia.
Àque la épo ca, fal ta vam in su mos hos pi ta la res, más ca- 
ras, lu vas e ou tros EPI’s, lei tos não po di am ser aber tos
em ra zão da fal ta de res pi ra do res, a ocu pa ção dos hos pi- 
tais pú bli cos e pri va dos che ga va ao li mi te. Nes te mo- 
men to, en tre tan to, não vis lum bro fun da men tos fá ti cos
e ju rí di cos su fi ci en tes pa ra o de fe ri men to do pe di do for- 
mu la do pe la De fen so ria Pú bli ca. A mi nha po si ção nes te 
mo men to é de in de fe rir”, dis se o juiz Dou glas de Me lo
Mar tins.

Di fe ren te men te de abril de 2020,

quan do de fe ri pe di do se me lhan te

for mu la do pe lo Mi nis té rio Pú bli co e

de ter mi nei a ado ção do lock down

nos mu ni cí pi os da Ilha de São Luís,

há mai or ama du re ci men to ago ra de

to das as ins ti tui ções na ado ção de

es tra té gi as de com ba te à pan de mia.

Àque la épo ca, fal ta vam in su mos

hos pi ta la res, más ca ras, lu vas e

ou tros EPI’s, lei tos não po di am ser

aber tos em ra zão da fal ta de

res pi ra do res

Ele aler tou, no en tan to, que ca so ha ja qual quer ame a- 
ça de co lap so, uma res tri ção mais drás ti ca de ve ser to- 
ma da, in clu si ve pe lo Es ta do e pre fei tu ras sem a ne ces si- 
da de de in ter ven ção da Jus ti ça. “Se as pes so as não cum- 
pri rem as me di das pre ven ti vas e a re de de saú de en trar
em co lap so, o po der ju di ciá rio irá se ma ni fes tar no va- 

men te. Es pe ra mos que o lock down não se ja de cre ta do
ago ra e nem ne ces sá rio mais adi an te. Não foi um ‘li be ra
ge ral’, foi uma de ci são que im põe res tri ções, mas se as
pes so as re la xa rem nos cum pri men tos dos pro co los, vão
ser fis ca li za das pa ra que es sas me di das se jam cum pri- 
das”, dis se, se re fe rin do às ques tões de dis tan ci a men to,
uso de más ca ras, não cau sar aglo me ra ções.

Es pe ra mos que o lock down não se ja

de cre ta do ago ra e nem ne ces sá rio

mais adi an te. Não foi um “li be ra

ge ral”, foi uma de ci são que im põe

res tri ções

O Se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, dis se na
oca sião, que não po de, de vi do à de man da de ou tros ti- 
pos de pro ble mas de saú de da po pu la ção,  que to do o
sis te ma de saú de fi que ex clu si va men te vol ta do pa ra pa- 
ci en tes de co vid-19, co mo foi fei to em 2020.

Den tre as ações do go ver no do es ta do de en fren ta- 
men to à co vid, es tá o pe di do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF) pa ra re a ti va ção dos lei tos de Uni da de de Te ra- 
pia In ten si va (UTI) pa ra o tra ta men to dos ca sos gra ves
de co vid-19. Além de re que rer a re a bi li ta ção de to dos os
lei tos de UTI, a ação pe de tam bém au xí lio fi nan cei ro e
téc ni co pa ra a ex pan são da re de de aten di men tos, ca so a
pan de mia as sim exi ja, bem co mo a ex pan são de lei tos
ex clu si vos pa ra tra ta men to de co vid-19 nas uni da des
hos pi ta la res fe de rais exis ten tes no Ma ra nhão.

O Se cre tá rio de Saú de de São Luís, Jo el  tam bém se
ma ni fes tou con trá rio ao lock down  des ta cou a ofer ta de
10 no vos lei tos pa ra pa ci en tes com co vid dis po ni bi li za- 
dos pe la re de mu ni ci pal. On tem (11) o pre fei to de São
Luís, Edu ar do Brai de, anun ci ou me di das pa ra o en fren- 
ta men to da Co vid-19, co mo 120 lei tos ex clu si vos pa ra
pa ci en tes Co vid, am bu la tó rio pa ra aten di men to pós-
Co vid, au men to da fro ta de ôni bus nos ho rá ri os de pi co
e hi gi e ni za ção sa ni tá ria de ôni bus e ter mi nais de in te- 
gra ção.

De acor do com o úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co, o
Ma ra nhão re gis trou 211.053 ca sos con fir ma dos de Co- 
vid-19 e 4.180 óbi tos. A ta xa de ocu pa ção dos lei tos da
re de pú bli ca na ca pi tal é de 84,92% do to tal de 126 lei tos
de UTI ex clu si vos Co vid; a ta xa de lei tos Clí ni cos ex clu- 
si vos é de 48,86%, de 264 lei tos. No in te ri or a ta xa de
ocu pa ção dos lei tos de UTI ex clu si vos Co vid é de
29,26%, do to tal de 434 lei tos;  e dos lei tos clí ni cos é de
60%, de 180 lei tos.

Se não vai ha ver car na val no pe río do ofi ci al, tam bém
não vai ha ver o  car na val do la va-pra tos. A me di da, tam- 
bém anun ci a da na au di ên cia, atin ge o tra di ci o nal car- 
na val do la va-pra tos de São Jo sé de Ri ba mar, con si de ra- 
do um dos pri mei ros car na vais fo ra de épo ca do país, e
que se não es ti vés se mos em pan de mia, es ta ria na sua
75ª edi ção.

Na au di ên cia, o juiz Dou glas de Me lo Mar tins de ter- 

mi nou que a res tri ção na re a li za ção de fes tas du ran te o
car na val se ja de ho je (12) e se es ten da até o dia 18, mas
se am plie pa ra as fes ti vi da des de “la va-pra tos”, que
ocor re ri am, se tu do es ti ves se nor mal, nos di as 20 e 21.
 Ho je, de pois de ou vir to das os pon tos de vis ta, eu pro fe- 
ri uma de ci são li mi nar, um meio ter mo, uma so lu ção in- 
ter me diá ria, de não de cre tar o lock down, mas de ter mi- 
nei  me di das res tri ti vas par ti cu la men te re fe ren te à re a li- 
za ção de fes tas, reu niões, que te nham som ao vi vo, ou
me câ ni co e que re sul tem ou pos sam cau sar a aglo me ra- 
ção de pes so as fa ci li tan do a trans mis são do ví rus. Pas sa- 
da es sa se ma na com es sa res tri ção pa ra even tos fes ti vos,
es pe ra mos que não se ja ne ces sá rio de cre tar lock down”,
dis se o ma gis tra do.

O ma gis tra do des ta cou que du ran te o pe río do, os ba- 
res e res tau ran tes não po dem exe cu tar  nem mes mo
mú si ca am bi en te, e que o in fra to res de ve rão so frer os ri- 
go res da lei. “De ter mi nei in clu si ve a a sus pen são par ci al
das por ta ri as es ta du ais na par te em que re gu la men tam
e per mi tem fes tas com a pre sen ça de até 150 pes so as
com uti li za ção de mú si ca ao vi vo, me câ ni ca ou am bi en- 
te, fi can do, por con sequên cia, proi bi da a uti li za ção de
qual quer ti po de mú si ca nes ses even tos, no pe río do
com pre en di do en tre os di as 12 e 18 de fe ve rei ro”.

Es ta se rá a pri mei ra vez, em mais de se te dé ca das, que
o la va-pra tos tra di ci o nal na ci da de bal neá ria de São Jo sé
de Ri ba mar, não vai ocor rer.

Se gun do apon tam his to ri a do res e pes qui sa do res, o
iní cio de tu do foi no Car na val da Vi tó ria, em 1946 (em
alu são ao fim da 2ª Guer ra Mun di al, em agos to de 1945),
quan do a agre mi a ção ri ba ma ren se Ba tu quei ro Na val foi
até à se de da Tur ma do Quin to, Tur ma de Man guei ra e
Águia do Sam ba, na ter ça-fei ra de car na val, e de lá, as
qua tro des fi la ram na Rua Gran de. As es co las re sol ve ram
en tão re tri buir a gen ti le za e co me ça ram a pe re gri na ção
a São Jo sé de Ri ba mar, em fun ção de te rem se sa gra do
cam peãs no car na val da ca pi tal ma ra nhen se, fa zen do a
vi si ta no fi nal de se ma na se guin te ao tér mi no do pe río- 
do ofi ci al da fes ta mo mes ca, ini ci an do as sim a tra di ção.

Ou tra cor ren te po pu lar diz que a fes ta le va es se no me
por que os gar çons que tra ba lha vam du ran te o car na val
re sol ve ram fa zer o seu pró prio car na val após o fe ri a do
ofi ci al, já que não po di am se di ver tir jun to com os de- 
mais fo liões. “Acho que es sa ver são de que te ri am si do
gar çons os ini ci an tes da brin ca dei ra, é de quem pen sa
que acon te ceu por aqui a mes ma coi sa que ocor reu com
o blo co ‘O Ba ca lhau do Ba ta ta’, de Olin da, Per nam bu co,
quan do um gar çom, ocu pa do nos três di as de car na val,
bo tou nas ru as da que la ci da de sua brin ca dei ra nu ma
quar ta-fei ra de cin zas”, co men tou em pu bli ca ção, o es- 
cri tor e ci da dão ri ba ma ren se Her bert San tos.

Acho que es sa ver são de que te ri am

si do gar çons os ini ci an tes da

brin ca dei ra, é de quem pen sa que

acon te ceu por aqui a mes ma coi sa

que ocor reu com o blo co ‘O

Ba ca lhau do Ba ta ta’, de Olin da,

Per nam bu co, quan do um gar çom,

ocu pa do nos três di as de car na val,

bo tou nas ru as da que la ci da de sua

brin ca dei ra nu ma quar ta-fei ra de

cin zas
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O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anunciou que a oferta de transporte coletivo na
cidade será ampliada a partir da próxima segunda-feira (15)

Ou tros anún ci os

Re lem bre o ca so

CORONAVÍRUS

Mais ônibus para
diminuir o contágio

Du ran te co le ti va de im pren sa, o
pre fei to de São Luís anun ci ou que a
ofer ta de trans por te co le ti vo na ci da- 
de se rá am pli a da a par tir da pró xi ma
se gun da-fei ra (15). A me di da vi da re- 
fre ar a dis se mi na ção da Co vid-19 em
São Luís.

Além do au men to da fro ta nos ho- 
rá ri os con si de ra dos de pi co, Edu ar do
Brai de anun ci ou que os ôni bus se rão
sub me ti dos ao pro ces so de sa ni ti za- 
ção pe lo me nos du as ve zes por dia. A
lim pe za se rá re a li za da por uma em- 
pre sa con tra ta da pe la Pre fei tu ra e se rá
fis ca li za da por agen tes da SMTT.

Ain da na co le ti va, o Pre fei to des ta- 
cou que não ha ve rá ne nhum pon to
fa cul ta ti vo na se ma na que vem. “To- 
ma mos a de ci são de sus pen der to do e
qual quer pon to fa cul ta ti vo da se ma na

que vem. Por tan to, se gun da, ter ça e
quar ta te rá ex pe di en te nor mal em re- 
la ção ao ser vi ço pú bli co mu ni ci pal”
dis se Edu ar do Brai de.

O pre fei to de São Luís, Edu ar do
Brai de, anun ci ou tam bém du ran te a
co le ti va de im pren sa no vas me di das
de en fren ta men to à sín dro mes res pi- 
ra tó ri as. Se gun do Brai de, os pa ci en tes
se rão tra ta dos em três ní veis: Por ta de
en tra da (des ti na do a ca sos de bai xa
com ple xi da de), Am bu la tó rio es pe ci a- 
li za do (des ti na do a ca sos mo de ra dos
e gra ves) e Pós-Co vid-19.

Além dis so, ele di vul gou a des ti na- 
ção de 120 lei tos ex clu si vos pa ra Co- 
vid-19, sen do 90 de en fer ma ri as e 30
de UTI.

To ma mos a de ci são de

sus pen der to do e

qual quer pon to

fa cul ta ti vo da se ma na

que vem. Por tan to,

se gun da, ter ça e quar ta

te rá ex pe di en te nor mal

em re la ção ao ser vi ço

pú bli co mu ni ci pal

RIBAMAR

Ex-candidato a vereador presos por assassinato

NILSINHO FOI BALEADO DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO, NA MADRUGADA DA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Uma ope ra ção da De le ga cia de São
Jo sé de Ri ba mar, em par ce ria com a
Guar da Mu ni ci pal do mu ni cí pio, re- 
sul tou na pri são em fla gran te de um
ho mem en vol vi do no as sas si na to de
Jo sé Nil son Ba tis ta da Sil va, mais co- 
nhe ci do co mo “Nil si nho”, mor to a ti- 
ros na ma dru ga da do úl ti ma se gun da-
fei ra (8). A pri são acon te ceu no bair ro
do Mon te Cas te lo, em São Luís.

O au tu a do, de 30 anos, tam bém foi
can di da to a ve re a dor nas elei ções de

2020 e, se gun do as in ves ti ga ções, ele
se ria o quar to par ti ci pan te da ação
cri mi no sa. Com o ho mem, foi apre en- 
di do tam bém o veí cu lo que te ria si do
usa do no cri me. Os ou tros três sus pei- 
tos pe lo as sas si na to de Nil si nho tam- 
bém fo ram pre sos, em uma re gião
pró xi mo ao Ba ta lhão da Po lí cia Mi li- 
tar.

To dos os au tu a dos fo ram en ca mi- 
nha dos ao Com ple xo Pe ni ten ciá rio de
Pe dri nhas, on de fi cam à dis po si ção
da Jus ti ça.

Jo sé Nil son Ba tis ta da Sil va, po pu- 
lar men te co nhe ci do co mo Nil si nho,
de 26 anos, foi mor to a ti ros na ma- 
dru ga da da úl ti ma se gun da-fei ra (8),
em São Jo sé de Ri ba mar.

Ele es ta va sen ta do na cal ça da de
uma lo ja, on de cos tu ma va ir to das as

noi tes pa ra co nec tar in ter net Wi-Fi,
quan do foi sur pre en di do em uma
ten ta ti va de as sal to. Nil si nho se re cu-
sou a dar o ce lu lar e foi al ve ja do com
vá ri os ti ros.

Mes mo fe ri do, o ra paz ain da con se- 
guiu an dar por al guns me tros, mas
não re sis tiu e mor reu na fren te de ou- 
tra lo ja.

• Bu ri ti cu pu
• Bom Je sus das Sel vas
• Ara me
• Bar ra do Cor da
• Fer nan do Fal cão
• Gra jau
• Itai pa va do Gra jau
• Je ni pa po dos Vi ei ras
• Ama ran te
• La je a do No vo
• Mon tes Al tos
• Bom Jar dim
• Ara gua nã
• Cen tro do Gui lher me
• Cen tro No vo do Ma ra nhão
• No va Olin da
• San ta Lu zia do Pa ruá
• Zé Do ca

BANCO DO BRASIL

TJMA autoriza que
agências fechem

CINCO AGÊNCIAS SERÃO FECHADAS, SENDO DUAS EM SÃO LUÍS

O de sem bar ga dor Guer rei ro Jú ni or, do Tri bu nal de
Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ-MA), sus pen deu os efei tos da
li mi nar que ha via de ter mi na do a sus pen são do fe cha- 
men to das agên ci as do Ban co do Bra sil em to do país du- 
ran te a pan de mia do co ro na ví rus. Se gun do a de ci são do
ma gis tra do, o BB po de rá dar con ti nui da de ao pro ces so
de re es tru tu ra ção que afe ta rá no mí ni mo 130 fun ci o ná- 
ri os do Ban co do Bra sil no Ma ra nhão de for ma di re ta ou
in di re ta. No Ma ra nhão, cin co agên ci as se rão fe cha das,
sen do du as em São Luís (Coha trac e Re vi ver), Ba ca bal
(Agên cia Te xei ra Men des), Im pe ra triz (Pra ça da Cul tu ra)
e Ca xi as (Vol ta Ren don da). Além des sas agên ci as, dois
pos tos de aten di men tos tam bém es tão sob ame a ça de
fe cha men to nas ci da des Go ver na dor Ar cher e San ta
Qui té ria. Ain da na de ci são, Guer rei ro Jú ni or des ta ca que
a sus pen são da re es tru tu ra ção ge ra ria “da nos fi nan cei- 
ros ir re pa rá veis” pa ra o ban co. Com a de ci são do ma gis- 
tra do, o BB po de rá dar con ti nui da de ao pro ces so de re- 
es tru tu ra ção, que vi sa de mi tir 5 mil ban cá ri os e fe char
361 agên ci as em to do o ter ri tó rio na ci o nal.

Eloy Na tan, pre si den te dos sin di ca tos dos ban cá ri os,
co men tou a de ci são ju di ci al. “Pa ra o sin di ca to dos ban- 
cá ri os a de ci são não con diz com a re a li da de, já que os
ban cos tem lu cra dos mi lhões anos após anos e o sin di- 
ca to re cor re rá a de ci são”, en fa ti zou Eloy.

O sin di ca to dos ban cá ri os ain da re a li za rá uma sé rie
de mo bi li za ções, au di ên ci as pú bli cas e ple ná ri as com o
ob je ti vo de cons truir uma am pla fren te con tra o fe cha- 
men to de agên ci as. Além dis so, na As sem bleia Le gis la ti- 
va do Ma ra nhão cri ou, atra vés do de pu ta do Mar co Au- 
ré lio, a fren te par la men tar con tra o fe cha men to das
agên ci as. 

MARANHÃO

Seduc abre quase mil
vagas para professores

AS VAGAS SÃO PARA ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) di vul gou
edi tal do Pro ces so Se le ti vo pa ra con tra ta ção tem po rá ria
de pro fes so res pa ra atu a rem nas es co las in dí ge nas.

Ao to do, es tão sen do ofer ta das 984 va gas, além de Ca- 
das tro de Re ser va, pa ra atu a rem na Edu ca ção Bá si ca,
En si no Fun da men tal do 1º ao 5º ano e En si no Mé dio Re- 
gu lar, nas Es co las Es ta du ais In dí ge nas em 18 mu ni cí pi- 
os ma ra nhen ses.

As ins cri ções pa ra se le ti vo se rão re a li za das a par tir
das 00h do dia 15 de fe ve rei ro, pró xi ma se gun da-fei ra,
até as 23h59 min, do dia 19 de fe ve rei ro de 2021, ex clu si- 
va men te pe lo si te da Se duc: www.edu ca cao.ma.gov.br.

As va gas es tão aber tas pa ra os mu ni cí pi os de:

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
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Média de idade entre os comandantes das equipes é de 46,5 anos. Apenas um dos
treinadores que vão disputar esta competição já foi campeão maranhense

DA NI EL AMO RIM

• To ni nho Pes so – 35 anos
• Ra fa el Gua na es – 39 anos
• Zé Au gus to – 42 anos
• Mar ci nho Guer rei ro – 42 anos
• Jai ro Nas ci men to – 45 anos
• João Car los Ân ge lo – 54 anos
• Ril do de Mou ra – 55 anos
• Ri car do Al ves – 60 anos

ESTADUAL 2021

Cinco clubes terão
jovens treinadores

R
es tan do pou cos di as pa ra o
iní cio do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se 2021, os clu bes es tão
in ten si fi can do su as pre pa ra- 

ções pa ra a com pe ti ção. Além de mes- 
clar ex pe ri ên cia e ju ven tu de na for- 
ma ção de seus gru pos de jo ga do res,
gran de par te das equi pes bus ca ram
al ter na ti vas da no va ge ra ção pa ra pre- 
en cher o car go de trei na dor.

Com téc ni cos na fai xa etá ria de 35 a
60 anos, o Es ta du al des sa tem po ra da
te rá uma mé dia de ida de de 46,5 anos
en tre os trei na do res. Clu bes mais tra- 
di ci o nais, Sam paio, Mo to Club e Im- 
pe ra triz te rão téc ni cos com ida de en- 
tre 39 e 45 anos. As equi pes que bus ca- 
ram trei na do res mais ex pe ri en tes fo- 
ram o Ba ca bal, o Pi nhei ro e o São Jo sé.

Ju ven tu de com téc ni co de me nor
ida de do Es ta du al

Em sua se gun da par ti ci pa ção na
eli te do Ma ra nhen se, o ti me de São
Ma teus te rá o trei na dor mais jo vem
da com pe ti ção: o pau lis ta To ni nho
Pes so, de 35 anos. O téc ni co te rá sua
pri mei ra ex pe ri ên cia no fu te bol ma- 
ra nhen se, após co man dar o Lu ver- 
den se-MT em 2020.

Pes so ini ci ou a car rei ra em 2016,
quan do trei nou o Grê mio Ba ru e ri-SP.
De pois tra ba lhou nas equi pes do Mix- 
to-MT, União Ron do nó po lis-MT, San- 
ta Ri ta-AL e Tupy-GO. Em 2019, ga ran- 
tiu va ga pa ra a Co pa do Bra sil com o
Mix to-MT. Foi au xi li ar téc ni co de
Itum bi a ra-GO, Grê mio Ba ru e ri-SP e
Vil la No va-MG.

Gran des tam bém apos tam na no- 

va ge ra ção
Atu al cam peão ma ra nhen se, o

Sam paio foi o úl ti mo a anun ci ar o seu
téc ni co pa ra 2021 e te rá no car go o
pau lis ta Ra fa el Gua na es, de 39 anos.
Ele é o se gun do trei na dor mais jo vem
do Es ta du al. O trei na dor che ga ao
Sam paio após um vi ce-cam pe o na to
no Bra si lei ro Sub-20, pe lo Ath lé ti co-
PR.

O Mo to Club tam bém apos ta rá em
um téc ni co que es tá ini ci an do a car- 
rei ra: Mar ci nho Guer rei ro, de 42 anos,
que se rá o úni co a bus car o bi cam pe o- 
na to no Ma ra nhen se. Cam peão es ta- 
du al pe lo Ru bro-Ne gro em 2018,
Guer rei ro es tá de vol ta ao clu be, de- 
pois de pas sa gens por Im pe ra triz,
Sam paio, Cha pa di nha, Cau caia-CE e
Guarany de Ju a zei ro-CE.

Com um gru po for ma do, em sua
mai o ria, por jo vens atle tas, o Im pe ra- 
triz re sol veu efe ti var Jai ro Nas ci men to
no car go de trei na dor pa ra 2021. O
pro fis si o nal de 45 anos as su miu o ti- 
me em al gu mas par ti das ao lon go da

Sé rie C do ano pas sa do e ago ra tem a
chan ce de co man dar o clu be des de a
pré-tem po ra da.

De vol ta à eli te do Es ta du al, o Ia pe
con ti nua com o trei na dor Zé Au gus to,
de 42 anos. Ex-meia, o téc ni co le vou o
clu be pa ra a Sé rie A do Ma ra nhen se
em sua pri mei ra ex pe ri ên cia co mo
téc ni co. Zé Au gus to te ve al guns tra ba- 
lhos co mo au xi li ar, uma de las com
Mar ci nho Guer rei ro no Mo to Club.

BEC, PAC e Pei xe bus cam téc ni cos
mais ex pe ri en tes

Dois clu bes do in te ri or con tra ta- 
ram trei na do res “mais ro da dos”. De
vol ta à eli te, o Ba ca bal acer tou com
Ril do Mou ra, de 55 anos, que es ta va
no ti me fe mi ni no do Pi nhei ren se-PA.
Com o tra ba lho in ter rom pi do pe la
pan de mia em 2020, João Car los Ân ge-
lo re tor nou ao Pi nhei ro. O téc ni co de
54 acu mu la pas sa gens por vá ri os clu-
bes ca ri o cas, co mo Ame ri ca no, Amé-
ri ca e Por tu gue sa.

Após che gar às se mi fi nais do Ma ra- 
nhen se no ano pas sa do, o São Jo sé
quer re pe tir o bom de sem pe nho em
2021. Pa ra is so, acer tou com Ri car do
Al ves, téc ni co de 60 anos. O pro fis si o- 
nal es tá de vol ta ao fu te bol pro fis si o- 
nal de pois de co man dar Sam paio,
Mo to, MAC e Vi a na nos anos 2000.

Ida de dos trei na do res – Ma ra-
nhen se 2021

MOTO CLUB

Matheus Lopes chega
para reforçar equipe

O GOLEIRO MATHEUS LOPES TEM APENAS 23 ANOS 

Con tra ta do pe lo Mo to Club, o go lei ro Matheus Lo pes
já se apre sen tou no CT Pe rei ra dos San tos pa ra ini ci ar os
trei nos, vi san do a dis pu ta da tem po ra da 2021. 

O ar quei ro de 23 anos foi re ve la do na ba se do Gua ru- 
lhos-SP, on de se pro fis si o na li zou.

Matheus tam bém já de fen deu as equi pes do Pau lis ta
e do São Jo sé, am bas de São Pau lo. O atle ta te rá sua pri- 
mei ra ex pe ri ên cia fo ra do fu te bol pau lis ta. Em 2019, o
go lei ro fez 23 par ti das, en quan to no ano pas sa do atu ou
22 ve zes.

O jo ga dor che ga pa ra dis pu tar po si ção com Jo an der- 
son e João Vi tor, que são os ou tros go lei ros do elen co. Na
úl ti ma par ti da da equi pe, pe la Pré-Co pa do Nor des te, o
ti tu lar foi Jo an der son, atle ta re ma nes cen te de 2020.
Com a che ga da de Matheus, o Mo to já so ma dez con tra- 
ta ções nos úl ti mos di as.

O ti me vol ta a cam po da qui há 10 di as. No dia 21, o
Ru bro-Ne gro re ce be rá o Im pe ra triz, em São Luís. Até o
dia 20, o clu be pre ci sa re gis trar os con tra tos dos re for ços
jun to à Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF). (D.A)

His tó ri co de le sões nas oi ta vas

CHAMPIONS LEAGUE

Neymar não encara o Barcelona

O PSG con fir mou em co mu ni ca do ofi ci- 
al on tem, quin ta-fei ra, que Neymar so freu
uma le são no mús cu lo adu tor da co xa es- 
quer da e fi ca rá fo ra de jo go por cer ca de
qua tro se ma nas. Com o tem po de re cu pe- 
ra ção, o cra que per de a par ti da de ida das
oi ta vas de fi nal da Cham pi ons Le a gue,
mar ca da pa ra a pró xi ma ter ça-fei ra, con tra
o Bar ce lo na.

Neymar dei xou o cam po na úl ti ma par ti- 
da do PSG, nes ta quar ta, aos 13 mi nu tos do
se gun do tem po, com do res na co xa. O bra- 
si lei ro re ce beu uma pan ca da do za guei ro
Ste e ve Yago, do Ca en, e ain da ten tou con ti- 
nu ar no jo go. Ele foi o ca pi tão da equi pe no
du e lo, vá li do pe la Co pa da Fran ça, em que
al guns ti tu la res fo ram pou pa dos.

Além da au sên cia con fir ma da pa ra o jo- 
go de ida da Cham pi ons, fi ca a dú vi da pa ra
as con di ções fí si cas de Neymar no se gun do
con fron to, mar ca do pa ra o dia 10 de mar- 
ço, da ta es trei ta di an te do tem po de re cu- 
pe ra ção es ti pu la do.

Neymar pu bli cou uma men sa gem de
de sa ba fo em seu per fil no Ins ta gram pou co
após a con fir ma ção da le são. “A tris te za é
gran de, a dor é imen sa e o cho ro é cons tan te.
Mais uma vez pa ra rei por um tem po de fa- 
zer o que eu mais amo na vi da que é jo gar

fu te bol. As ve zes eu me sin to in co mo da do
pe lo meu es ti lo de jo go, por eu dri blar e aca- 
bar apa nhan do cons tan te men te, não sei se
o pro ble ma sou eu ou que fa ço em cam po..
is so re al men te me en tris te ce. Me dei xa tris te
de mais ter es cu tar de jo ga dor, trei na dor,
co men ta ris ta ou o ca ra lho a 4 “ele tem que
apa nhar mes mo” “cai cai” “cho rão” “mo le- 
que” “mi ma do” e etc … Sin ce ra men te is so
me en tris te ce e não sei até quan do aguen ta- 
rei, eu só que ro ser fe liz jo gan do fu te bol.
NA DA MAIS”.

Em ja nei ro de 2019, Neymar te ve uma
le são no me ta tar so do pé di rei to e des fal- 
cou o ti me nos dois jo gos das oi ta vas de fi- 
nal da Cham pi ons, quan do o PSG foi eli mi- 
na do pe lo Man ches ter Uni ted. Um ano an- 
tes, em sua pri mei ra tem po ra da pe lo PSG
(2017/18), ele já ha via per di do o jo go de
vol ta das oi ta vas, que da dos fran ce ses pa ra
o Re al Ma drid, por le são tam bém no me ta- 
tar so.
Ago ra, o pro ble ma sur ge jus ta men te no
ano se guin te se guin te ao me lhor de sem pe- 
nho do PSG na his tó ria da Cham pi ons,
com o vi ce-cam pe o na to de 2019/20, li de- 
ra do por Neymar.

COPA DO NORDESTE 2021

Sampaio conhece datas dos jogos

O TRICOLOR MARANHENSE ABRE O NORDESTÃO CONTRA O SPORT-PE FORA DE CASA

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol
(CBF) di vul gou a ta be la de ta lha da da Co- 
pa do Nor des te. Úni co re pre sen tan te ma- 
ra nhen se na dis pu ta, o Sam paio já sa be os
di as nos quais en tra rá em cam po na pri- 
mei ra fa se da com pe ti ção, que vai de 27 de
fe ve rei ro até o dia 10 de abril.

A es treia do Tri co lor se rá no dia 28 de
fe ve rei ro, con tra o Sport, em Per nam bu- 
ca no. A pri mei ra par ti da em São Luís
acon te ce rá no dia seis de mar co, di an te
do For ta le za. Ain da na eta pa ini ci al do
Nor des tão, a Bo lí via Que ri da vi si ta rá Bo- 
ta fo go-PB, Al tos-PI e ABC-RN; e jo ga rá no
Cas te lão di an te de Vi tó ria-BA, Sal guei ro-
PE e CSA-AL.

Pa ra avan car ao pri mei ro ma ta-ma ta, o
Sam paio pre ci sa fi car en tre os qua tro me- 

lho res do gru po A, que tem ain da Ce a rá,
Bahia, San ta Cruz, Tre ze, Con fi an ça, CRB-
AL e 4 de Ju lho-PI. As fa ses de ma ta co me- 
çam no dia 17 de abril. Lem bran do que as
quar tas de fi nal e as se mi fi nais se rão dis- 
pu ta das em jo go úni co, já a gran de de ci- 
são te rá dois jo gos, pre vis tos pa ra os di as
1° e 8 de maio.

Jo gos do Tri co lor – Pri mei ra fa se Co pa
do Nor des te

28/02 – Sport x Sam paio
06/03 – Sam paio x For ta le za
13/03 – Bo ta fo go-PB x Sam paio
20/03 – Sam paio x Vi tó ria
24/03 – Al tos-PI x Sam paio
27/03 – Sam paio x Sal guei ro
03/04 – ABC-RN x Sam paio
10/04 – Sam paio x CSA-AL

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

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


oimparcial.com.brIMPARGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com12

HOU SE OF THE DRA GON

CA VA LEI RO DOS SE TE REI NOS

RE BE LIÃO DE RO BERT BA RATHE ON

SÉ RIE ANI MA DA

MEN ÇÃO HON RO SA: DE RI VA DO CAN CE LA DO

Televisão

As derivadas de
Game of Thrones

A
sé rie prin ci pal de Ga me of Th ro nes foi en cer ra- 
da em 2019, com uma tem po ra da no mí ni mo
con tro ver sa. A pro du ção co me çou co mo uma
das mai o res já fei tas na TV, mas de cep ci o nou

bas tan te o pú bli co e a crí ti ca ao en tre gar um en cer ra- 
men to con fu so e apres sa do.

Ape sar dis so, a fran quia é uma das mais bem-su ce di- 
das da HBO e o ca nal já es tá co me çan do a tra ba lhar em
pro du ções de ri va das den tro des se uni ver so. Con fi ra
abai xo mais de ta lhes so bre ca da uma de las.

Hou se of the Dra gon é, de lon ge, o pro je to mais am bi- 
ci o so en tre os de ri va dos até ago ra. A tra ma é si tu a da 300
anos an tes dos even tos de Ga me of Th ro nes e fo ca da na
fa mí lia Targaryen em seus tem pos de gló ria e guer ra. A
ins pi ra ção pa ra o se ri a do é o li vro Fo go & San gue, lan ça- 
do por Mar tin em 2018. Ne le, o au tor con ta o co me ço da
his tó ria da fa mí lia, que fa zia par te da no bre za de Va lí ria,
uma pe nín su la lo ca li za da a oes te da Baía dos Es cra vos,
no cen tro-sul de Es sos.

Pre ven do que o lo cal so fre ria um ca ta clis ma, a fa mí lia
Targaryen dei xou Va lí ria e che gou a Wes te ros com seus
dra gões, es ta be le cen do-se em Pe dra do Dra gão, lo cal
mos tra do na fran quia prin ci pal. Cem anos de pois, Ae- 
gon Targaryen I co me çou a Guer ra da Con quis ta dos rei- 
nos do con ti nen te. Ao la do de su as ir mãs e es po sas
Visenya e Rhaenys (ca da um mon ta do em seu dra gão:
Vha gar, Me ra xes e Ba le ri on), Ae gon con quis tou seis dos
se te rei nos por meio de guer ras e con se guiu o úl ti mo
com um ca sa men to. Com os rei nos to ma dos, Ae gon, o
Con quis ta dor fun dou a ca pi tal Por to Re al e fez o Tro no
de Fer ro, der re ten do as es pa das de seus opo si to res.

Es sa pri mei ra par te já mos tra co mo a sé rie se rá um
pre lú dio in te res san te. Se tu do is so for bem ex plo ra do,
há bas tan te po ten ci al pa ra ex pli car ca da um dos rei nos
de Wes te ros e tam bém en tre gar aos fãs mais ba ta lhas
com dra gões, um dos pon tos al tos da sé rie prin ci pal.
Mas Hou se of The Dra gon tem ain da mais po ten ci al pa- 
ra a par te de ação e in tri gas ao mos trar os even tos que fi- 
ca ram co nhe ci dos co mo a Dan ça dos Dra gões, um gran- 
de con fli to en tre du as fac ções da fa mí lia.

Es sa par te da his tó ria co me ça com a mor te do rei
Viserys I, anos após a con quis ta, que te ve fi lhos de dois
re la ci o na men tos. Sua pri mei ra her dei ra foi a prin ce sa
Rhaenyra, cu jo di rei to ao tro no foi con fir ma do no tes ta- 
men to dei xa do por Viserys. No en tan to, an tes de mor rer,
o mo nar ca se ca sou no va men te com Ali cent High tower,
com quem te ve qua tro fi lhos. Com a mor te de Viserys,
Ali cent tor nou seu fi lho Ae gon II rei, an tes que Rhaenyra
pu des se rei vin di car o di rei to ao Tro no de Fer ro. O ar gu- 
men to de Ali cent e seus ali a dos era que, em bo ra fos se
mais ve lha, Rhaenyra era mu lher e de ve ria en trar na li- 
nha de su ces são após os her dei ros ho mens. Re vol ta da
com tu do is so, Rhaenyra se de cla rou rai nha em Pe dra do
Dra gão e uma ca deia de mor tes e vin gan ça se pa rou a fa- 
mí lia Targaryen en tre os Ver des (apoi a do res de Ae gon II)
e os Pre tos (apoi a do res de Rhaenyra).

A Dan ça dos Dra gões du rou três anos e ge rou mui ta
des trui ção em Wes te ros, já que ca da la do ti nha di ver sos
dra gões pa ra lu tar a seu fa vor. Com is so, a HBO mos tra
que es tá apos tan do bas tan te em re vi ver a fran quia, uma
vez que os dra gões de Daenerys eram um dos mai o res
atra ti vos da sé rie prin ci pal. Mas va le lem brar que, pa ra
tor nar tu do is so re a li da de, é pre ci so mui to in ves ti men- 
to, es pe ci al men te em bons efei tos vi su ais.

A sé rie já te ve dez epi só di os en co men da dos pe lo ca- 
nal, o que mos tra a con fi an ça no pro je to, e te rá Ryan
Con dal e Mi guel Sa po ch nik co mo sho wrun ners. No
elen co, já fo ram con fir ma dos no mes co mo Paddy Con- 
si di ne co mo Viserys I, Oli via Co o ke co mo Ali cent High- 
tower, Em ma D’Arcy co mo Rhaenyra Targaryen e Matt
Smith co mo Da e mon Targaryen.

Ou tra sé rie com bas tan te po ten ci al anun ci a da re cen- 
te men te é O Ca va lei ro dos Se te Rei nos, ins pi ra da no li- 
vro de mes mo no me lan ça do (acre di te) em 1998. Se gun- 
do a no tí cia, não há mai o res in for ma ções so bre a equi pe
e o elen co, já que o pro je to es tá em fa se ini ci al de de sen- 
vol vi men to.

Es sa his tó ria tam bém é so bre a fa mí lia Targaryen,
mas de um pon to de vis ta di fe ren te. Du zen tos anos de- 
pois da Guer ra da Con quis ta ci ta da aci ma, a fa mí lia vi ve
seu au ge em Wes te ros. Nes sa épo ca, o rei no é go ver na do
por Da e ron, co nhe ci do co mo o “Bom Rei”, e vi ve um pe- 
río do de re la ti va paz. Den tro des se con tex to, Dunk, um
me ni no po bre que nas ceu na Bai xa da das Pul gas (bair ro
po bre da ca pi tal Por to Re al), vê a opor tu ni da de de me- 
lho rar de vi da ao se tor nar es cu dei ro de um ca va lei ro an- 
dan te. Na cul tu ra de Wes te ros, um es cu dei ro apren de
bas tan te so bre a ro ti na e a vi da de ca va lei ro e tem gran- 
de po ten ci al pa ra as su mir pos tos mai o res ao cres cer.

É is so o que acon te ce com Dunk: após a mor te do ca- 
va lei ro, Sor Ar lan de Cen tar bor, ele to ma seu lu gar e con- 
quis ta fa ma no tor neio da Cam pi na de Vau frei xo, ao se
de sen ten der com o prín ci pe Ae ri on Targaryen, mas pro- 
var sua ino cên cia. Dunk pas sa a ser co nhe ci do co mo Sor
Dun can, o Al to, e é nes sa épo ca que co nhe ce Egg, um
ga ro to ca re ca (por is so o ape li do de egg, “ovo” em in- 
glês), que in sis te em se tor nar seu es cu dei ro. Já nes se
tor neio da Cam pi na, os dois for mam uma gran de par ce- 
ria e Dun can des co bre que o jo vem é, na ver da de, Ae gon
Targaryen. Mes mo com a con fu são en vol ven do Ae ri on,
o pai de Egg, Ma e kar, pe de que Dun can le ve o ga ro to co- 
mo seu es cu dei ro pa ra que ele apren da mais so bre o rei- 
no e so bre hu mil da de, al go que di fi cil men te acon te ce ria
em Por to Re al.

O li vro O Ca va lei ro dos Se te Rei nos nar ra as aven tu ras
de Dunk e Egg por Wes te ros e é se pa ra do em três par tes:
O Ca va lei ro An dan te, A Es pa da Ju ra men ta da e O Ca va- 
lei ro Mis te ri o so. Co mo di to aci ma, ain da não há mai o res
de ta lhes so bre o pro je to, mas é ou tra boa opor tu ni da de
pa ra mos trar mais so bre a cul tu ra da fran quia, em uma
his tó ria bem di fe ren te de Ga me of Th ro nes, mas com
mui to po ten ci al.

Es se é um pro je to que ain da não es tá con fir ma do,
mas pa re ce es tar nos pla nos da HBO. Na mes ma épo ca
em que a in for ma ção so bre a sé rie de O Ca va lei ro dos
Se te Rei nos foi di vul ga da, a EW afir mou que o ca nal
tam bém con si de ra va fa zer uma pro du ção ins pi ra da na
Re be lião de Ro bert Ba rathe on, ou tra his tó ria que se pas- 
sa an tes dos even tos da pro du ção prin ci pal. Ao in vés de
mos trar os tem pos áu re os da fa mí lia Targaryen, o ob je ti- 
vo aqui é mos trar co mo eles dei xa ram o po der em Wes- 
te ros e ex plo rar o pas sa do de al guns no mes co nhe ci dos.

A re be lião acon te ceu na épo ca em que o con ti nen te
era go ver na do por Aerys II, co nhe ci do co mo o “Rei Lou- 
co”, por ter um me do cons tan te de sair de sua for ta le za e

acre di tar que to dos es ta vam cons pi ran do con tra ele.
Du ran te o Tor neio de Har re nhal, que con tou com a pre- 
sen ça iné di ta do rei, o prín ci pe Rha e gar Targaryen cau- 
sou um gran de des con for to ao co ro ar Lyanna Stark co- 
mo a Rai nha do Amor e da Be le za, em vez de dar o prê- 
mio a sua es po sa, Elia Mar tell. Tem pos de pois, Lyanna
su miu e to dos acre di ta ram que Rha e gar a se ques tra ra, já
que a jo vem es ta va pro me ti da em ca sa men to pa ra Ro- 
bert Ba rathe on, que era mui to apai xo na do por ela.

Acre di tan do no se ques tro, o ir mão e o pai de Lyanna
fo ram até Por to Re al e aca ba ram mor tos cru el men te pe- 
lo Rei Lou co: Ric kard Stark foi as sa do vi vo em sua ar ma- 
du ra, en quan to seu fi lho, Bran don, es tran gu lou a si
mes mo ao ver o pai na que la si tu a ção. A mor te in jus ta
dos dois ini ci ou uma re vol ta con tra as ações des me di- 
das do rei, que te ve di ver sos acon te ci men tos, co mo a
Ba ta lha de So la res ti val, Ba ta lha de Vau frei xo, Ba ta lha do
Tri den te, Sa que de Por to Re al, Ba ta lha da Tor re da Ale- 
gria, en tre ou tros. En tre os even tos que fa zem par te da
re be lião, há o ca sa men to de Ned Stark (que se tor nou
Lord de Win ter fell com a mor te do pai e ir mão) com
Catelyn Tully e o res ga te de Lyanna, que cul mi nou em
di ver sos even tos im por tan tes na sé rie prin ci pal de Ga- 
me of Th ro nes. Se apos tar nes sa his tó ria, a HBO tem di- 
ver sos even tos in te res san tes pa ra mos trar, além de tra- 
zer de vol ta no mes já co nhe ci dos pe los fãs.

Es se ter cei ro pro je to é o mais mis te ri o so até ago ra.
Se gun do in for ma ções di vul ga das no co me ço des te ano,
o HBO Max pla ne ja uma ani ma ção den tro do uni ver so
de Ga me of Th ro nes, mas não há ne nhum no me con fir- 
ma do ou de ta lhes so bre a tra ma.

Is so quer di zer que há vá ri as his tó ri as que po dem ser
adap ta das pa ra o stre a ming e vá ri as pos si bi li da des nar- 
ra ti vas, uma vez que as ani ma ções po dem mos trar ce- 
ná ri os, fi gu ri nos e se res de for ma mui to mais fá cil do
que o li ve-ac ti on. In clu si ve, es sa ani ma ção po de ser
uma an to lo gia de nar ra ti vas den tro do uni ver so das Crô- 
ni cas de Ge lo e Fo go, con tan do vá ri as his tó ri as me no res
e mais des co nhe ci das, po rém igual men te in te res san tes.

Em bo ra não es te ja mais em pro du ção, va le uma men- 
ção hon ro sa ao se ri a do de ri va do can ce la do, que te ria
Na o mi Watts no elen co. Cha ma do in ter na men te de Blo- 
od Mo on, ou A Lon ga Noi te, a sé rie tam bém se ria um
pre lú dio, mas mui to mais dis tan te da pro du ção ori gi nal,
fo can do na ori gem dos Ca mi nhan tes Bran cos e na len da
de Azor Ahai, o guer rei ro len dá rio que, com sua es pa da
de fo go Lu mi ní fe ra, der ro tou os Ou tros. Nes se ca so, a sé- 
rie ti nha po ten ci al pa ra ter ares de ter ror, mas foi uma
apos ta ar ris ca da da HBO, por mos trar um pe río do mui- 
to dis tan te da his tó ria prin ci pal, em um mo men to em
que os Ca mi nhan tes Bran cos fi ca ram em bai xa pe lo en- 
cer ra men to da do a eles no se ri a do ori gi nal.

A sé rie che gou a ter um epi só dio pi lo to gra va do, mas
o ca nal re sol veu dei xar o pro je to de la do, ao mes mo
tem po em que anun ci ou a apos ta em Hou se of the Dra- 
gon, uma sé rie com po ten ci al de pú bli co mui to mais ga- 
ran ti do do que Blo od Mo on. Ain da as sim, na da im pe de
que o ca nal re vi si te es sa his tó ria fu tu ra men te, ou até
adap te par te de la pa ra a já ci ta da sé rie ani ma da.

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
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