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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Rapaz, quero mais é cair na esbórnia, nada de Bolsonaro provocando o 
Flávio, quero tomar umas, nem saber de intrigas entre Weverton e Bran-
dão, quero sujar os outros de maizena, quero cantar com Bicho Terra, eu 
que vou me importar se o Braide quer ser o Sarney do amanhã.

Bode já está assando

Bolsonaro envia 
projeto de lei para 
modificar o ICMS 

sobre combustíveis
O objetivo do encontro foi discutir 

temas de interesse para a infraestrutura, 
logística, turismo e o desenvolvimento 
socioeconômico para Alcântara 
e região, já que a Comissão vem 
estruturando o planejamento para 

o uso comercial do CEA.
PÁGINA 2

Filmes que devem dominar Oscar e Globo de Ouro
Confira uma lista dos 22 títulos que mais receberam elogios desde 

sua estreia e que já alcançaram — ou espera-se que alcancem — o maior 
número de indicações na temporada de premiações de Hollywood.

PÁGINA 10

Antigo prédio da Secretaria de Estado da Educação, na Rua Grande, foi entregue para um empresário como parte do edital Adote 
Um Casarão, que integra o programa Nosso Centro. O novo empreendimento deve gerar, inicialmente, 170 vagas de emprego diretos. 
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Artista maranhense 
homenageia lendas 

do carnaval 
com exposição virtual

O artista visual Enoque Silva vai fazer 
a exposição "Bonecas em Destaque" 
que homenageia as personalidades 
do carnaval brasileiro em forma de 
fantasias e bonecas. Com isso, fica 
ainda mais exaltada a paixão pelas festas 

carnavalescas em miniatura.
PÁGINA 10

Os desafios e os obstáculos para correr um rally
Percorrer caminhos de muita lama e poeira, serras, passar por pedras, 

cascalho e romper areias pesadas. Estes são alguns desafios que se tornam 
rotina na vida de quem  disputa as emocionantes competições de rally.

PÁGINA 9

Conheça as histórias das Fontes de São Luís
PÁGINA 9

OCUPANDO O CENTRO HISTÓRICO
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O objetivo da medida é estabelecer, em todo o país, uma alíquota uniforme e específica,
por litro ou quilo. Imposto não irá variar mais em razão do preço do combustível

COMBUSTÍVEIS

Bolsonaro envia
projeto que muda ICMS

O
pre si den te Jair Bol so na ro
en ca mi nhou ao Con gres so,
o pro je to de lei com ple men- 
tar (PLP) que vi sa es ta be le- 

cer no país uma alí quo ta uni for me e
es pe cí fi ca do Im pos to so bre Ope ra- 
ções Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca- 
do ri as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços
de Trans por te In te res ta du al e In ter- 
mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção (ICMS)
pa ra com bus tí veis e lu bri fi can tes. A
me di da foi pu bli ca da na edi ção ex tra
do Diá rio Ofi ci al da União (DOU) de
ho je.

Se gun do in for mou a Se cre ta ria-
Ge ral, o do cu men to dis põe que os Es- 
ta dos e o Dis tri to Fe de ral de ve rão dis- 
ci pli nar o as sun to por meio de Lei
Com ple men tar, as sim co mo o Con se- 
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria
(Con faz – con se lho que reú ne se cre tá- 
ri os es ta du ais de Fa zen da), no pra zo
de no ven ta di as.

A pro pos ta do go ver no

ver sa que o im pos to

ca be rá ao es ta do de

des ti no, ou se ja, on de

ocor rer o con su mo. 

“O ob je ti vo da me di da é es ta be le- 
cer, em to do o país, uma alí quo ta uni- 
for me e es pe cí fi ca, se gun do a uni da de

de me di da ado ta da na ope ra ção (li tro
ou qui lo). Com is so, o ICMS não irá
va ri ar mais em ra zão do pre ço do
com bus tí vel ou das mu dan ças do
câm bio”, diz um tre cho da no ta di vul- 
ga da.

Se hou ver um au men to do tri bu to,
o no vo va lor so men te en tra rá em vi- 
gor após 90 di as, o que da rá mais pre- 
vi si bi li da de ao se tor, ale ga o Pla nal to.

Ain da de acor do com o do cu men to,
“as alí quo tas do im pos to se rão de fi ni- 
das me di an te de li be ra ção dos Es ta- 
dos e Dis tri to Fe de ral, de ve rão se rão
uni for mes em to do o ter ri tó rio na ci o- 
nal e po de rão ser di fe ren ci a das por
pro du to; se rão es pe cí fi cas, por uni da- 
de de me di da ado ta da; e po de rão ser
re du zi das e res ta be le ci das no mes mo
exer cí cio fi nan cei ro.”

Nes ta sex ta-fei ra (12/2), a apoi a do- 
res, na saí da do Pa lá cio da Al vo ra da, o
che fe do Exe cu ti vo res sal tou que a po- 
pu la ção de ve ria “cul par as pes so as
cer tas”, no ca so os go ver na do res, pe lo
au men to dos in su mos. Ele ain da vol- 
tou a cri ti car a po lí ti ca de lock down.

“Es ta mos com pro ble mas se avo lu- 
man do. O po vo es tá per den do o po- 
der aqui si ti vo. A in fla ção além do nor- 
mal nos pro du tos de pri mei ra ne ces- 
si da de, o pre ço dos com bus tí veis… A
cul pa é de quem? Is so tu do é mi nha?
Fi ca em ca sa, que a eco no mia a gen te
vê de pois…”, iro ni zou.

Co mo so lu ção pa ra os au men tos
dos va lo res, o pre si den te re pe tiu que
apre sen ta ria ho je o pro je to de lei que
bus ca re du zir o pe so do ICMS no pre- 
ço dos com bus tí veis.

“Man dei fa zer on tem. Já dei bron ca
já que era pa ra ter fei to on tem o pro je- 
to. Diz que fal tou um da do, ho je vou
apre sen tar. Eu não que ro, nem pos so,
nem vou in ter fe rir no ICMS, mas de
acor do com a emen da de 2001, o Con- 
faz vai de ci dir se o va lor co bra do pe los
go ver na do res é um va lor fi xo ou um
per cen tu al do pre ço do com bus tí vel
na re fi na ria. E, num se gun do tem po,
os se nho res go ver na do res, jun to com
su as res pec ti vas as sem blei as le gis la ti-
vas, vão de ci dir o va lor des se per cen- 
tu al fi xo ou o per cen tu al em ci ma do
pre ço na re fi na ria”, ex pli cou ho ras an- 
tes.

Ain da por meio das re des so ci ais,
Bol so na ro pe diu que apoi a do res
abas te ces sem seus car ros e ca mi- 
nhões e ve ri fi cas sem os im pos tos na
no ta fis cal. Na mes ma pu bli ca ção, o
man da tá rio al fi ne tou go ver na do res e
cri ti cou a bi tri bu ta ção dos com bus tí- 
veis: “(Os go ver na do res) Jo gam a po- 
pu la ção con tra o go ver no fe de ral co- 
mo se fos se o úni co a ar re ca dar”, cri ti- 
cou.

O pro je to ha via si do anun ci a do em
co le ti va no úl ti mo dia 5, na pre sen ça
dos mi nis tros Jo sé Le vi, da Ad vo ca cia-
Ge ral da União (AGU); Tar cí sio de
Frei tas, da In fra es tru tu ra; Bra ga Net-
to, da Ca sa Ci vil; Pau lo Gue des, da
Eco no mia; Ben to Al bu quer que, das
Mi nas e Ener gia; e do pre si den te da
Pe tro bras, Ro ber to Cas te lo Bran co. O
che fe do Exe cu ti vo res sal tou que é ne- 
ces sá rio vi ver com ba se na “pre vi si bi- 
li da de”.

EMPREENDEDORISMO

Marco das startups passa por consulta pública

SENADOR CARLOS PORTINHO, RELATOR DO MARCO REGULATÓRIO, PROMETEU ANALISAR TODAS AS SUGESTÕES FEITAS NA AUDIÊNCIA

Uma das pri o ri da des do go ver no
no Se na do, o mar co re gu la tó rio das
star tups (PLP 146/2019) pas sou por
con sul ta pú bli ca na quin ta-fei ra (11)
na sec ci o nal do Rio de Ja nei ro da Or- 
dem dos Ad vo ga dos do Bra sil (OAB-
RJ). Du ran te o even to, que tam bém foi
re a li za do pe la in ter net, o re la tor, se- 
na dor Car los Por ti nho (PL-RJ), co lheu
su ges tões pa ra apri mo rar a pro pos ta. 

Se gun do ele, a

ex pec ta ti va é que o tex to

es te ja pron to pa ra

vo ta ção no dia 24 de

fe ve rei ro.

“A con sul ta pú bli ca foi ex tre ma- 

men te im por tan te pa ra a mi nha re la- 
to ria do Mar co Le gal das Star tups e
Em pre en de do ris mo Ino va dor. Agra- 
de ço a to dos os par ti ci pan tes e ga ran- 
to que ca da de man da se rá ana li sa da e
con si de ra da por mim. Ago ra é tra ba- 
lhar pa ra a vo ta ção do dia 24”, apon- 
tou o se na dor em sua con ta em uma
re de so ci al após o even to.

En tre as su ges tões apre sen ta das
du ran te a con sul ta pú bli ca es tão a
pos si bi li da de de en qua dra men to das
star tups no Sim ples Na ci o nal e pe di- 
dos pa ra que a tri bu ta ção so bre es sas
em pre sas ino va do ras per mi ta a de du- 
ção do ca pi tal de ris co da ba se de tri- 
bu ta ção. Par ti ci pa ram o se na dor Izal- 
ci Lu cas (PSDB-DF), o de pu ta do fe de- 
ral Vi ní cius Poit (No vo-SP), re la tor do
tex to na Câ ma ra, e o se cre tá rio es pe- 
ci al de Pro du ti vi da de, Em pre go e
Com pe ti ti vi da de do Mi nis té rio da
Eco no mia, Car los da Cos ta. O pú bli co
par ti ci pou por meio do chat do
YouTube, que es ta va sen do mo ni to ra- 

do pe la equi pe do se na dor.
De ini ci a ti va do de pu ta do JHC

(PSB-AL) e ou tros 18 par la men ta res, o
pro je to foi apro va do pe la Câ ma ra, co- 
mo subs ti tu ti vo, em de zem bro de
2020. A pro pos ta cria me di das de es tí-
mu lo à cap ta ção de re cur sos por em- 
pre sas jo vens que in ves tem em ino va- 
ção. En tre ou tros pon tos, re gu la men- 
ta a atu a ção do in ves ti dor-an jo, que
re ce be rá uma re mu ne ra ção pe lo di- 
nhei ro que apli cou na em pre sa, mas
não se rá con si de ra do só cio e não te rá
po der de de ci são ou res pon de rá pe las
obri ga ções e dí vi das do ne gó cio.

Se gun do a pro pos ta, as star tups de- 
vem ter re cei ta bru ta de até R$ 16 mi- 
lhões no ano an te ri or e até dez anos
de ins cri ção no CNPJ. Além dis so, pre-
ci sam de cla rar, em seu ato cons ti tu ti- 
vo, o uso de mo de los ino va do res ou se
en qua dra rem no re gi me es pe ci al Ino-
va Sim ples, pre vis to no Es ta tu to das
Mi cro e Pe que nas Em pre sas (Lei
Com ple men tar 123, de 2006).

ESTADOS UNIDOS

Variante brasileira
do vírus preocupa

A va ri an te de co ro na ví rus iden ti fi ca da ini ci al men te
no Bra sil pre o cu pa o go ver no dos EUA, que não pla ne ja
der ru bar a res tri ção de en tra da de pas sa gei ros bra si lei- 
ros tão ce do. A in for ma ção é do di re tor do Ins ti tu to de
Aler gi as e Do en ças In fec ci o sas e um dos prin ci pais no- 
mes do go ver no de Joe Bi den na es tra té gia de com ba te à
pan de mia, Anthony Fau ci.

“O Bra sil tem uma mu ta ção que é uma pre o cu pa ção
pa ra nós. É uma mu ta ção que é mui to si mi lar à va ri an te
da Áfri ca do Sul, que tem es ca pa do da pro te ção de mui- 
tos an ti cor pos mo no clo nais e di mi nui a efi cá cia de an ti- 
cor pos in du zi dos por du as va ci nas que es tão dis po ní- 
veis”, dis se Fau ci, ao ser ques ti o na do pe lo Es ta dão du- 
ran te co le ti va.

Bi den pro me te apli car 100 mi lhões de do ses das va ci- 
nas da Pfi zer e da Mo der na até o fim de abril, nos 100
pri mei ros di as de go ver no. A Ca sa Bran ca, po rém, es tá
pre o cu pa da com a re du ção de efi cá cia da imu ni za ção
di an te das no vas ce pas.

Nes ta se ma na, pes qui sa pu bli ca da na re vis ta Na tu re
Me di ci ne mos trou que a va ci na da Pfi zer é ca paz de
neu tra li zar as va ri an tes do co ro na ví rus que apa re ce ram
no Rei no Uni do e na Áfri ca do Sul. Pes qui sa com a va ci- 
na da Mo der na tam bém in di ca que o imu ni zan te é efi- 
caz di an te de va ri an tes. Há no go ver no ame ri ca no, no
en tan to, cau te la com re la ção às no vas mu ta ções, por is- 
so o flu xo de vi a gens en tre Bra sil e EUA não de ve vol tar
ao nor mal tão ce do. “Há uma pre o cu pa ção com re la ção
às vi a gens. Não acre di to que ha ve rá ne nhu ma mu dan ça
no fu tu ro ime di a to das res tri ções de vi a gem im pos tas ao
Bra sil”, afir mou Fau ci.

Des de maio de 2020, o go ver no ame ri ca no proí be a
en tra da de pas sa gei ros que es ti ve ram no Bra sil nos 14
di as que an te ce dem a che ga da aos EUA. A res tri ção foi
es ta be le ci da por Do nald Trump, di an te do au men to no
nú me ro de ca sos de co vid-19 no País. An tes, Trump já
ha via es ta be le ci do res tri ções se me lhan tes a pas sa gei ros
de Chi na, Irã, Rei no Uni do, Ir lan da e ou tros 26 paí ses
eu ro peus. Nas úl ti mas se ma nas, o CDC atu a li zou o pe- 
río do de qua ren te na pa ra quem se expôs ao ví rus den tro
dos EUA. Ago ra, o iso la men to re co men da do é de dez di- 
as – ou se te di as de iso la men to após um tes te ne ga ti vo
de Co vid.

ASTRAZENECA

Fiocruz envasa o 1º
lote de IFA da vacina

O Ins ti tu to de Tec no lo gia em Imu no bi o ló gi cos (Bio-
Man gui nhos) da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) ini- 
ci ou on tem (12) o en va se do pri mei ro lo te do In gre di en- 
te Far ma cêu ti co Ati vo (IFA) da va ci na con tra a co vid-19
de sen vol vi da pe la ins ti tui ção em par ce ria com o la bo ra- 
tó rio As tra Ze ne ca. A pre vi são é que o en va se des se pri- 
mei ro lo te se ja con cluí do ain da nes te sá ba do (13).

Se rão pro ces sa das cer ca de 400 mil do ses de pré-va li- 
da ção, pa ra ga ran tir que o pro ces so es te ja to tal men te
ade qua do pa ra a pro du ção da va ci na, que se gui rão pa ra
o con tro le de qua li da de in ter no do ins ti tu to. 

O in su mo faz par te do lo te com 90 li tros de IFA re ce bi- 
do pe la Bio-Man gui nhos/Fi o cruz há uma se ma na, e que
são su fi ci en tes pa ra a pro du ção de 2,8 mi lhões de do ses.
Ain da es tão pre vis tas mais du as re mes sas de IFA em fe- 
ve rei ro, do to tal de 15 mi lhões a se rem re ce bi dos ain da
es te mês.

Se gun do a Fi o cruz, o pro ces sa men to das pri mei ras
do ses co me çou ain da na quin ta-fei ra (11), com a eta pa
de for mu la ção, em que o in su mo pas sa por um pro ces so
de di lui ção e é acres ci da uma so lu ção pa ra ga ran tir a
ma nu ten ção das pro pri e da des da va ci na e pos si bi li tar a
sua ar ma ze na gem de 2ºC a 8ºC. 

Em se gui da, a va ci na se guiu pa ra o en va se, pro ces so
no qual o lí qui do é in se ri do, de for ma au to ma ti za da, em
pe que nos fras cos de vi dro, os mes mos que fu tu ra men te
se gui rão pa ra os pos tos de saú de. Já com o imu ni zan te,
es ses fras cos são fe cha dos com uma ro lha de bor ra cha e
se guem pa ra a re cra va ção, on de re ce bem um la cre de
alu mí nio.

As va ci nas se guem de pois pa ra o se tor de con tro le de
qua li da de in ter no da Bio-Man gui nhos, on de uma aná li- 
se mi nu ci o sa de ve ga ran tir a sua in te gri da de e se gu ran- 
ça. A Fi o cruz in for mou que vai es ca lo nar a pro du ção ao
lon go dos pri mei ros me ses pa ra man ter a me ta de 100,4
mi lhões de do ses até ju lho des te ano.

No se gun do se mes tre não se rá mais ne ces sá ria a im- 
por ta ção do IFA, que pas sa rá a ser pro du zi do em Bio-
Man gui nhos, após a con clu são da trans fe rên cia de tec- 
no lo gia. De agos to a de zem bro se rão mais 110 mi lhões
de do ses de va ci nas pro du zi das in tei ra men te na ins ti- 
tui ção, ga ran tin do au to no mia pa ra o país e con ti nui da- 
de da va ci na ção pa ra to da a po pu la ção bra si lei ra.

São Luís, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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"Nós estamos entregando o prédio público, que estava em desuso e que agora vai
atender diariamente mais de 5 mil pessoas”, destacou o secretário Marcio Jerry. 

PROGRAMA NOSSO CENTRO

Prédio da Rua Grande
será Shoping Popular

A
en tre ga sim bó li ca do an ti go 
pré dio da Se cre ta ria de Edu- 
ca ção do Ma ra nhão, na Rua 
Gran de, em São Luís, co mo 

par te do pro gra ma Nos so Cen tro, foi 
fei ta, nes ta sex ta-fei ra (12), ao ado tan- 
te adep to do edi tal Ado te um Ca sa rão, 
exe cu ta do pe lo Go ver no do Es ta do, 
por meio da Se cre ta ria das Ci da des e 
De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid).

O lo cal, que se rá re for ma do, abri- 
ga rá um shop ping po pu lar. O em pre- 
en di men to vai ge rar, ini ci al men te, 
mais de 170 va gas de em pre gos.

Du ran te o even to, o se cre tá rio Már- 
cio Jerry des ta cou a im por tân cia da 
ini ci a ti va. “O Nos so Cen tro é um ati vo 
mui to im por tan te que o go ver na dor 
Flá vio Di no opor tu ni za. Nós es ta mos 
en tre gan do o pré dio pú bli co, que es- 
ta va em de su so e que ago ra vai aten- 
der, di a ri a men te, mais de 5 mil pes so- 
as”, des ta cou.

Além do pro gra ma Nos so Cen tro, o 
ges tor afir mou que o Go ver no do Es- 
ta do es tá com inú me ras ações no 
Cen tro His tó ri co de São Luís. “É um 
con jun to imen so de ati vi da des que 
aju dam a re pa gi nar e di na mi zar eco- 
no mi ca men te a re gião cen tral da ci- 
da de e a pre ser var nos sa his tó ria”.

Pa ra o em pre en de dor Mar cos 
Antô nio Sil va, pa ra quem, sim bo li ca- 
men te, o pré dio foi en tre gue, a opor- 
tu ni da de é a re a li za ção de um so nho. 
“O Ado te um Ca sa rão me aju dou a ter 
meu pró prio ne gó cio. O go ver no es tá 
de pa ra béns em re vi ta li zar, dar uso a 
es pa ços e pré di os pú bli cos ina bi ta- 
dos, e por in cen ti var a eco no mia, a 
mo ra dia e a cri a ção de no vos em pre- 
en de do res”, fri sou.

So bre o Nos so Cen tro

O EMPREENDIMENTO VAI GERAR, INICIALMENTE, MAIS DE 170 VAGAS DE EMPREGOS.

O Pro gra ma Nos so Cen tro, cri a do 
pe lo Go ver no do Ma ra nhão, por meio 
da Se cre ta ria das Ci da des e De sen vol- 
vi men to Ur ba no, tem por ob je ti vo 
tor nar o Cen tro His tó ri co de São Luís 
re fe rên cia em re no va ção e de sen vol- 

vi men to sus ten tá vel, pre ser van do seu 
va lor his tó ri co e cul tu ral ao mes mo 
tem po em que pro mo ve o cen tro da 
ci da de de São Luís co mo es pa ço de-
mo crá ti co.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Yglésio : estão pagando mais por taxas de cartórios

“OS CARTÓRIOS ESTÃO ROUBANDO O MARANHÃO!”, DISSE O DEPUTADO ESTADUAL YGLÉSIO MOYSES (PROS)

O de pu ta do es ta du- 
al Yglésio Moyses (PROS) de nun ci ou
que, por con ta da in ter pre ta ção das
Leis Com ple men ta res 221/19 e
222/19, os ma ra nhen ses pa ga ram R$
20,3 mi lhões a mais do que de ve ri am
em ta xas re fe ren tes aos ser vi ços de
car tó rio: os cha ma dos emo lu men tos.

As LCs ci ta das pre ve em a des ti na- 
ção de 4% so bre o va lor dos emo lu- 
men tos pa ra o FA DEP – Fun do de
Apa re lha men to da De fen so ria Pú bli- 
ca e 4% pa ra o FEMP – Fun do Es pe ci al
do Mi nis té rio Pú bli co. Além dos fun- 
dos ci ta dos, o de pu ta do tam bém des- 
ta cou o FERC – Fun do Es pe ci al das
Ser ven ti as de Re gis tro Ci vil de Pes so as
Na tu rais do Es ta do do Ma ra nhão, que
co bra uma ta xa de 3% so bre os emo lu- 
men tos.

O pro ble ma, se gun do ele, é que as
Lei Com ple men ta res se guem a mes- 
ma es tru tu ra gra ma ti cal pre sen te na

lei que es ta be le ce o Fun do Es pe ci al de
Mo der ni za ção e Re a pa re lha men to do
Ju di ciá rio – FERJ, o qual co bra uma ta- 
xa de 12% do va lor dos emo lu men tos,
is to é, “por den tro”, mas a in ter pre ta- 
ção fei ta das leis do FEMP e FA DEP é
ou tra: ao in vés das ta xas se rem re ti ra- 
das dos emo lu men tos, co mo é fei to
no ca so do FERJ, es tá sen do co bra do
“por fo ra”, le van do o con tri buin te a
pa gar mais do que de ve ria.

“Se a gen te tem a mes ma re da ção
en tre as leis, co mo é que es tão sen do
co bra das ta xas a mais do ci da dão?
Os car tó ri os es tão rou ban do o Ma ra- 
nhão!”, dis se.

Se gun do da dos apre sen ta dos pe lo
par la men tar, en tre ju nho e de zem bro
de 2020, da ar re ca da ção to tal dos car- 
tó ri os fei ta pe la Jus ti ça, por meio da
co bran ça des sas ta xas que man tém os
fun dos ci ta dos, fo ram co bra dos a
mais do con tri buin te R$

20.369.462,20, sen do R$10.184.731,10
pa ra o Mi nis té rio Pú bli co e
R$10.184.731,10 pa ra a De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do, va lo res re fe ren tes
às co bran ças da ta xa ção de 4% ca da.

O de pu ta do, ain da du ran te o dis- 
cur so, dis se que, por con ta des sa in-
ter pre ta ção, as Leis Com ple men ta-
res 221/19 e 222/19 são in cons ti tu ci o- 
nais, vis to que in frin gem uma sé rie de
ar ti gos da Cons ti tui ção Fe de ral, dan- 
do des ta que pa ra a ques tão da bi tri- 
bu ta ção, ou se ja, o con tri buin te, no
ca so, es tá pa gan do uma ta xa que foi
cal cu la da em ci ma de um mes mo fa to
ge ra dor. Ao fim do dis cur so, o par la- 
men tar dis se que aci o na rá a jus ti ça
pa ra que os re pa ros de in ter pre ta ção
se jam fei tos e que a co bran ça, clas si fi- 
ca da por ele co mo abu si va, se ja fei ta
da for ma cor re ta, se guin do os pre cei-
tos do FERJ, sem que a con ta se ja pa ga
pe lo con su mi dor.

Bo de já es tá as san do

Ra paz, que ro mais é cair na es bór nia, na da de Bol so- 
na ro pro vo can do o Flá vio, que ro to mar umas, nem sa- 
ber de in tri gas en tre We ver ton e Bran dão, que ro su jar os
ou tros de mai ze na, lá te nho al gu ma coi sa com Ro se a na
so nhan do ser o fo fão do mo men to, que ro can tar com
Bi cho Ter ra, eu que vou me im por tar se o Brai de quer ser
o Sarney do ama nhã, que ro pu lar no Blo co da Im pren sa.

Dei xa ram que tu do fos se nor mal na elei ção, no Na tal,
no Ano No vo, no ras pa om bro co mer ci al da Rua Gran de,
no co la bun da dos co le ti vos lo ta dos, nas fi las dos ban- 
cos pa ra ter mos cer te za que a mas sa é mi se rá vel e bur ra
re ce ben do um au xi lio be ne vo len te. Dei xa ram, mas,
ago ra, des co bri ram que a mer da chei rou no va men te
com a des car ga apre sen tan do de fei to.

Nem adi an ta ro gar em bri a ga do um Ha ja Deus, do
Tam pi nha e La dei ra, nem adi an ta pren der em ca sa com
no me so fis ti ca do de lock down, po de can tar “Seu de le- 
ga do pren da o Ta deu,” no ca so não é o ex-pre fei to da ta- 
tu a gem fu ran do a fi la de va ci na ção, to dos nós so mos os
“Ta deus” sem pe gar mi nha ir mã, pe ga mos a CO VID e…
crau.

Quer sa ber, nin guém vai cum prir a meia-me di da do
Dou glas, den tro ou fo ra de ca sa, que ro ver o seu po lí cia
pren der to do mun do, se an tes quem man da não fez por
on de, ago ra que rem se gu rar ma lan dro ven do uma cer va
véu de noi va?

Me com pra uma gra de, por que o bo de já tá as san do.
Fa la sé rio, me diz ai que go ver na dor, se cre tá ri os, pre- 

fei tos, ve re a do res, de pu ta dos, se na do res, de fen so res,
pro mo to res e ma gis tra dos não vão mo lhar o bi co nes ta
se ma na de fo lia.

Na pró xi ma co lu na até o Zé Ma ra nha vai es tar de res- 
sa ca. E num é Nu na?

Pas sou re ci bo – Ne nhu ma no vi da de a ini ci al dis po si- 
ção do ges tor Edu ar do Brai de (Po de mos) de es tar em to- 
dos os lu ga res, con ver san do com to do mun do, ape sar
de al guns apoi a do res já ge me rem re cla man do que nem
aten de mais os te le fo ne mas, de vem ter pas sa do da co ta
dos acor dos de cam pa nha. Fa to que o exe cu ti vo mu ni ci- 
pal sen tiu o ba que de não con se guir for mar um blo co
con sis ten te no le gis la ti vo. Vai ter de vi ver no sus to com a
tur ma de opo si ção, de pen den do dos vo tos do gru po dos
Neu tros, ar ti cu la do pe lo equi li bra do ve re a dor Chi co
Car va lho (PSL). Por en quan to, sor te do pre fei to!

Coi sas es tra nhas?

Coi sa mais es tra nha a no ta de re pú dio do Tri bu nal de
Jus ti ça di an te das gra ves de nún ci as de co bran ças in de- 
vi das dos car tó ri os pe lo de pu ta do es ta du al Yglésio
Moyses (PROS). Se rá que o pre si den te e cor re ge dor tem
me do do par la men tar?

Coi sa mais es tra nha a con fu são fa mi li ar no co man do
da pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar. Se rá que o pre fei to
ain da não de ci diu se fi ca co mo ma ri do ou cui da do fi- 
lho?

São Luís, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021
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CAR LOS LU LA
Se cre ta rio de Es ta do da Saú de do Ma ra -
nhão

E D I T O R I A L

Prudência no carnaval
O pe sa de lo da pan de mia do no vo co ro- 

na ví rus não pas sou. Es ta mos lon ge de des- 
per tar do hor ror cau sa do pe la co vid-19, que
cei fou a vi da de mais de 230 mil bra si lei ros
— o se gun do mai or nú me ro de óbi tos do
pla ne ta — e in fec tou qua se 10 mi lhões. Em
to do o pla ne ta, o nú me ro de óbi tos su pe ra
2,3 mi lhões. En quan to is so, as mu ta ções do
ví rus de sa fi am os ci en tis tas e pes qui sa do res.
O ris co de os imu ni zan tes até ago ra pro du zi- 
dos não te rem a efi cá cia es pe ra da é gran de.
A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS), na
úl ti ma ter ça-fei ra (9/2), di vul gou aler ta so- 
bre a pos si bi li da de de re du ção de an ti cor pos
ca pa zes de blo que ar a ação do ce pa iden ti fi- 
ca da em Ma naus.

No Bra sil, fal tam va ci nas. Em es ta do de
vi gí lia, cons ta ta-se que pro mes sas e pre vi- 
sões não se con fir mam. Há uma de sor dem
que au men ta a an si e da de de mui tos e per- 
mi te que o ví rus, em va ri an tes atu a li za das —
três fo ram iden ti fi ca das pe la Fun da ção
Oswal do Cruz (Fi o cruz) — te nha mai or ve lo- 

ci da de de con ta mi na ção e for ça pa ra re ti rar
a vi da das pes so as. Pou co mais de 2,1% da
po pu la ção fo ram va ci na dos. A me ta é imu- 
ni zar pe lo me nos 150 mi lhões dos 211 mi- 
lhões de bra si lei ros. Man ti do o atu al com- 
pas so, o ci clo não se rá con cluí do se quer no
pró xi mo ano. Pe lo rit mo atu al, in di cam pro- 
je ções, o pro ces so le va rá qua tro anos.

O re la xa men to do iso la men to so ci al,
ocor ri do no fim do ano, le vou mi lha res de
pes so as às prai as, per mi tiu a aber tu ra do co- 
mér cio, ba res, res tau ran tes, além das co me- 
mo ra ções na ta li nas e fes tas clan des ti nas.
Mui tos fo ram às com pras, dei xan do de la do
as me di das pro te ti vas — sem más ca ra ou hi- 
gi e ni za ção das mãos a ca da ins tan te, co mo
re co men dam as au to ri da des sa ni tá ri as. Re- 
sul ta do: uma se gun da on da da cri se, mui to
mais vi o len ta, se aba teu so bre o país. Mais
pes so as fo ram in fec ta das. 

Uni da des pú bli cas de saú de en tra ram em
co lap so. Em Ma naus, de ze nas de pes so as

mor re ram até por fal ta de oxi gê nio. O nú me-
ro de ví ti mas ago ra pas sa de mil a ca da 24
ho ras.

Ho je é car na val. Tam bo rins, re co-re cos,
sur dos, cuí cas, ca va qui nhos es tão em si lên-
cio. Não vão eco ar nas ave ni das nem di tar o
rit mo pa ra os fo liões. A pru dên cia e as ori en- 
ta ções da ci ên cia im pe dem o in gres so no rei-
na do de Mo mo. A mai or fes ta po pu lar do
mun do, que sem pre atraiu gen te de to dos os
con ti nen tes ao Bra sil, foi sus pen sa. A de fe sa
da vi da e o lu to que cons ter nam o país são
in com pa tí veis com a co me mo ra ção.

O sam ba en re do em de fe sa da saú de e da
vi da ins pi ra cau te la, pre ven ção, re gras de
pro te ção in di vi du al e tem co mo re frão “fi-
que em ca sa”. Re jei te aglo me ra ções. Mo mo é
um ser imor tal e es ta rá com seu rei no sem- 
pre ple no de ale gri as e co lo ri do pa ra uma fo- 
lia sau dá vel, tão lo go a ci ên cia con si ga apri- 
si o nar o se nhor da tris te za ou es tra ga pra zer,
co nhe ci do co mo no vo co ro na ví rus.

Não são números, são vidas

A me lhor fa se do Ma ra nhão em in ves ti- 
men tos na área da saú de é tam bém mar ca da
pe lo pe río do de sua mai or emer gên cia sa ni- 
tá ria. Po de so ar es tra nho, mas não é. Em mo- 
men tos de cri se, o que ate nua os im pac tos
so bre a vi da da po pu la ção é dis por de po lí ti- 
cas pú bli cas efi ci en tes. Em 2020, com a pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus, al guns es ta dos
op ta ram por es tru tu ras tem po rá ri as, os hos- 
pi tais de cam pa nha, de acor do com su as de- 
man das e re a li da des. Aqui no Ma ra nhão, in- 
ves ti mos em uni da des per ma nen tes. Pa ra
além da Co vid-19, a nos sa po pu la ção ga nha- 
ria mais hos pi tais pa ra aten der su as ne ces si- 
da des de aces so ao ser vi ço de saú de.

No vos hos pi tais co me ça ram a ser inau- 
gu ra dos, com re cur sos pró pri os do es ta do.
Ca da uni da de aber ta pa ra com ba te à Co vid-
19 é re sul ta do de in ves ti men to ex clu si vo do
nos so po vo. Re cur so dos con tri buin tes ma- 
ra nhen ses pa ra usu fru to dos ma ra nhen ses.
En tre as es tru tu ras es tão: Hos pi tal Dr. Ge né- 
sio Rê go, Hos pi tal Dr. Rai mun do Li ma, Hos- 
pi tal de Cui da dos In ten si vos, Hos pi tal Re al,
em São Luís; Hos pi tal Re gi o nal de La go da
Pe dra, San ta Lu zia e Vi a na; Hos pi tais de
cam pa nha de São Luís, Pe drei ras, San ta Inês
e Açai lân dia. To dos com lei tos de Uni da de
de Te ra pia In ten si va (UTI) e/ou Uni da de de
Cui da dos In ter me diá ri os.

Ape nas es tas uni da des não eram su fi ci- 
en tes. O Go ver no do Ma ra nhão tam bém in- 
ves tiu na re for ma de hos pi tais exis ten tes pa- 
ra abrir alas ex clu si vas pa ra Co vid-19 e am- 
pli ar a ca pa ci da de de aten di men to aos ca- 
sos. Com a im plan ta ção de lei tos clí ni cos
e/ou UTI, es tas uni da des ex pan di ram a ca- 
pa ci da de de as sis tên cia aos pa ci en tes aco- 
me ti dos pe lo no vo ví rus: Hos pi tais Re gi o- 
nais de Ti mon, Co ro a tá, pre si den te Du tra,
Cha pa di nha, Ita pe cu ru Mi rim, Ca ru ta pe ra,
Bar rei ri nhas, Pe ri to ró e Tim bi ras; Hos pi tais
Ma cror re gi o nais de San ta Inês, Pi nhei ro, Ca- 
xi as e Ba ca bal; em Im pe ra triz tam bém fo ram
con tem pla dos o Hos pi tal Ma cror re gi o nal e o
Hos pi tal Re gi o nal Ma ter no In fan til. Fa lo
aqui de in cor po rar ao tra ba lho re a li za do um

es for ço de re gi o na li za ção dos ser vi ços que é
an te ri or à pan de mia do co ro na ví rus. Es ta
des cen tra li za ção não es ca pou do ho ri zon te,
mes mo com a cri se sa ni tá ria.

En tão, mon ta mos uma re de de les te a
oes te, nor te a sul pa ra ga ran tir o me nor im- 
pac to da Co vid-19 na vi da dos ma ra nhen ses.
As so ci a do a is to, tí nha mos o ser vi ço de UTI
aé rea pa ra des lo ca men to de pa ci en tes e en- 
tre gas de am bu lân ci as de Su por te Avan ça do.
O re sul ta do dos in ves ti men tos na es tru tu ra- 
ção de uma gran de re de de saú de pa ra cui- 
da dos dos pa ci en tes é o Ma ra nhão ter a me- 
nor ta xa de mor ta li da de pe lo ví rus do país.

Com a que da de ca sos e a re du ção dos pa- 
ci en tes in ter na dos, o Hos pi tal Re al e Hos pi- 
tais de Cam pa nha de São Luís, San ta Inês e
Açai lân dia ti ve ram su as ati vi da des en cer ra- 
das. A vi da ga nha va um ar de al gu ma nor ma- 
li da de e pas sa mos a pro je tar no vos ser vi ços
nes tas ci da des e ou tras pa ra aten der ou tras
ne ces si da des sa ni tá ri as. Na saú de as de- 
man das não se en cer ram, elas se re con fi gu- 
ram. 

As sim, abri mos as Po li clí ni cas de San ta
Inês, Açai lân dia, pre si den te Du tra e mais
uma na ca pi tal São Luís, lo ca li za da no bair ro
do Coha trac. O Cen tro de He mo diá li se de Pi- 
nhei ro e, ain da, o Hos pi tal da Cri an ça, em
Co li nas. As Ma ter ni da des Hum ber to Cou ti- 
nho, em Co li nas, e Be ne di to Lei te, em São
Luís, ga nha ram lei tos de UTI; bem co mo a
Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da de do Ma- 
ra nhão, em São Luís, que tam bém te ve lei tos
de en fer ma ria am pli a dos na uni da de.

Com es tes in ves ti men tos, além de to da
es tru tu ra da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
an te ri or à Co vid-19, em 2020, fo ram in ves ti- 
dos mais de 2 bi lhões de re ais com a saú de.
Quan do du ran te a se ma na o pre si den te Jair
Bol so na ro afir mou ter en vi a do 19 bi lhões de
re ais pa ra o Ma ra nhão, mais uma vez ele fal- 
tou com a ver da de.

O nú me ro é fal so. Pri mei ra men te por que
não foi en vi a do es se to tal de re cur sos ao Ma- 
ra nhão, de acor do com o Go ver no Fe de ral,
con for me se po de no tar de uma sim ples
con sul ta ao si te de trans pa rên cia. Em se gun- 
do lu gar, pa ra ten tar in flar o nú me ro e fa zer
pa re cer que to do es se re cur so foi des ti na do

ao Go ver no do Ma ra nhão, ele ten tou so mar
re cur sos do au xí lio emer gen ci al, re cur sos
des ti na dos aos mu ni cí pi os e re cur sos des ti- 
na dos ao es ta do, co mo se tu do is so ti ves se
si do des ti na do ape nas à Se cre ta ria de Saú de.

E quan to o Go ver no Fe de ral des ti nou ao
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão pa ra o en- 
fren ta men to à CO VID-19? Bus quei a res pos-
ta (e qual quer ma ra nhen se po de fa zer o
mes mo) no si te da trans pa rên cia do pró prio
Go ver no Fe de ral, mais uma vez. A res pos ta é
pou co mais de 348 mi lhões de re ais. Uma
aju da con si de rá vel, con tu do mui to dis tan te
dos nú me ros apon ta dos pe lo pre si den te. E
se di vi dir mos a to ta li da de des se re cur so pe lo
pe río do de 12 me ses, va mos ve ri fi car que
aqui foi in ves ti do pou co mais de 29 mi lhões
de re ais por mês pe lo Go ver no Fe de ral, um
nú me ro con si de ra vel men te me nor do que o
fa la do, não é?

A ges tão do Sis te ma Úni co de Saú de é di-
vi di da. A União tem obri ga ção com os bra si-
lei ros no Ma ra nhão. Exis tem leis, por ta ri as e
res pon sa bi li da des mui to es pe cí fi cas pa ra
ca da en te da fe de ra ção: União, Es ta dos e
Mu ni cí pi os. Se a mai or au to ri da de da Re pú- 
bli ca quer tra tar as rei vin di ca ções por mais
in ves ti men to no SUS co mo me ro pe di do por
di nhei ro é por que ain da não en ten deu qual
é o seu pa pel nes te pro ces so.

Não cus ta lem brar que até 2015 só tí nha- 
mos lei tos de UTI em qua tro ci da des do es ta-
do. Ho je, te mos em to das as re giões de saú de
e te mos o or gu lho em di zer que cons truí mos
a mai or re de hos pi ta lar da his tó ria do Ma ra- 
nhão. Te mos os me lho res re sul ta dos no
com ba te à pan de mia no país. E, mes mo di- 
an te das enor mes di fi cul da des que atra ves-
sa mos por nos sas con di ções econô mi cas e
his tó ri cas, ho je olham pa ra cá em re co nhe- 
ci men to e ad mi ra ção por nos sos re sul ta dos
po si ti vos.

Apren di des de cri an ça que aque les que se
des ta cam re ce bem mais aten ção e, ob vi a-
men te, mais crí ti cas. Den tre tan tas ra zões,
um dos mo ti vos pa ra is to acon te cer é por- 
que nos sa ba ta lha não se dá por nú me ros,
mas por vi das. Afi nal de con tas, é dis so que
se tra ta e mui ta gen te por aí pa re ce não en- 
ten der.

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

Bre ve aná li se da
con jun tu ra
econô mi ca

Os se cre tá ri os de Fa zen da dos Es ta dos, mui tos dos
quais já sob a tu te la fis cal do go ver no fe de ral, fi ze ram
‘co ro’ a fa vor da ma nu ten ção do Au xí lio Emer gen ci al.
Faz sen ti do e é ne ces sá rio a es se enor me con tin gen te de
de sem pre ga dos e po bres de ser da dos da vi da, con tu do é
pre ci so ter em vis ta que a po lí ti ca mo ne tá ria não fun ci o- 
na sem uma con tra par ti da da po lí ti ca fis cal.

A te se do eco no mis ta An dré La ra Re sen de – ALR (no
seu li vro “Con sen so e Con tras sen so”), arau to, no Bra sil,
da cha ma da ‘no va ma cro e co no mia’ ou ‘te o ria mo ne tá- 
ria mo der na’, é a de que “o Es ta do que emi te a sua mo e- 
da não tem res tri ções fi nan cei ras”, por tan to, po de ria
gas tar à von ta de des de que em pro je tos sus ten tá veis e
que ga ran tis sem re tor no com pen sa dor. Há con tro vér si- 
as, en tre tan to, por par te de ou tros re no ma dos eco no- 
mis tas e exa me por par te da Aca de mia, no ca so a Ca sa
das Gar ças, pre si di da por Ed mar Ba cha, no Rio de Ja nei- 
ro.

John Maynard Keynes, fa mo so eco no mis ta li be ral
que es cre veu a “Te o ria Ge ral do em pre go, do ju ro e da
mo e da”, era fa vo rá vel à in ter ven ção do Es ta do na eco- 
no mia e à ex pan são mo ne tá ria ape nas em con jun tu ra
re ces si va. O Fe de ral Re ser ve – FED, o ban co cen tral
ame ri ca no, pa ra ‘sal var’ os EUA de qua se no vo ‘crash’
pro vo ca do pe la cri se das hi po te cas, em 2008, com gra- 
ves re per cus sões na eco no mia mun di al, ado tou o fa mo- 
so ‘quan ti ta ti ve ea sing’ ou au xí lio à li qui dez, in je tan do
tri lhões de dó la res no mer ca do fi nan cei ro, prá ti ca se- 
gui da por ou tros ban cos cen trais.

Re sul ta dos: con sequên ci as e efei tos co la te rais acon- 
te ce ram, en di vi dan do em pre sas e go ver nos, que emi ti- 
ram tí tu los pú bli cos e pri va dos, prin ci pal men te da zo na
do eu ro, e ‘in cha ram’ o ba lan ço dos prin ci pais ban cos
cen trais do mun do to do, por que os re cur sos in je ta dos
não atin gi ram a eco no mia re al obri gan do, daí em di an- 
te, o gi ro qua se in ter mi ná vel des ses ati vos fi nan cei ros
 (não con se guin do res ga tá-los no pra zo, di ga-se de pas- 
sa gem, por que o mer ca do se acos tu ma ra ao ex ces so do
meio cir cu lan te),  as sim obri ga to ri a men te sen do man ti- 
dos ‘con ge la dos’ em su as ‘car tei ras’ e ain da ten do que
con ti nu ar ex pan din do es sas ope ra ções, fa zen do com
que a re la ção dí vi da/PIB dos paí ses to ma do res su pe ras- 
sem os 100%.

Es tou len do a his tó ria con ta da pe lo pró prio ex-pre si- 
den te Ba rack Oba ma (no seu li vro “Uma Ter ra Pro me ti- 
da”) que, lo go no seu pri mei ro ano de man da to, te ve que
‘ba ta lhar’ mui to jun to ao Con gres so Ame ri ca no (on de
não ti nha mai o ria), pe la apro va ção da lei que aca bou
per mi tin do, en tre ou tras, as re fe ri das ações do FED (lei- 
am o li vro “Apa gan do o In cên dio – A cri se fi nan cei ra e
su as li ções” -), es cri to pe lo seu pre si den te Ben S. Ber- 
nan ke e ou tras au to ri da des do al to es ca lão do go ver no
do ex-pre si den te Ge or ge W. Bush.

Con se guiu, diz Ba rack Oba ma, mas che gou a afir mar
que te ve que ado tar a prá ti ca do ‘to ma-lá-dá-cá’, pro ce- 
di men to es se tão sim pá ti co a al guns. Foi as sim que o
FED po de fa zer o que fez, po rém acu sa do de ter fei to
ape nas pa ra sal var o mer ca do fi nan cei ro, os ban cos ti- 
dos co mo ‘gran des de mais pa ra que brar’.

Es sa te se he te ro do xa de fen di da por ALR é dis cu tí vel,
por que pre ten de con si de rar su pe ra da, por exem plo, a
Te o ria Quan ti ta ti va da Mo e da e sua ve lo ci da de de cir cu- 
la ção, e a Ba se Mo ne tá ria e seu efei to mul ti pli ca dor,
pres su pos tos bá si cos da po lí ti ca mo ne tá ria, na Te o ria
Econô mi ca, obri gan do as Uni ver si da des, se es sa te se
vin gar, a mu dar seus pro gra mas de en si no e pes qui sa, e
li vros di dá ti cos ado ta dos até en tão.

A res pei to, te nho su ge ri do pes qui sa aca dê mi ca que
pos sa ‘mer gu lhar’ no que de fa to acon te ceu – e ain da es- 
tá acon te cen do -, a car go do DE CON-UF MA, seus pro- 
fes so res e alu nos, em par ce ria com os eco no mis tas do
CO RE CON.

São Luís, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021
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1. No ma dland – So bre vi ver na Amé ri ca

2. Os 7 de Chi ca go

3. Mank

4. La Llo ro na

5. Mi na ri

6. A Voz Su pre ma do Blu es

7. Sound of Me tal
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9. Be la Vin gan ça
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11. Pi e ces of a Wo man
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Fora do Carnaval

Filmes para  dominar o
Oscar e o Globo de Ouro

em 2021

M
ais um ano de pan de mia, mais uma tem po- 
ra da atí pi ca de pre mi a ções de fil mes.

Pe lo se gun do ano con se cu ti vo, o co ro na- 
ví rus fe chou ci ne mas e con so li dou pla ta for- 

mas on li ne. Com tu do is so, as pro du ções con ti nu a ram a
es tre ar, e al gu mas já co me ça ram a ser in di ca das aos prê- 
mi os mais im por tan tes do ci ne ma ame ri ca no.”É tris te
ter de gas tar tan ta ener gia re cons truin do a cul tu ra tão
po ten te do Bra sil”, diz atriz Ma ria Fer nan da Cân di do.

Con fi ra uma lis ta dos 22 tí tu los que mais re ce be ram
elo gi os des de sua es treia e que já al can ça ram — ou es- 
pe ra-se que al can cem — o mai or nú me ro de in di ca ções
na tem po ra da de pre mi a ções de Hollywood.

Es tre la do por Fran ces Mc Dor mand e Da vid
Strathairn, o fil me con ta a his tó ria de uma mu lher que
per de o em pre go em uma pe que na ci da de e de ci de se
tor nar nô ma de, vi a jan do em uma van pe lo oes te dos Es- 
ta dos Uni dos. De pois de ven cer os fes ti vais de Ve ne za e
To ron to, o fil me de Ch loe Zhao re ce beu vá ri os elo gi os da
crí ti ca por sua co mo ven te nar ra ti va da vi da ín ti ma de
seus per so na gens.

Sa cha Ba ron Cohen, Mark Rylance e Ed die
Redmayne, en tre ou tros, in ter pre tam um gru po de ma- 
ni fes tan tes con trá ri os à Guer ra do Vi et nã que es tão sen- 
do jul ga dos de pois que um pro tes to que aca bou em vi o- 
lên cia. Di ri gi do por Aa ron Sor kin, o fil me tem si do elo gi- 
a do pe la crí ti ca, prin ci pal men te pe las atu a ções de seus
pro ta go nis tas, em es pe ci al Ba ron Cohen, que tal vez se ja
o que tem mais chan ce de ser pre mi a do co mo ator co ad- 
ju van te.

Com sua ho me na gem a um dos me lho res fil mes da
his tó ria, Mank re la ta o pro ces so cri a ti vo de Her man J.
Man ki ewicz no de sen vol vi men to do ro tei ro de Ci da dão
Ka ne (1941). Es tre la do por Gary Old man, Aman da
Seyfried, Lily Col lins, Char les Dan ce e Tom Bur ke, o fil- 
me pro va vel men te irá im pres si o nar a Aca de mia ao ex- 
plo rar co mo um clás si co do ci ne ma ame ri ca no foi es cri- 
to. O di re tor Da vid Fin cher, que nun ca ga nhou um Os- 
car, po de es tar na lis ta de in di ca ções.

O fil me de Jayro Bus ta man te tem si do uma das gran- 
des sur pre sas do ci ne ma la ti no-ame ri ca no, após ser o
pri mei ro fil me gua te mal te co a re ce ber uma in di ca ção
de me lhor fil me es tran gei ro no Glo bo de Ou ro. A his tó- 
ria re to ma um fa mo so mi to his pa no-ame ri ca no — da
mu lher que afo gou seus fi lhos e cu ja al ma, ar re pen di da
e amal di ço a da, os pro cu ra cho ran do à noi te — pa ra re- 
la tar um fa to ver da dei ro: o cha ma do ge no cí dio maia ou
gua te mal te co, um das pi o res atro ci da des da his tó ria da
Amé ri ca La ti na.

Ven ce dor do fes ti val de Sun dan ce em 2020, o fil me de
Lee Isa ac Chung con ta a his tó ria de uma fa mí lia co re a na
que se mu da pa ra a zo na ru ral do Es ta do do Ar kan sas,
nos Es ta dos Uni dos, pa ra ten tar ga nhar a vi da com a
agri cul tu ra. É es tre la do por Ste ven Yeun, Han Ye-ri, Alan
Kim e Youn Yuh-jung, cu ja in ter pre ta ção da avó da fa mí- 
lia lhe ren deu mui tos elo gi os.

O fil me de Ge or ge C. Wol fe gi ra em tor no dos even tos
de uma tem pes tu o sa ses são de gra va ção em 1927. Vi o la
Da vis in ter pre ta uma res pei ta da can to ra de blu es.

Além do de sem pe nho de Da vis, os crí ti cos elo gi a ram

a atu a ção do fa le ci do Chadwick Bo se man. Até o mo- 
men to, o úni co ar tis ta a ga nhar um Os car de Me lhor
Ator Prin ci pal pos tu ma men te foi Pe ter Fin ch por Re de
de in tri gas (1976). He ath Led ger ga nhou um Os car pós- 
tu mo de me lhor ator co ad ju van te por Bat man: O Ca va- 
lei ro das Tre vas em 2009).

O fil me nar ra as vi cis si tu des de um ba te ris ta e das
pes so as ao seu re dor após o mú si co des co brir que es tá
per den do a au di ção. O lon ga tem si do elo gi a do pe las
atu a ções de Riz Ah med, Oli via Co o ke e Paul Ra ci. Da rius
Mar der é um for te can di da to à in di ca ção de me lhor di- 
re tor no Os car, e se rá uma gran de sur pre sa se o fil me
não es ti ver na lis ta de in di ca dos pa ra me lhor fil me.

O fil me é um re la to fic tí cio de uma noi te na dé ca da de
1960 quan do o bo xe a dor Muham mad Ali, o ati vis ta Mal- 
colm X, o can tor e com po si tor Sam Co o ke e o jo ga dor da
li ga de fu te bol ame ri ca no Jim Brown se en con tra ram em
Mi a mi. Sua di re to ra, Re gi na King, po de se jun tar às pou- 
cas mu lhe res que já fo ram in di ca das nes ta ca te go ria.
Mui tos crí ti cos acre di tam que o fil me tam bém de ve ria
es tar na lis ta de me lhor fil me.

O fil me foi acla ma do pe la atu a ção for mi dá vel de
Carey Mul li gan, que in ter pre ta uma jo vem que se pro- 
põe a fa zer jus ti ça por sua me lhor ami ga, uma ví ti ma de
es tu pro. Seu di re tor, Eme rald Fen nell, tam bém po de es- 
tar en tre os can di da tos a me lhor di re tor es te ano.

O no vo fil me de Spi ke Lee con ta a jor na da de um gru- 
po de ve te ra nos do Vi et nã que re tor nam ao país asiá ti co
pa ra ten tar en con trar os res tos mor tais do lí der de seu
es qua drão e re cu pe rar um item de va lor que eles dei xa- 
ram pa ra trás. O elen co é for ma do por Delroy Lin do, Jo- 
nathan Ma jors, Clar ke Pe ters, Norm Lewis, Isi ah Whi- 
tlock Jr e Chadwick Bo se man, que po de re ce ber uma in- 
di ca ção pós tu ma de me lhor ator co ad ju van te por seu
pa pel co mo lí der do gru po du ran te a guer ra.

O fil me, mui to elo gi a do no fes ti val de Ve ne za, con ta a
his tó ria de um ca sal que en fren ta o lu to após a mor te de
seu fi lho re cém-nas ci do. É es tre la do por Shia La Be ouf e
Va nes sa Kirby, que po de ser in di ca da pa ra me lhor atriz.

O de se nho ani ma do con ta a his tó ria de um pro fes sor
de mú si ca que vê seu so nho de to car em uma ban da de
jazz ser frus tra do após ele so frer um aci den te que o le va
ao Além, um lu gar ha bi ta do por mi lhões de al mas que
ter mi nam ou ini ci am sua pas sa gem pe la Ter ra. Acla ma- 
do por sua im pres si o nan te ani ma ção, é pro va vel men te
o fa vo ri to pa ra ga nhar co mo me lhor ani ma ção.

O fil me con ta a his tó ria dos Pan te ras Ne gras, seu lí der
ca ris má ti co Fred Hamp ton e as ten ta ti vas do FBI de se
in fil trar na or ga ni za ção. Em bo ra não te nha si do no me a- 
do pa ra o Glo bo de Ou ro, o fil me de ve apa re cer em uma
das in di ca ções ao Os car, pro va vel men te de vi do às atu a- 
ções de La Keith Stan fi eld, Da ni el Kaluuya, Jes se Ple- 
mons e Do mi ni que Fish back.

O fil me nar ra a jor na da de um ve te ra no da Guer ra Ci- 
vil nos Es ta dos Uni dos que con cor da em le var uma me- 
ni na ór fã pa ra sua fa mí lia. Com Tom Hanks e He le na

Zen gel nos pa péis prin ci pais, a ex pec ta ti va é que re ce ba
in di ca ções nas ca te go ri as de me lhor ator e atriz do Os- 
car.

O fil me, es tre la do por Anthony Hop kins e Oli via Col- 
man, é uma his tó ria con tun den te de co mo a per da pro- 
gres si va de me mó ria afe ta um ho mem de 80 anos e sua
fa mí lia. Hop kins e Col man já fo ram ven ce do res do Os- 
car, en tão, am bos têm uma boa chan ce de se rem in di ca- 
dos no va men te es te ano pa ra me lhor ator e me lhor atriz
co ad ju van te, res pec ti va men te.

Ba se a do no ro man ce de Ro main Gary, o fil me con ta a
his tó ria de Ma da me Ro sa, uma ex-pros ti tu ta e so bre vi- 
ven te do Ho lo caus to e uma cri an ça ór fã do Se ne gal.

Pa ra mui tos crí ti cos, o de sem pe nho de Sophia Lo ren
a co lo ca en tre as fa vo ri tas a ser in di ca da co mo me lhor
atriz no Os car.

John Da vid Washing ton e Zendaya são os pro ta go nis- 
tas des te fil me que ex plo ra as ten sões e con fli tos de um
re la ci o na men to. Zendaya, co nhe ci da do pú bli co mais
jo vem por seu pa pel nos fil mes do Ho mem-Ara nha e
que ga nhou um Emmy pe la sé rie Eupho ria no ano pas- 
sa do, po de re ce ber sua pri mei ra in di ca ção ao Os car.

O fil me fa la so bre a in ves ti ga ção se cre ta do go ver no
dos Es ta dos Uni dos por en vol vi men to com dro gas con- 
tra a can to ra Bil lie Holiday. Se gun do di ver sos mei os de
co mu ni ca ção es pe ci a li za dos, An dra Day, que já re ce beu
uma in di ca ção ao Glo bo de Ou ro, é uma das prin ci pais
can di da tas à ca te go ria de me lhor atriz no Os car.

Es tre la do por Amy Adams, Glenn Clo se e Ga bri el Bas- 
so, o fil me nar ra a re la ção en tre um es tu dan te de Di rei to
de Yale, sua ir mã, sua mãe e sua avó após uma cri se fa- 
mi li ar. Os crí ti cos não fo ram gen tis com o fil me, mas não
são eles que de ci dem os ven ce do res do Os car. Adams foi
in di ca da ao Scre en Ac tors Guild, en quan to Clo se foi in- 
di ca da ao Glo bo de Ou ro.

O fil me re tra ta so bre o ro man ce fic tí cio en tre uma
pro e mi nen te pa le on tó lo ga e uma geó lo ga du ran te o sé- 
cu lo 19. É es tre la do por Ka te Wins let, que já ga nhou um
Os car, e Sa oir se Ro nan, que já foi in di ca da an tes. Os crí- 
ti cos apon tam que as du as são can di da tas a in di ca ções
nes te ano.

O fil me con ta a his tó ria ve rí di ca de um ad vo ga do que
con cor da em de fen der um sus pei to dos ata ques de 11
de se tem bro de 2001 de ti do em Guan tá na mo. Seus pro- 
ta go nis tas, Tahar Rahim e Jo die Fos ter, fo ram in di ca dos
pa ra o Glo bo de Ou ro es te ano, mas o ca mi nho pa ra o
Os car pa re ce mais di fí cil.

O fil me, es tre la do por Sa cha Ba ron Cohen e Ma ria Ba- 
ka lo va, con ta a his tó ria de um jor na lis ta do Ca za quis tão,
Bo rat, que re tor na aos Es ta dos Uni dos em pre pa ra ção
pa ra as elei ções pre si den ci ais de 2020, acom pa nha do
por sua fi lha Tu tar. Pa ra mui tos, Ma ria Ba ka lo va é a fa vo- 
ri ta pa ra ga nhar o prê mio de me lhor atriz co ad ju van te
por sua in ter pre ta ção hi lá ria da fi lha de Bo rat.

São Luís, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021

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


10
Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.comGERAL

São Luís, segunda-feira 15 de fevereiro de 2021

6

OBJETO: Constitui o objeto desta, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, NECESSÁRIOS NA ASSISTÊNCIA 

PRESTADA PELO HOSPITAL DO CÂNCER DO MARANHÃO - DR. TARQUÍNIO LOPES FILHO, 

ADMINISTRADO PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 25/02/2021, às 9h, horário de Brasília-DF.

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

Edital e demais informações 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, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 10 de fevereiro de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 044/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187.349/2020 – EMSERH

OBJETO: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em clínica 

médica e plantonista-intensivista, para atender à demanda do Hospital Genésio Rêgo, 

administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 09/03/2021, 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), 10 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 045/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.454/2021 – EMSERH

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, para atender à 

demanda dos seguintes Hospitais: Hospital Macrorregional de Coroatá, Hospital Regional de 

Urgência e Emergência de Presidente Dutra e Hospital Regional de Barreirinhas.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 09/03/2021, às 14h30, 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), 10 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 046/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.366/2021 – EMSERH

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, por motivos de ordem 
administrativa, a licitação em epígrafe, objetivando o Registro de Preços para aquisição de mobiliário, 
de interesse da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED; Escola de Governo do 
Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão FAPEMA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV; Procuradoria Geral do Estado - 
PGE; Polícia Militar do Estado do Maranhão – PMMA; Polícia Militar do Estado do Maranhão - Centro De 
Formação e Aperfeiçoamento De Praças de São Luís/MA - PMMA CFAP SÃO LUÍS; Instituto de 
Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão - PROCON/MA; Secretaria de Estado de 
Agricultura Familiar - SAF; Secretaria de Estado da Comunicação - SECAP; Secretaria de Estado da 
Educação - SEDUC; Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; Secretaria de Extraordinária de 
Programas Estratégicos - SEPE; Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e Universidade Estadual 
da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, anteriormente marcada para às 14h, do dia 12 de 
fevereiro de 2021, fica adiada até ulterior deliberação.

São Luís, 11 de fevereiro de 2021
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147251/2020 – SARP

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local), do dia 26 de 

janeiro de 2021, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de 

empresa especializada no fornecimento e instalação de FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL E 

INTERATIVA, COM JATO PARABÓLICOS DO PARQUE DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE 

MORROS-MA, localizado na rodovia BR-402/MA-101(Rodovia BR-402 com Rua Rio Branco), de 

acordo com as especificações técnicas insertas nos anexos, na forma Lei Federal nº 10.520/2002, da 

Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da 

Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 

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

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

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

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

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

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021

Daniel Maia de Mendonça

Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007345/2021

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final de resíduos de serviços de saúde de classificação A, B e E, com fornecimento 

de bombonas, em regime de comodato, para atender à demanda do HOSPITAL RUTH DE AQUINO 

NOLETO, no município de Imperatriz - MA, administrada pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: Anteriormente marcada para 12/02/2021, às 9h (HORÁRIO LOCAL), FICA 

ADIADA para o dia 19/02/2021, às 9h (horário local).

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

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

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

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

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou roberta.oliveira@emserh@gmail.com ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 10 de fevereiro de 2021

Osmália Roberta de Oliveira Borges

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 199/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94.729/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Lei nº 539/2021, de 09 de fevereiro de 2021.
“Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Anajatuba/MA, como meio oficial de comunicação, publicidade e 
divulgação dos atos do Poder Executivo e Legislativo, e dá outras providências”.
HELDER LOPES ARAGÃO, Prefeito Municipal de Anajatuba/MA, no uso de suas atribuições legais, consoante ao que determina 
a inteligência do art. 158, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão, submete à apreciação da Câmara Municipal de 
Anajatuba/MA, a seguinte Lei: Art. 1º. Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do Município de Anajatuba/MA, como meio 
oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos do Poder Executivo (administração direta e indireta) e Poder 
Legislativo, que substituirá qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, salvo hipóteses nas quais a 
legislação especial exija a publicação em outros veículos como  condição de validade do ato. Parágrafo único. Além da 
publicidade e divulgação dos atos oficiais, previstos no caput do artigo suso, poderão ser publicadas notícias de interesse 
coletivo, informações sobre atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgão públicos, que tenham caráter educativo, 
informativo e de orientação social, observado o disposto no art. 37, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 
2º. O Diário Oficial Eletrônico do Município de Anajatuba/MA, será veiculado na rede mundial de computadores, no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, através do endereço (www.anajatuba.ma.gov.br), para acesso público de 
quaisquer interessados, com equipamento que permita acesso à internet, sem custos e independentemente de qualquer 
cadastramento. Art. 3º. O Diário Oficial Eletrônico do Município de Anajatuba/MA, será publicado diariamente, conforme 
necessidade da Administração Pública, sendo as edições numeradas em algarismos arábicos sequenciais e devidamente 
datados. §1º Os atos oficiais que não requeiram publicação integral obrigatória, poderão ser publicados resumidamente, 
restringindo-se aos elementos necessários à sua identificação. §2º O Diário Oficial Eletrônico do Município de Anajatuba/MA, 
poderá, conforme necessidade, ser publicado em edição extraordinária. §3º Quando conveniente e oportuno, visando dar 
maior publicidade ao ato, ou quando necessário em decorrência de urgência ou de inviabilidade técnica ou operacional, as 
publicações serão realizadas no formato impresso em jornais de circulação local ou de regional, considerando como data de 
publicação, aquela do local em que foi devidamente publicada. Art. 4º. Considera-se como data de publicação, o dia da edição 
do Diário Oficial Eletrônico em que o ato foi veiculado, sendo considerado o dia útil seguinte para o início de contagem de 
eventuais prazos. Art. 5º Os atos, após serem publicados no Diário Oficial eletrônico, não poderão sofrer modificações ou 
supressões. Parágrafo Único. Eventuais retificações de atos, deverão constar de nova publicação. Art. 6º Caberá a cada Órgão 
ou Secretaria do Município de Anajatuba/MA, em conformidade com suas respectivas atribuições, a remessa das matérias para 
veiculação no Diário Oficial eletrônico, responsabilizando-se pelo seu conteúdo. Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Anajatuba/MA, em 09 de fevereiro 
de 2021. HELDER LOPES ARAGÃO - Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.
A Câmara Municipal de Amarante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados que 
realizara as 08h30min (oito e trinta) do dia 05 de março de 2021, em sua sede, na Rua Humberto de 
Campos, nª782, Centro Amarante do Maranhão - MA, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, com o objeto de: Aquisição de combustíveis (gasolina e diesel) de interesse desta câmara 
municipal. Ocasião em que receberá as propostas de preços e os documentos de habilitação, que será 
regida pelas disposições da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. O Edital se encontra a disposição dos interessados, no mesmo 
local, onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, 
podendo ser consultado gratuitamente ou obtido mediante apresentação de 01(uma) resmas de papel 
A4 no endereço acima de segunda a sexta-feira das 08:00h ás 12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, 
em 09 de Fevereiro de 2021. Bráulio da Silva Batalha.Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.
A Câmara Municipal de Amarante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados que 
realizara as 10h00min (Dez) do dia 05 de março de 2021, em sua sede, na Rua Humberto de Campos, 
nª782, Centro Amarante do Maranhão - MA, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, com o objeto de: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática de interesse desta 
câmara municipal. Ocasião em que receberá as propostas de preços e os documentos de habilitação, que 
será regida pelas disposições da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Edital se encontra a disposição dos interessados, no mesmo 
local, onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, 
podendo ser consultado gratuitamente ou obtido mediante apresentação de 01(uma) resmas de papel 
A4 no endereço acima de segunda a sexta-feira das 08:00h ás 12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, 
em 09 de Fevereiro de 2021. Bráulio da Silva Batalha. Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.
A Câmara Municipal de Amarante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados que 
realizara as 11h00min (onze) do dia 05 de Março de 2021, em sua sede, na Rua Humberto de Campos, 
nª782, Centro Amarante do Maranhão - MA, Licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo menor 
preço, com o objeto de:  Contratação de Empresa Para Prestar Serviços de Consultoria contábil de 
interesse desta câmara municipal. Ocasião em que receberá os documentos de habilitação e Proposta de 
Preço, que será regida pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Edital se 
encontra a disposição dos interessados, no mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, 
informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, podendo ser consultado gratuitamente ou 
obtido mediante apresentação de 01(uma) resmas de papel A4 no endereço acima de segunda a 
sexta-feira das 08:00h ás 12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, em 09 de Fevereiro de 2021. Bráulio da 
Silva Batalha. Presidente da Câmara 

CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
A Câmara Municipal de Amarante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados que 
realizara as 14h00min (catorze) do dia 05 de Março de 2021, em sua sede, na Rua Humberto de Campos, 
nª782, Centro Amarante do Maranhão - MA, Licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo menor 
preço, com o objeto de:  Contratação de Empresa Para Prestar Serviços de Consultoria em licitações e 
contratos públicos de interesse desta câmara municipal. Ocasião em que receberá os documentos de 
habilitação e Proposta de Preço, que será regida pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. O Edital se encontra a disposição dos interessados, no mesmo local, onde serão também 
fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, podendo ser consultado 
gratuitamente ou obtido mediante apresentação de 01(uma) resmas de papel A4 no endereço acima de 
segunda a sexta-feira das 08:00h ás 12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, em 09 de Fevereiro de 2021. 
Bráulio da Silva Batalha. Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021.
 A Câmara Municipal de Amarante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados que 
realizara as 15h30min (Quinze e trinta) do dia 05 de Março de 2021, em sua sede, na Rua Humberto de 
Campos, nª782, Centro Amarante do Maranhão - MA, Licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo 
menor preço, com o objeto de:  Contratação de Empresa Para Prestar Serviços de Administrativa e 
patrimonial de interesse desta câmara municipal. Ocasião em que receberá os documentos de habilitação 
e Proposta de Preço, que será regida pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O 
Edital se encontra a disposição dos interessados, no mesmo local, onde serão também fornecidos 
elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, podendo ser consultado 
gratuitamente ou obtido mediante apresentação de 01(uma) resmas de papel A4 no endereço acima de 
segunda a sexta-feira das 08:00h ás 12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, em 09 de Fevereiro de 2021. 
Bráulio da Silva Batalha. Presidente da Câmara

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma presencial, do 
tipo menor preço, para Registro de Preços, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, 
e 7.892/2013, Decreto Estadual 36.184/2020 e Lei Complementar nº. 123/2006 de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021, objetivando Registro de 
Preços para eventual e futura aquisição de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica ON-
GRIDE, por item/município, para os núcleos regionais de atendimento da DPE/MA em 8 (oito) municípios 
conforme especifi cações do termo de referência, anexo ao edital. A abertura da sessão pública será 
no dia 01/03/2021 às 09h30m (nove horas e trinta minutos) horário de Brasília-DF, no auditório da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão na cidade de São Luís, Maranhão, Rua da Estrela, nº 421, 
Projeto Reviver-Centro Histórico, CEP: 65010-200. O edital e seus anexos se encontram à disposição 
dos interessados nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov, a partir do dia 15/02/2021. 

São Luís, 11/fevereiro/2021. Hilton Rafael C. Costa, Comissão de Licitação DPE/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-26.01.2021-PMR/CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.26.01/2021- 
PMR/CPL. O MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal, torna público 
que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma de Execução Indireta sob regime de 
empreitada por Preço Global.  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DE 
INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-MA. ABERTURA: 03 de 
março 2021, 08:30 horas. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o 
Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente 
através do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone 
(099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados). Riachão-MA. 11 de 
fevereiro de 2021. Sebastião de Souza Sandes. Presidente da CPL.
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E FINANÇAS, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura de Turilândia 
- MA, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 
8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil para 
o Município de Turilândia - MA. ABERTURA: dia 03 de março de 2021, as 14:30h (quatorze horas e 
trinta minutos), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça Carlos Alberto Siqueira 
Amorim, nº 100 - Centro – Turilândia - MA, onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a 
Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de 
segunda à sexta-feira ou através do e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 11 de fevereiro de 
2021. Leilson Costa Fonseca – Secretário Municipal de Administração e Finanças.

ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 01.612.533/0001-97
 Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, 
nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65.276-000

Prefeitura de São Luís promove 
ações educativas para evitar 
aglomerações e festas carnavalescas  

Seguindo as determinações do 
prefeito Eduardo Braide, equipes 
das secretarias municipais de Ur-
banismo e Habitação (Semurh), Se-
gurança com Cidadania (Semusc), 
Saúde (Semus) e Meio Ambiente 
(Semmam) estiveram, em bairros 
e bares da capital, orientando pro-
prietários e clientes sobre os cui-
dados para combater a dissemina-
ção da Covid-19, em São Luís. As 
ações educativas seguem durante 
o período em que seria comemo-
rado o carnaval.

Uma das áreas visitadas pelos 
agentes da Blitz Urbana, Guarda 
Municipal, Vigilância Sanitária e 
Semmam, foi a Praia Grande, onde, 
comumente, são realizadas festas 
nesta época. Por lá, além de escla-
recer as devidas orientações para o 
período, as equipes recomendaram 
a desocupação do passeio público 
e o cumprimento de medidas sa-
nitárias indicadas para combater 
a pandemia, conforme destacou 
Asbhel Muniz, secretário adjunto 
de fiscalização da Semurh e dire-
tor da Blitz Urbana.

“Nosso intuito é cooperar no 
combate à Covid-19 na capital, se-
guindo as medidas estabelecidas 
pela Prefeitura de São Luís. Esta-
mos visitando e conversando com 
proprietários de estabelecimentos 
em pontos estratégicos da cidade 
e, também, conscientizando a po-
pulação sobre os cuidados que de-

vem ser tomados. Na Praia Gran-
de, assim como em outras áreas 
da cidade, a recomendação é de 
que vias e passeio público não se-
jam ocupados por mesas e cadei-
ras para evitar maiores aglomera-
ções e o descumprimento de outras 
diretrizes municipais”, esclareceu. 

As equipes também percorre-
ram as regiões da Ponta D’areia, 
Renascença e Lagoa.

Notificações
As ações, que seguem durante 

o período de carnaval, contam com 
a atuação de cerca de 50 agentes 

de órgãos municipais. Embora 
de caráter educativo, os órgãos 
têm autonomia para notificar ba-
res e restaurantes que estiverem 
desrespeitando as regulamenta-
ções estabelecidas para o perío-
do. “Caso sejam identificadas in-
frações sanitárias, notificaremos 
para que ela seja cessada. Não 
acontecendo isso, em um segun-
do momento, tomaremos atitudes 
mais enérgicas que é, justamen-

te, o que esperamos que não seja 
necessário”, reforçou o superin-
tendente de Vigilância Epidemio-
lógica e Sanitária do município, 
Paulo Jessé. 

Nos próximos dias, as rondas 
continuam em diversos bairros 
da cidade, somadas a outras in-
tervenções que integram o Pla-
no de Enfrentamento à Covid-19 
anunciado pelo prefeito Eduardo 
Braide na última semana.
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DOU GLAS CU NHA
Fo tos: Dou glas Jú ni or

Fon te do Ri bei rão

Fon te das Pe dras

Fon te dos Aman tes

Fon te do Bis po

Ou tras fon tes

São Luís

Cidade das fontes
maravilhosas

A
ci da de de São Luís, ca pi tal do es ta do do Ma ra- 
nhão, tem no acer vo do seu Cen tro His tó ri co,
lin das fon tes de águas na tu rais e lím pi das, des- 
ta can do-se as fon tes do Ri bei rão e das Pe dras,

que são do ta das de per ten ças ar qui tetô ni cas or na men- 
ta do-as. Su as àguas são oriun das de nas cen tes de águas
na tu rais e de ex ce len te qua li da de, em bo ra não se jam
con su mi das pe la po pu la ção.

Es tas fon tes são, tam bém, mar cos de len das e de fa tos
da nos sa His tó ria. Ou tras de me nor por te mas de im por- 
tân cia his tó ri ca, tam bém con tri bu em pa ra o em be le za- 
men to da ci da de, mes mo ten do si do cons truí das pa ra
usar águas do sis te ma de abas te ci men to da ci da de. Não
pos su em nas cen tes pró pri as.

A Fon te do Ri bei rão fi ca lo ca li za da num lar go en tre as
ru as Iza ac Mar tins e Dos Afo ga dos, ten do à sua fren te
pa vi men ta ção com pe dra de can ta ria e or na men ta da
com car ran cas por on de jor ram, diu tur na men te, àgua
com abun dân cia. No seu in te ri or, en con tram-se ga le ri as
chei as de mis té ri os que não se sa be pa ra on de le vam.
Fa lam que in ter li gam as igre jas his tó ri cas mas es tas in- 
for ma ções não são con fir ma das.

En tre os na ti vos da ilha, cor re a len da de que no seu
in te ri or, exis te uma enor me ser pen te que tem ca be ça
sob os pés de Nos sa Se nho ra da Vi tó ria, na Igre ja da Sé
(Ca te dral Me tro po li ta na) e que se um dia ela sair da da li,
a ilha de Upa on-açu, se des mo ro na, se aca ba. Nas ro das
de con ver sa nas noi tes en lu a ra das de São Luís, já se ou- 
viu di zer de que tem pes so as que já vi ram os olhos da
ser pen te re lu zi rem por trás das gra des de fer ro, que
guar ne cem as en tra das pa ra as su as ga le ri as mis te ri o- 
sas.

Na fren te da fon te vê-se car ran cas de pe dra que tem
nas bo cas ca nos de co bre por on de jor ram àgua. E no al- 
to do seu fron tis pí cio, uma ré pli ca da es tá tua do Deus
Ne tu no. A ori gi nal foi re ti ra da e guar da da em ou tro lo- 
cal, pa ra evi tar que se ja de pre da da, o que já te ria ocor ri- 
do em tem pos pas sa dos.

Cons ta que a Fon te do Ri bei rão foi cons truí da em
1796 pe lo go ver na dor da Pro vín cia do Ma ra nhão, Fer- 
nan do An to nio de No ro nha. Ela tem fun ção tu rís ti ca e
foi tom ba da, em 1958, co mo Pa trimô nio His tó ri co Na ci- 
o nal, sen do um lu gar de mui ta vi si ta ção por tu ris tas e
mes mo pe los na ti vos, que ali vão apre ci ar sua be le za.

A Fon te das Pe dras es tá lo ca li za da na Rua de São João,
pró xi mo da Pra ça do Mer ca do Cen tral. Mui to ar bo ri za- 
da, é con si de ra da um oá sis no Cen tro His tó ri co da ci da- 
de. Ali é co mum vê-se pes so as sen ta das nos ban cos,
des can san do e apre ci an do as àguas que cor rem de uma
fon te sub ter râ nea e jo ga das a um pe que no tan que, on de
exis te gran de quan ti da des de pei xes vi vos, na dan do.
Adul tos e cri an ças pas sam ho ras apre ci an do a mo vi- 
men ta ção dos pei xes.

A Fon te das Pe dras é um mar co da nos sa his tó ria, foi
ali que em 31 de ou tu bro de 1615, des can sou com sua
tro pa pa ra lu tar con tra os fran ce ses que ha vi am in va di- 
do a ilha, com o pro pó si to de fun dar a Fran ça Equi no ci- 
al. Cons ta tam bém que a Fon te das Pe dras, no cur to es- 
pa ço de tem po da sua in va são a São Luís, os ho lan de ses
che ga ram a ca na li zar a àgua da fon te, pa ra se abas te ce- 
rem, o que te ria ocor ri do no Sé cu lo XVII.

No Bair ro Di a man te ha via uma fon te que se de no mi- 
na va Fon te do Ma moin. Si tu a va-se em uma re ser va com
mui ta ve ge ta ção, na Rua dos Afo ga dos, pró xi mo da Rua
do Ve a do (Cel so Ma ga lhães). Era um po ço ri co em água,
que com a cons tru ção da ex ten são da Rua dos Afo ga dos
até à Ave ni da Wen ces lau Braz, foi des mem bra do da re- 
ser va, fi can do do la do es quer do da rua e in se ri do à pro- 
pri e da de de al gum mo ra dor.

Cons ta que nes ta fon te, mui tas mu lhe res mo ra do ras
da re gião, iam pa ra aque le lo cal pa ra la var rou pas e en tre
elas, uma que era ca sa da, ali se en con tra va com um
aman te. A no tí cia se es pa lhou e lo go a po pu la ção pas- 
sou a cha mar o lo cal de fon te de aman tes. Com a po vo a- 
ção da re gião, a po pu la ção de no mi nou o bair ro de Di a- 
man te, no me que se con so li dou e até ho je é usa do.

A re ser va pas sou a ser cha ma da de Par que do Di a- 
man te, e tem ali um po ço com mui ta água que jor ra
abun dan te men te, mas não é uti li za da pe los mo ra do res.
Ape sar na na tu re za ri ca, o par que so fre ame a ça de vir a

ser in va di da por es pe cu la do res que de se jam am pli ar as
áre as de sua pro pri e da de.

A Fon te do Bis po em pres tou o no me ao bair ro on de
es tá si tu a da, en tre a Rua São Pan ta leão e o Anel Viá rio. É
uma fon te his tó ri ca e, con for me pes qui sa do res, em se
tra tan do de um po ço ri co em àgua de boa qua li da de, era
on de os mo ra do res da re gião se abas te ci am. Cons ta que
hou ve um atri to en tre um bis po do Ma ra nhão com o ou- 
vi dor que era pre pos to do go ver na dor do Grão-Pa rá. Es- 
te de ter mi nou a pri são do mi ci li ar do clé ri go, que fi cou
con fi na do em sua ca sa. Po rém ele não ti nha água em ca- 
sa e se re be lou con tra a or dem de pri são pas san do tam- 
bém, se abas te cer no po ço, que en tão pas sou a ser cha- 
ma do pe la po pu la ção de Fon te do Bis po.

A fon te até ho je é pre ser va da pe la po pu la ção e tem
uma an ti ga mo ra do ra, que go za do res pei to de to dos e é
con si de ra da a guar diã da fon te. Do na Di ná Ser ra Cu- 
trim, é uma ido sa. Diz que tem 79 anos, mas não lem bra
ao cer to. Mui to bem hu mo ra da, diz que já de ve ter uns
du zen tos anos e cai na gar ga lha da. Ao fa lar so bre a fon- 
te, ela diz que nas ceu e se cri ou na que le lo cal e que a
fon te sem pre exis tiu. Ga ran te que ali exis tia uma pla ca
que con ti nha da dos so bre a cons tru ção da fon te, mas foi
re ti ra da, não sa ben do ela por quem.

A ci da de tem ou tras fon tes bem an ti gas com a Fon te
da Mãe d’Água, si tu a da na Pra ça Pe dro Se gun do, em
fren te à Ca te dral Me tro po li ta na, que é uma gran de atra- 
ção tu rís ti ca, vis to que é do ta da de uma es tá tua do per- 
so na gem das nos sas len das. Ou tra fon te, é da Pra ça da
Mi se ri cór dia, lo ca li za da em fren te ao Hos pi tal da San ta
Ca sa. Fi ca no cen tro do lo gra dou ro e tem uma es tá tua
de mu lher, que su põe-se ser uma deu sa mi to ló gi ca. Foi
re cu pe ra da re cen te men te e vol tou a ser uma atra ção tu- 
rís ti ca da ci da de.

O Go ver no do Es ta do as su miu a obra de re cu pe ra ção
do me mo ri al er gui do no Ater ro do Ba can ga, lo cal on de o
Pa pa João Pau lo Se gun do re zou mis sa cam pal, quan do
da sua vi si ta a São Luís, e cons truiu no seu en tor no obras
de re cu pe ra ção e de no mi nou de Par que São João Pau lo
Se gun do. Se tor nou uma be la atra ção tu rís ti ca, com pra- 
ças e fon tes. Na Pra ça João Pau lo Se gun do, uma es tá tua
do San to Pa pa se des ta ca no meio de uma fon te lu mi no- 
sa. A Pra ça da Vir gem Ma ria, fi ca em meio a um es pe lho
d’água. Na Pra ça da Me mó ria, o mo nu men to com um
cruz va za da, tem uma que da d´água e no La go dos De- 
se jos, es pa ço des ti na do a pi que ni ques, o la go ar ti fi ci al
pos sui uma fon te no cen tro, em be le zan do ain da mais os
jar dins exis ten tes em to da área do Par que São João Pau- 
lo Se gun do.

São Luís, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021
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Em época de chuva forte, saiba os riscos de atravessar alagamentos com seu veículo.
Entrar em enchentes pode até ocasionar a perda total do automóvel

DICAS

Os riscos de encarar
alagamentos no carro

N
os pri mei ros me ses do ano,
as for tes chu vas são re cor- 
ren tes em to do o es ta do do
Ma ra nhão. É co mum ver- 

mos ce nas de en chen tes e ala ga men- 
tos em di ver sos pon tos de São Luís,
en tre eles o Mer ca do Cen tral, os bair- 
ros Re nas cen ça I e Mai o ba e nas ave- 
ni das dos Afri ca nos e Gua ja ja ras. Se- 
gun do o Cli ma Tem po, a ca pi tal te ve o
ja nei ro mais chu vo so em 49 anos. Pa- 
ra o mês de fe ve rei ro es tá pre vis to
acu mu la do de chu va em to do es ta do,
com ris co de ala ga men tos, des li za- 
men tos de en cos tas e trans bor da- 
men tos de ri os; é o que di vul gou o Ins- 
ti tu to Na ci o nal de Me te o ro lo gia (In- 
met).

Com o for te vo lu me de chu vas, to- 
da a po pu la ção é pre ju di ca da e quem
tran si ta pe las vi as de car ro cor re um
ris co ain da mai or. Quan do acon te- 
cem os ala ga men tos, a água em ex ces- 
so na via po de en trar nos au to mó veis
e di ver sos equi pa men tos me câ ni cos e
ele trô ni cos po dem ser com pro me ti- 
dos. Sis te ma de ad mis são de ar, mo tor
e com po nen tes elé tri cos, pois os veí- 

cu los não fo ram pro je ta dos pa ra es sas
si tu a ções.

Pa ra o en ge nhei ro Car los Ce sar
Ara nha, a tra ves sia de ve ser re a li za da
em úl ti mo ca so e se “a al tu ra da água
não pas sar da me ta de da ro da”. Ele
tam bém aler ta que os car ros não de- 
vem ser usa dos nes sas si tu a ções, pois
ape sar do fa tor tec no ló gi co, mui tos
com po nen tes não são à pro va d´água
co mo o “mó du lo de co man do ele trô- 
ni co”, pre sen te em to dos os veí cu los e
res pon sá vel pe lo con tro le de to dos os
sen so res e ele trô ni ca do au to mó vel.
Uma pe ça co mo es ta po de cus tar cer- 
ca de 2 mil, de pen den do do veí cu lo.

Den tro des te con tex to, o en ge nhei- 
ro que tam bém é co or de na dor do cur- 
so de En ge nha ria Me câ ni ca da Fa cul- 
da de Pi tá go ras de São Luís ci ta que os
pre juí zos com a pas sa gem do veí cu lo
den tro de en chen tes, po dem ser ir re- 
ver sí veis, co lo can do em ris co vá ri os
com po nen tes im por tan tes e vi tais do
au to mó vel. “Is so po de vir a oca si o nar
a per da to tal do au to mó vel, pois a
com pra de um mo tor e de to da a par te
elé tri ca e ele trô ni ca su pe ra 60% do va- 

lor do au to mó vel”, co men ta o en ge- 
nhei ro.

Car los Ara nha tam bém ex pli ca que
até mes mo veí cu los gran des e 4×4 co- 
mo ji pes, não de vem ar ris car no trân- 
si to por es sas zo nas de ala ga men to
sem o de vi do pre pa ro, que é a uti li za- 
ção do “snor kel”, equi pa men to que
ga ran te o fun ci o na men to do mo tor
de bai xo d’água.

Ou tro pon to im por tan te ci ta do pe- 
lo en ge nhei ro é que com a tra ves sia
em zo nas ala ga das, os mo to ris tas es- 
tão co lo can do sua in te gri da de em ris- 
co. “A vi si bi li da de fi ca com pro me ti da,
bu ra cos e obs tá cu los na via fi cam es- 
con di dos e, se ti ver ou tros veí cu los
atra ves san do se for mam on das que
po dem ele var o ní vel da água e aden- 
trar no com par ti men to do mo tor pro- 
vo can do um pro ble ma cha ma do ‘cal- 
ço hi dráu li co’, si tu a ção oca si o na da
por en tra da de água na câ ma ra de
com bus tão”, es cla re ceu. En tão, o mo- 
to ris ta, nes tas con di ções de ve pa rar
seu veí cu lo em um lo cal mais ele va do
e aguar dar a chu va ces sar e di mi nuir o
ní vel de água na via.

PREVENÇÃO DA COVID-19

Campanha da LBV atua no combate à fome

AÇÃO BENEFICIARÁ CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AMPARADAS PELA LBV

A pan de mia pro vo ca da pe la Co vid-
19 ge rou enor mes im pac tos na área
da Edu ca ção e afe tou for te men te es- 
tu dan tes, es pe ci al men te os de fa mí li- 
as mais vul ne rá veis, e ins ti tui ções de
en si no.

Sem pre pre o cu pa da com a edu ca- 
ção, a Le gião da Boa Von ta de (LBV)
atua há dé ca das, por meio de di ver sas
ações, pa ra aju dar a ga ran tir es se di- 
rei to tão im por tan te e ne ces sá rio às
cri an ças e aos jo vens. Pa ra tan to, ela
con ta com o apoio de seus co la bo ra- 
do res, vo lun tá ri os, ami gos e par cei ros
e o im pres cin dí vel su por te dos mei os
de co mu ni ca ção na di vul ga ção de su- 
as ini ci a ti vas so ci o e du ca ci o nais, a
exem plo da cam pa nha Cri an ça No ta
10 — Pro te ger a in fân cia é acre di tar
no fu tu ro!, re a li za da anu al men te pe la
Ins ti tui ção no iní cio do ano le ti vo.

A tra di ci o nal cam pa nha en tre- 
ga kits de ma te ri al es co lar pa ra mi lha- 
res de cri an ças, ado les cen tes e jo vens
de fa mí li as em si tu a ção de vul ne ra bi- 
li da de so ci al no país. Nes te ano, por
con ta da pan de mia da Co vid-19, a

LBV tam bém os pro ve rá com ces tas
de ali men tos e kits com pro du tos de
lim pe za.

No es ta do do Ma ra nhão, além de
be ne fi ci ar cri an ças e su as fa mí li as
aten di das no seu Cen tro Co mu ni tá rio
de As sis tên cia So ci al com kits de ma- 
te ri al es co lar, ces tas de ali men tos e
kits com pro du tos de lim pe za, a ins ti- 
tui ção irá do ar kits de ma te ri al es co lar
pa ra cri an ças acom pa nha das por or- 
ga ni za ções par cei ras dos mu ni cí pi os
de São Jo sé do Ri ba mar, Ra po sa e Pa- 
ço do Lu mi ar.

A ini ci a ti va be ne fi ci a rá eco no mi ca- 
men te as fa mí li as, já que mui tas de las
não pos su em se quer ren da pa ra a
com pra de ali men tos, que di rá pa ra os
itens pe da gó gi cos! O ma te ri al es co lar
é um in cen ti vo pa ra que me ni nas e
me ni nos pos sam con ti nu ar os es tu- 
dos, se ja de for ma pre sen ci al ou re- 
mo ta men te, por cau sa da pan de mia,
bus car o apren di za do e re a li zar seus
so nhos. Os ali men tos vão com ple- 
men tar a re fei ção de las, e os pro du tos
de lim pe za é pa ra que con ti nu em se

pre ve nin do do no vo co ro na ví rus.
De ja nei ro a mar ço, se rão en tre- 

gues ao to do, 25 mil kits de ma te ri al
es co lar, com pos tos de itens de acor do
com fai xas etá ri as, tais co mo mo chi la,
ca der nos, lá pis, ré gua, ca ne tas, es to jo,
en tre ou tros; 30 mil ces tas con ten- 
do ar roz, fei jão, óleo de so ja, açú car,
ma car rão, fa ri nha de man di o ca, fu bá,
ex tra to de to ma te e sal; e 35 mil kits de
lim pe za com sa bão em pó, água sa ni- 
tá ria, de sin fe tan te e de ter gen te, to ta- 
li zan do 90 mil be ne fí ci os.

As do a ções pa ra a cam pa nha Cri- 
an ça No ta 10 — Pro te ger a in fân cia é
acre di tar no fu tu ro! po dem ser fei tas
di re ta men te no si te www.lbv.org ou
pe lo te le fo ne 0800 055 50 99. Pa ra ou- 
tras in for ma ções so bre es sa ação so li- 
dá ria, bas ta aces sar o en de re ço @lbv- 
bra sil no Fa ce bo ok, no Ins ta gram e
no YouTube.  Em São Luís, ca pi tal ma- 
ra nhen se, o Cen tro Co mu ni tá rio de
As sis tên cia So ci al da LBV es tá lo ca li- 
za do na Rua Ca tu lo da Pai xão Ce a ren- 
se, 74- Vi la Pas sos. Te le fo ne (98) 3214-
1428.

LU CI A NA GO MES

Va ga: Es ta giá rio de Far má cia

Va ga: Es ta giá rio de Di rei to

OPORTUNIDADES

IEL abre vagas para
estágio em São Luís

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

As va gas que es tão dis po ní veis são pa ra as sis ten te
téc ni co e as sis ten te ad mi nis tra ti vo. As ins cri ções po- 
dem ser fei tas atra vés do si te sis te mas.fi e ma.org.br/iel- 
co nec ta. Fi que aten to ao pra zo de en ce ra men to das ins- 
cri ções que vão até o dia 16 de fe ve rei ro.

Des cri ção: Au xi lia o far ma cêu ti co co mer ci al na aná li- 
se e re vi são das pres cri ções e re cei tas mé di cas, ana li sa
as in clu sões re a li za das, li be ra os pe di dos pa ra o la bo ra- 
tó rio e efe tua or ça men tos em si tu a ções on de hou ver ne- 
ces si da de, con tri buin do di re ta men te nas ati vi da des do
la bo ra tó rio da far má cia.

Re qui si tos: En si no Su pe ri or em Far má cia (cur san do
en tre o 5º e o 8º pe río do)

Có di go: 214
Lo cal: São Luís
Bol sa: R$ 570

Des cri ção: Con tri bui nas ro ti nas de aten di men to a
cli en tes e di gi ta li za ção de do cu men tos e pro ces sos ju rí- 
di cos.

Re qui si tos: En si no Su pe ri or em Di rei to (cur san do a
par tir do 7º pe río do)

Có di go: 212
Lo cal: São Luís
Bol sa: R$ 600

SÃO LUÍS

Comércio terá rigor nos
protocolos sanitários

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA SERÁ UMA DAS ORIENTAÇÕES

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas (CDL) São Luis re for- 
ça a ori en ta ção a to dos os lo jis tas de que se faz ne ces sá- 
rio se guir com ri gor to dos os pro to co los sa ni tá ri os, vi- 
san do pre ser var a vi da nes se e com ba ter a Co vid-19.

Evi tar aglo me ra ções e li mi tar o nú me ro de pes so as
nas lo jas; me di ção de tem pe ra tu ra na en tra da; hi gi e ni- 
za ção re do bra da e es pe ci al nas lo jas, uso de más ca ras
obri ga tó rio pa ra to dos e dis po ni bi li za ção de ál co ol em
gel pa ra cli en tes e fun ci o ná ri os são me di das que de vem
ser ado ta das por to dos e que po dem sal var vi das, e tam- 
bém pre ser var a eco no mia. “O co mér cio pre ci sa ser res- 
pon sá vel, mas tam bém ape la mos pa ra que a po pu la ção
se ja cons ci en te e co la bo re pa ra evi tar aglo me ra ções; se- 
guir os pro to co los e se pro gra mar pa ra ir às com pras.
Com em pe nho de to das as par tes, e tam bém con tan do
com o apoio das au to ri da des po de mos ven cer es sa pan- 
de mia, pre ser van do vi das hu ma nas que de vem ser sem- 
pre a pri o ri da de. Não é ho ra de re la xar nos cui da dos”,
de cla rou o pre si den te da CDL SLZ Fá bio Ri bei ro.

A CDL SLZ re for ça que, com o can ce la men to das fes- 
tas de Car na val, to do o co mér cio da gran de São Luís se- 
gui rá aber to e fun ci o nan do em ho rá rio co mer ci al nor- 
mal, nos pró xi mos di as 15, 16 e 17 de fe ve rei ro (se gun da,
ter ça e quar ta – fei ras).

São Luís, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021
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NE RES PIN TO

ENTREVISTA/JOÃO AFRO

Os obstáculos de
correr um rally
P

er cor rer ca mi nhos de mui ta
la ma e po ei ra, ser ras, pas sar
por pe dras, cas ca lho e rom per
arei as pe sa das. Es tes são al- 

guns de sa fi os que se tor nam ro ti na na
vi da de quem  dis pu ta as emo ci o nan- 
tes com pe ti ções de rally, en tre os
quais, um dos re pre sen tan tes do Ma- 
ra nhão que par ti ci pou do Pi o ce- 
rá-2021, com lar ga da em Te re si na-PI e
fi na li za ção em Ju a zei ro do Nor te-CE,
na úl ti ma se ma na de ja nei ro.

João Afro Giu ri zat to Bar ros Le al, 39
anos, 1,87m, 105kg, ex- na ve ga dor,  te- 
ve um de sa fio di fe ren te, ago ra co mo
pi lo to da ca te go ria Gra du a dos/car ro
714, adap ta do pa ra es se ti po de dis pu- 
ta. Nes sa úl ti ma dis pu ta, ele en fren- 
tou obs tá cu los aci ma das ex pec ta ti- 
vas, quan do o car ro que pi lo ta va apre- 
sen tou pro ble mas de es tru tu ra,  e aca- 
bou não su bin do ao pó dio, mas nes ta
en tre vis ta a O Im par ci al afir ma que
va leu a ex pe ri ên cia e já es tá se pre pa- 
ran do  pa ra com pe tir no tra di ci o nal
Rally dos Ser tões, que co me ça no pró- 
xi mo mês de mar ço. Afro tam bém
con ta um pou co de sua his tó ria, des- 
de  quan do co me çou a par ti ci par das
pri mei ras pro vas, aqui no Ma ra nhão,
re lem bra emo ções vi vi das du ran te as
con quis tas e pe de mais apoio pa ra es- 
se es por te em nos so es ta do é um ce- 
lei ro de gran des ta len tos.

O Im par ci al – Des de quan do vo cê
pra ti ca es se ti po de es por te e co mo

tu do co me çou?
João Afro – Por vol ta de 2005 ad qui- 

ri meu 1º car ro 4×4 e des de en tão pas- 
sei a fa zer pas sei os e tri lhas com os
ami gos. As com pe ti ções de rally co me- 
cei a pra ti car pra va ler mes mo em
2010, par ti ci pan do de umas pro vas de
Re gu la ri da de aqui no MA, mas já ha- 
via fei to uma ou ou tra pro va no Ce a rá,
in flu en ci a do pe los ami gos que fa zi am
tri lhas e que cor ri am os cam pe o na tos
lá. Com o tem po fui ga nhan do ex pe ri- 
ên cia e me de di can do ca da vez mais.

 O que re al men te o fas ci nou pa ra
que de ci dis se en fren tar es se ti po de
de sa fio, an tes co mo na ve ga dor e
ago ra co mo pi lo to da ca te go ria Gra- 
du a dos?    

To da pro va off ro ad nos pro por ci o- 
na mo men tos ines que cí veis, se jam de
apren di za dos ou de sa tis fa ção por
ven cer es ses de sa fi os. E is so tam bém
va le pa ra pas sei os e tri lhas. Na vi da,
as sim co mo nas tri lhas, te mos di fi cul- 
da des e ca mi nhos apa ren te men te di fí- 
ceis, e é re com pen sa dor ven cê-los!

 É di fí cil ser pi lo to nu ma com pe ti- 
ção de ma no bras tão ar ris ca das co- 
mo um ra li? Jus ti fi que.

Acho que a par te mais di fí cil de ser
pi lo to não são nem as ma no bras e nem
di fi cul da des que te mos com a pi lo ta- 
gem, mas sim a cap ta ção dos re cur sos
(pa tro cí ni os) ne ces sá ri os pa ra par ti ci- 
par das pro vas. Es sa sim é uma di fi cul- 
da de! (Ri sos)

  Vo cê te ve al gum mo men to em
que pen sou de sis tir da prá ti ca des se
es por te de vi do a um cer to aci den te
so fri do, ou ja mais pas sou por es sa si- 
tu a ção?

No au to mo bi lis mo aci den tes acon- 
te cem, não é co mum, mas eles acon te- 
cem. Nu ma pro va co mo o Rally dos
Ser tões, que so mos tes ta dos ao li mi te,
exis te o ris co de aci den tes bem sé ri os,
mas nos sos car ros são ex tre ma men te
se gu ros e usa mos vá ri os equi pa men tos
que nos ga ran tem uma se gu ran ça a
mais. Lem bro de uma vez que ba ti o

car ro e mi nha pre o cu pa ção era sa ber
se da va tem po de ar ru mar pa ra par ti- 
ci par da eta pa do ou tro dia!

 Quais as po si ções mais im por tan- 
tes que vo cê con quis tou em al guns
even tos, in di vi du al men te, e em equi- 
pe? Ci te o mo men to mais emo ci o-
nan te.

Ti ve mui tas ex pe ri ên ci as bo as no
Rally. Co me cei na mo da li da de Cross
Country co mo na ve ga dor do ami go e
ex pe ri en te pi lo to Fá bio Ca das so. Fo- 
ram mui tos anos de ex ce len tes con-
quis tas, mas a que mais me mar cou foi
um vi ce-cam pe o na to que ti ve mos no
Rally dos Ser tões de 2016. Fo mos sem
pre ten sões e an da mos mui to bem. Em
2018, ven ce mos o Rally RN 1500, o
mais im por tan te even to de Rally Cross
Country do Nor des te, ou tro gran de
mo men to!

 Re cen te men te, vo cê par ti ci pou do
Rally Pi o ce rá, mas não che gou ao pó- 
dio, ape sar de ter ti do boa par ti ci pa- 
ção. Co mo foi e quais os mai o res obs- 
tá cu los que a du pla en fren tou?

Es se Pi o ce rá de 2021 não foi na da
bom pra gen te. Ti ve pro ble mas na es- 
tru tu ra do car ro que com pro me te ram
nos sa par ti ci pa ção. Não es pe ra va ter
pro ble mas des se ti po, mas fi cou a li ção
de que pa ra com pe tir, um de ta lhe po- 
de co lo car to do um in ves ti men to a
per der. Fi ca mos lon ge do pó dio e não
con se gui mos com ple tar ne nhu ma eta- 
pa de vi do a uma ba se da car ro ce ria do
car ro. Não da va pra ima gi nar que es se
se ria o nos so mai or obs tá cu lo nu ma
pro va lon ga e tão di fí cil.

“Temos um ‘celeiro’ de grandes talentos”
Qual a ex pe ri ên cia que fi ca de sua

par ti ci pa ção no Pi o ce rá pa ra que nas
pró xi mas dis pu tas vo cê e seu par cei- 
ro che guem en tre os pri mei ros co lo- 
ca dos?

Mi nha mai or li ção des sa par ti ci pa- 
ção é a aten ção a to dos os de ta lhes do
car ro, não so men te na par te de per for- 
man ce di re ta (mo tor, câm bio e sus- 
pen são), mas em to do o car ro, ca da
pa ra fu so, ca da ba se, ca da cen tí me tro
do car ro tem que ser ava li a do e re vi sa- 
do.

  Vem aí o Rally dos Ser tões e vo cê
tam bém vai par ti ci par. O que mu da
na es tra té gia de dis pu ta?  Há mui ta
di fe ren ça en tre as du as com pe ti- 
ções?

Exis tem gran des di fe ren ças en tre o
Rally de re gu la ri da de e o Cross
Country, um ava lia qual du pla é mais
re gu lar, obe de cen do tem pos de ter mi- 
na dos pe la pro va pa ra per cor rer cer tas
dis tân ci as, já o ou tro pre mia a du pla
mais rá pi da, aque la que con se gue fa- 
zer em me nos tem po o per cur so que a
pro va de ter mi nou.

  On de e co mo é fei ta a pre pa ra ção
de trei na men tos pa ra es sas dis pu- 
tas?

Os trei nos são re a li za dos pon tu al- 
men te em fa zen das, pis tas fe cha das e
even tu al men te em tri lhas. Nas tri lhas
ava li a mos mais a du ra bi li da de do
equi pa men to e trei na mos as téc ni cas
de pi lo ta gem, sem ser ne ces sá rio an dar
rá pi do.

 Mu da al gu ma coi sa, emo ci o nal e
tec ni ca men te, quan do o dis pu tan te
dei xa de ser na ve ga dor pa ra ocu par a
po si ção de pi lo to?

Emo ci o nal men te não mu da mui ta
coi sa não, fi ca mos com aque le frio na
bar ri ga, pen sa mos nos de ta lhes da
pro va e em co mo vai ser o per cur so, es- 
sas coi sas. Já na par te téc ni ca, acho
que mu da bas tan te, pois o na ve ga dor
fo ca mais no es tu do da pla ni lha e nos
equi pa men tos de na ve ga ção, en quan- 
to o pi lo to fo ca na par te me câ ni ca em
ge ral.

 Es se es por te já tem um nú me ro
ra zoá vel de pra ti can tes no Ma ra- 
nhão ou po de ria já ter mai or quan ti- 
da de de re pre sen tan tes nas prin ci- 
pais com pe ti ções ofi ci ais? O que es tá
fal tan do pa ra que is so acon te ça?

Aqui no Ma ra nhão, te mos um “ce- 
lei ro” de gran des ta len tos. Vá ri os com- 

pe ti do res já mos tra ram seu po ten ci al
nas pro vas de Re gu la ri da de e nas de
Cross Country, com mui tos tí tu los e
pó di os, mas por ser um es por te de al to
cus to, a pre sen ça des ses pi lo tos nos
grids Bra sil a fo ra é qua se ze ro. Aqui no
Ma ra nhão, te mos a fe li ci da de de con- 
tar com a Lei de In cen ti vo ao Es por te,
que nos aju da bas tan te em par te dos
cus tos des sas pro vas, mas mes mo as- 
sim não dá pa ra be ne fi ci ar to do mun- 
do.

 Tem si do di fí cil con se guir apoio à
al tu ra da gran de za das com pe ti ções
de rally, por par te das equi pes ma ra- 
nhen ses? O que fal ta?

Co mo fa lei an te ri or men te, o Go ver- 
no do Es ta do nos apoia bas tan te atra- 
vés da Lei de In cen ti vo ao Es por te, mas
não é su fi ci en te pa ra cus te ar to dos os
pi lo tos que têm po ten ci al no es por te.
Acho que fal ta mais apoio do mer ca do
au to mo ti vo ma ra nhen se em ge ral.
Ofi ci nas, au to pe ças, lo jas de pneus, e
ou tras do ra mo de ve ri am in ves tir
mais, as sim te ría mos mui to mais com-
pe ti do res ma ra nhen ses nas pro vas.

  O que vo cê con si de ra fun da men- 
tal pa ra um atle ta que pre ten de dis- 
pu tar es se ti po de es por te?

Prin ci pal men te de di ca ção e mui to
amor pe lo es por te. Na da vem com fa- 
ci li da de. A lu ta cons tan te e diá ria é fa- 
tor fun da men tal pa ra se man ter ati vo
e com chan ces de vi tó ri as no es por te.

FLAMENGO

Acerto com Rafinha fica
pra esta semana

RAFINHA SAIU EM AGOSTO DE 2020 E QUER RETORNAR 

Fla men go e Ra fi nha se acer tam pa ra o re tor no do jo- 
ga dor. A di re to ria man tém con ta to diá rio com o la te ral,
e há con fi an ça de am bas as par tes de que tu do se re sol- 
ve rá, sem pres sa.

A ten dên cia é de que um acer to não acon te ça pe lo
me nos até o fim des ta se ma na. Há, ain da, a pos si bi li da- 
de de que tu do se ja fe cha do so men te após o Cam pe o na- 
to Bra si lei ro, que se en cer ra no dia 25 de fe ve rei ro. Ape- 
sar de as con ver sas pros se gui rem, ain da é ne ces sá rio
sen tar com o jo ga dor e seu re pre sen tan te pa ra for ma tar
to dos os de ta lhes.

Ra fi nha che gou ao Rio de Ja nei ro na úl ti ma se gun da-
fei ra (8) e cur te fé ri as após res cin dir com o Olympiacos.
En tre ele e o Fla men go, as car tas já fo ram co lo ca das na
me sa, co mo o ce ná rio no qual o clu be de se ja con tar no- 
va men te com o la te ral.

Na úl ti ma se ma na, Mar cos Braz e Bru no Spin del al- 
mo ça ram com Lin coln, um dos re pre sen tan tes de Ra fi- 
nha, e mos tra ram o pla ne ja men to pa ra 2021. O de se jo
pe lo re tor no foi ma ni fes ta do, mas em ter mos si mi la res
aos que di ta ram a re no va ção com Di e go Al ves: um ano
de con tra to e sa lá rio si mi lar ao que já re ce bia quan do
dei xou o clu be e foi pa ra o Olympiacos. Ra fi nha não vê
pro ble ma nos ter mos.

En quan to o la te ral apro vei ta as fé ri as, o Fla men go
ain da tem o Cam pe o na to Bra si lei ro pa ra se con cen trar.
Em ca so de acer to, Ra fi nha só po de rá jo gar pe lo Fla- 
men go a par tir de mar ço, quan do re a bre a ja ne la de
trans fe rên ci as do Bra sil.

FLUMINENSE

Atacante Fred deve ser
desfalque contra Ceará

FRED FEZ TRATAMENTO NA COXA APÓS SENTIR LESÃO

Em bus ca da so nha da va ga na Li ber ta do res, o Flu mi- 
nen se de ve ir des fal ca do pa ra en fren tar o Ce a rá no Cas- 
te lão, ho je, às 18h, pe la an te pe núl ti ma ro da da do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro.

Fred, que dei xou o jo go con tra o Atlé ti co-MG com um
pro ble ma na co xa di rei ta, es tá com sus pei ta de le são no
mús cu lo adu tor e aguar da o re sul ta do do exa me. Mas
di fi cil men te ele te rá con di ções de vi a jar com o gru po
pa ra For ta le za no do min go.

Na úl ti ma sex ta-fei ra, o cen tro a van te se re a pre sen tou
no CT Car los Cas ti lho e fez tra ta men to no lo cal. De pen- 
den do da gra vi da de do pro ble ma, Fred cor re o ris co de
não jo gar as úl ti mas três par ti das da tem po ra da. Ca so o
des fal que se ja con fir ma do pe lo de par ta men to mé di co,
seu pro vá vel subs ti tu to é John Kennedy. O ga ro to de 18
anos já o subs ti tuiu co mo ti tu lar con tra o Bo ta fo go e
vem en tran do em seu lu gar nos úl ti mos jo gos. Fe lip pe
Car do so, Sa mu el e Luc ca, im pro vi sa do, cor rem por fo ra.

Pro vá vel ti me tem: Mar cos Fe li pe, Ca le ga ri, Matheus
Fer raz, Luc cas Cla ro e Egí dio; Mar ti nel li, Yago e Ne nê;
Luiz Hen ri que, Luc ca e John Kennedy (Fe lip pe Car do- 
so).

Além de Fred, Ni no é ou tro que cor re ris co de não ser
re la ci o na do. O za guei ro se ma chu cou no úl ti mo sá ba do
e nes ta sex ta-fei ra deu iní cio à fa se de tran si ção no cam- 
po, ain da sem ser rein te gra do ao gru po. Sem ele,
Matheus Fer raz se rá man ti do na za ga ao la do de Luc cas
Cla ro, que ape sar da lu xa ção no de do da mão con tra o
Atlé ti co-MG não pre o cu pa pa ra a par ti da con tra o Ce a- 
rá. O téc ni co Mar cão te rá os trei nos da ma nhã do sá ba- 
do e do min go de Car na val pa ra de fi nir a es ca la ção.

São Luís, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021
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Emo ção de re pre sen tar o Ma ra nhão

CO NHE CEN DO ENO QUE SIL VA

LUXO E GLAMOUR

Uma homenagem ao
carnaval brasileiro

P
ai xão pe lo car na val em mi ni a tu ra. As sim po de
ser de fi ni da a ex po si ção vir tu al “Bo ne cas em
Des ta que – Uma ho me na gem a per so na li da des
do car na val bra si lei ro”, ide a li za da pe lo pes qui- 

sa dor e ar tis ta vi su al ma ra nhen se, Eno que Sil va, que
trans for mou bo ne cas em ver da dei ras obras de ar te que
cha mam a aten ção pe la ri que za de de ta lhes.

Com a sus pen são do car na val em to do o país e dos
tra di ci o nais des fi les de es co las de sam ba por con ta da
pan de mia do no vo co ro na ví rus (Co vid-19), Eno que Sil- 
va, que é um apai xo na do pe lo car na val, ide a li zou a ex- 
po si ção que ho me na geia gran des íco nes da mai or fes ta
bra si lei ra no cam po vir tu al.  Ao to do se rão 50 bo ne cas
que fa zem par te des te des fi le vir tu al que po de ser apre- 
ci a do por to do mun do por meio do per fil do ar tis ta
@eno que o sil va no Ins ta gram. Em ca da pe ça da ex po si- 
ção vem o no me do ho me na ge a do, o te ma da fan ta sia,
além fo tos, tex tos e ví de os so bre a per so na li da de que le- 
vam a as si na tu ra do pes qui sa dor e fo tó gra fo, Ri va nio Al- 
mei da San tos.

O pro je to in de pen den te. Cri a do, pro du zi do e re a li za- 
do com re cur sos pró pri os, ide a li za do por Eno que Sil va
po de ser con si de ra do uma ver da dei ra de cla ra ção de
amor aos des ta ques de fan ta si as de lu xos das es co las de
sam ba do Rio de Ja nei ro, São Pau lo e São Luís que le va- 
ram o gla mour e a ri que za  pa ra as pas sa re las do sam ba.
Se gun do Eno que Sil va, es ta foi a ma nei ra que ele en- 

con trou de com pen sar dis tan ci a men to so ci al pa ra os
aman tes da fan ta sia de lu xo do car na val por cau sa da
pan de mia.  Ca da pe ça pro du zi da por ele po de le var cer- 
ca de uma se ma na a qua se dois me ses pa ra fi car pron ta,
e que tu do de pen de da com ple xi da de e do ma te ri al usa- 
do pa ra con fec ci o ná-las. “Exis te uma va ri a ção de acor do
com o te ma, do ma te ri al e da pes qui sa. No mí ni mo uma
se ma na. No má xi mo um mês a um mês e meio”, ex pli- 
cou Eno que Sil va, res sal tan do que o mai or de sa fio é
adap ta do ma te ri al es co lhi do à ana to mia das bo ne cas.

En tre as per so na li da des ma ra nhen ses que ser vi ram
de ins pi ra ção pa ra o ar tis ta es tão o  pe da go go Be ne di to
Ba sí lio Go mes Fi lho é ma ra nhen se e co nhe ci do por Bi né

Go mes. O Abi no kó do Ter rei ro de Ie man já, co mo tam- 
bém é co nhe ci do en tre os que cul tu am as re li giões de
ma tri zes afri ca nas.  Ad mi ra dor dos tra ba lhos de Evan- 
dro de Cas tro Li ma e João si nho Trin ta ini ci ou 1979 des fi- 
lan do em alas das Es co las de Sam ba de São Luís e des fi- 
lou em vá ri as Es co las de Sam ba co mo a Tur ma do Quin- 
to, Uni dos de São Cris tó vão, Uni dos de Fá ti ma e Fa ve la
do Sam ba. Des fi lou na ci da de até 1994 quan do, con vi- 
da do por Chi co Coim bra, foi pa ra o Rio de Ja nei ro des fi- 
lar pe la Uni dos da Pon te em en re do que ho me na ge a va a
can to ra Al ci o ne, sua con ter râ nea. Nas es co las ca ri o cas
compôs o qua dro de des ta ques da Es tá cio de Sá, Vi la Isa- 
bel e Gran de Rio.

Ou tra ho me na ge a da da ex po si ção foi a can to ra ma ra- 
nhen se Al ci o ne, que pa ra quem não sa be é pre si den te
de hon ra da Es co la de Sam ba Mi rim Man guei ra do Ama- 
nhã e que já foi en re do nas es co las de Sam ba ca ri o cas
In de pen den tes de Cor do vil (1989) e Uni dos da Pon te
(“Mar rom da cor do sam ba”,1994 – nes se en re do que seu
con ter râ neo Eno que Sil va es tre ou co mo Des ta que no
Rio) e, em São Pau lo, da Mo ci da de Ale gre (2018).

Eno que Sil va tam bém fez uma bo ne ca es pe ci al pa ra
Ma nu el de Je sus Bar bo sa, tra ves ti e trans for mis ta. o co- 
nhe ci do des ta que das es co las da ilha, Bar bo si nha e da
co mu ni da de LGBTQIA+ por Bár ba ra Strass que des fi lou
em to das as Es co las de Sam ba de São Luís. Tam bém par- 
ti ci pou dos Con cur sos de Fan ta sia em to dos os clu bes
so ci ais da épo ca – Ia te clu be, Ca si no Ma ra nhen se, Lí te- 
ro, Ja gua re ma, Araçagy Praia Clu be – e ain da le vou sua
ar te às com pe ti ções dos ho téis Qua dro Ro das, Vi la Ri ca e
São Fran cis co. Tam bém fo ram ho me na ge a dos, Al do Lei- 
te, Tá ci to Bor ra lho, João Men don ça Ewer ton , Bra sa San- 
ta na, Reynaldo Faray,  Ita mil son Li ma, João si nho Trin ta
en tre ou tros. En tre os des ta ques as per so na li da des na ci- 
o nais da ex po si ção es tão: Tâ nia Ín dio Do Bra sil, Do na
Ivo ne La ra, Cló vis Bornay Edil za Se ra fim, Ge ral do Pon- 
tes, Do na Dodô da Por te la, Evan dro de Cas tro Li ma,
San dra Fa ri as, Nel ci mar Pi res, Ole gá ria da Sil va San tos,
Mil ton Cu nha en tre ou tros.

Con tem po râ neo do car na va les co, es ti lis ta e fi gu ri nis- 

ta ma ra nhen se Fran cis co de Sou sa Coim bra Ne to, o Chi- 
co Coim bra, e ami go do tam bém car na va les co João Cle- 
men te Jor ge Trin ta, o João si nho Trin ta, Eno que Sil va, foi
ho me na ge a do em 2016 com o sam ba-en re do “Eno que
Sil va: cis ne dou ra do do la go joão pau li no” pe la Tur ma de
Man guei ra, na Pas sa re la do Sam ba, Anel Viá rio. So bre a
emo ção de des fi lar nas es co las de sam ba do Rio de Ja- 
nei ro, Eno que Sil va, faz ques tão de res sal tar que é ma ra- 
nhen se e re pre sen ta o seu es ta do há 26 anos na pas sa re- 
la do mai or es pe tá cu lo da ter ra que é a Marquês de Sa- 
pu caí e  que quan do es tá des fi lan do re tri bui a to dos com
sor ri sos, ace nos e ges tos de ca ri nho, res sal tan do que es- 
sa é a gran de ce na e má gi ca do car na val.

Ma ra nhen se, nas ci do em Pi nhei ro e cri a do no cen tro
de São Luís, Eno que Sil va de 52 anos mui to ce do pôs em
prá ti ca su as ap ti dões pa ra tra ba lhos ar tís ti cos ma nu ais
em es pe ci al o que diz res pei to à al ta cos tu ra. As sim com
as noi vas veio o aper fei ço a men to no bor da do e for mas,
que mais tar de se ri am mui to úteis na fi na li za ção das
gran des fan ta si as.

Em 1979, in gres sa no La bo rar te, La bo ra tó rio de Ar tes
Cê ni cas, e lo go é con vi da do pa ra tra ba lhar com gru pos
de te a tro on de re a li za fi gu ri nos, ce ná ri os, ade re ços e até
pe que nos tex tos pa ra al guns es pe tá cu los.  Ins pi ra do por
pes qui sa e su ges tões dos des fi lan tes e cli en tes, Eno que
de sen vol veu tra jes nas ca te go ri as Lu xo e Ori gi na li da de,
mas cu li no e fe mi ni no, ten do co mo pal co a pas sa re la do
Sam ba e os sa lões dos clu bes Lí te ro, Ca si no, Ja gua re ma,
Araçagy Praia Clu be e Clu be Ja ca ré, es te em São Jo sé de
Ri ba mar. No mes mo ano sua vi da co mo des ta que de es- 
co las de sam ba ini ci ou na Es co la Pi ra ta do Sam ba, já ex- 
tin ta, usan do a fan ta sia ‘O Pa raí so’, o en re do tra ta va a vi- 
da e obra de Eras mo Di as. Pos te ri or men te des fi la su as
cri a ções na Tur ma do Quin to, Fa ve la do Sam ba, Flor do
Sam ba e Uni dos de Fá ti ma.

Em me a dos dos anos 80, le va do por Chi co Coim bra,
ini cia sua tra je tó ria nos Blo cos Tra di ci o nais Os Fo liões e
Os Tre men dões. Mais re cen te men te cria rou pas pa ra Os
Fe ras, Os In do má veis, Os Di plo má ti cos, Os Bra si nhas,
Os Reis da Li ber da de, Os Vam pi ros e o Blo co da APAE.

Nes ta fa se de sua car rei ra, Eno que pro por ci o nou
gran des mu dan ças no con cei to de fan ta si as  des te seg- 
men to cul tu ral. Quan do de sa pa re cem os es pa ços de
des fi les em São Luís, ele bus cou ou tros pal cos no Rio de
Ja nei ro, em 1994. Apre sen ta do ao car na va les co
Washing ton Luís pe lo ami go e mes tre Chi co Coim bra,
Eno que é con vi da do a des fi lar na Uni dos da Pon te, no
Rio de Ja nei ro, que na que le ano es ta va pres tan do uma
ho me na gem a can to ra Al ci o ne Na za ré. De lá pra cá já se
exi biu na Uni dos da Pon te, Vi la Iza bel, Es tá cio de Sá, São
Cle men te e Gran de Rio, es co la que ele par ti ci pa até ho- 
je, na fun ção de Des ta que Prin ci pal.

Es tu di o so e pes qui sa dor do te ma Car na val, o ar tis ta
pre fe re tra ba lhar te mas cul tu rais, tem pre di le ção pe la
ca te go ria lu xo e gos ta de tu do que já pro du ziu em seus
mais de 30 anos de es tra da. Além dis so, diz que de ve tu- 
do que é ao Car na val e tem co mo ído los João zi nho Trin- 
ta e Chi co Coim bra, que se rão sem pre os seus mes tres e
re fe rên ci as pa ra o cres ci men to pro fis si o nal. Atu al men te
é o se gun do prin ci pal des ta que da Es co la de Sam ba
Gran de Rio, no Rio de Ja nei ro, Fun ci o ná rio Pú bli co do
Es ta do do Ma ra nhão.
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