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Os decretos que o presidente da República Jair Bolsonaro publicou às vésperas do Car-
naval engavetado, afrouxando a aquisição de armas e munição e aumentando a quan-
tidade, virou a maior polêmica brasileira nesses dias tensos, de 43 mil mortes de con-
vid19 e o avanço dos óbitos para mais de mil diariamente

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

"No país do Carnaval " 
JOÃO BATISTA ERICEIRA 

Advogado,  professor universitário  

Estabelecimentos 
são fiscalizados

 em São Luís
PÁGINA 9

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião 

Prefeito Eduardo Braide entrega Centro 
exclusivo para Síndromes Gripais 

COMBATE ÀS VIROSES

Não haverá lockdown no estado, pelo menos por enquanto. Foi o que definiu a audiência realizada ontem  conduzida pelo  procurador geral de justiça do 
Ministério Público do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, e pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,  com as 
presenças de representantes de municípios maranhenses, do estado, da Defensoria Pública, de  setores de atividades econômicas, dentre outros. PÁGINA  6

Influencer e ex-candidata a vereadora de 
São Luís é presa por participação em  roubo

PÁGINA 5

98 98232-0262

RESTRIÇÕES 
SANITÁRIAS

ISOLAMENTO

PÁGINA 9

IBGE tem dificuldade 
em fazer pesquisas

por telefone

 CINZAS E FÉ     Missa da Quaresma está mantida para esta quarta-feira

Aberto concurso para
 professores na UFMA

A INFLUENCER TERIA DADO INFORMAÇÕES AO NAMORADO PARA 
QUE PUDESSEM INVADIR CASA DE EMPRESÁRIO EM TERESINA-PI

  PETS

Ciúmes caninos: 
Seu cão não deixa 

outro chegar 
perto de você?

PÁGINA 7

PÁGINA 9

PÁGINA 9

Estudo mostra 
eficácia  da Coronavac 

de 100% em idosos
PÁGINA 5

Flávio Dino diz que Hospital de Cuidados Intensivos ganhará 
90 novos leitos para assistência a pacientes com a Covid-19

PÁGINA  6
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Esse é o prazo com que equipe econômica trabalha para aprovar o "novo marco fiscal",
que teria na (PEC) do pacto federativo uma cláusula de calamidade pública

Ain da sem com pro va ção ci en tí fi ca

RAPIDEZ

Guedes quer aprovar
auxílio em 3 semanas

D
e pois do “con sen so” fe cha- 
do en tre os pre si den tes da 
Câ ma ra, do Se na do, e mi- 
nis tros, o go ver no ten ta rá 

apro var a pro pos ta que vi a bi li za rá o 
pa ga men to da no va ro da da do au xí lio 
emer gen ci al em três se ma nas.

Se gun do o Bro ad cast/Es ta dão apu- 
rou, es se é o pra zo com que a equi pe 
econô mi ca tra ba lha pa ra a apro va ção 
do que o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo 
Gue des, cha ma de “no vo mar co fis- 
cal”, que se ria com pos to pe la in clu- 
são, na Pro pos ta de Emen da Cons ti tu- 
ci o nal (PEC) do pac to fe de ra ti vo, de 
uma cláu su la de ca la mi da de pú bli ca 
(uma es pé cie de PEC de Or ça men to 
de Guer ra, se me lhan te à apro va da no 
ano pas sa do).

Is so per mi ti rá re ti rar os gas tos do 
au xí lio emer gen ci al de re gras fis cais, 
co mo o te to de des pe sas, mas cri a ria 
con di ci o nan tes, co mo me di das au to- 
má ti cas de con ten ção de gas tos. Co- 
mo mos trou o Es ta dão na edi ção do 
úl ti mo sá ba do, o al can ce das me di das 
ain da es tá em dis cus são en tre o Mi- 
nis té rio da Eco no mia e a área po lí ti ca 
de vi do à ur gên cia pa ra a apro va ção da 
“PEC da guer ra”. Me di das mais du ras 
po de rão fi car pa ra uma se gun da PEC 
fis cal, pa ra ser vo ta da até o fim de ju- 
lho.

Na sex ta-fei ra, 12, após a reu nião 
com Gue des que se lou o acor do, o 
pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che- 
co (DEM-MG), dis se que apre sen ta ria 
ao co lé gio de lí de res uma pro pos ta do 
tex to, que, pa ra o go ver no, de ve rá ser 
apro va do pe lo Con gres so Na ci o nal 
até o iní cio de mar ço. Com is so, a ex- 
pec ta ti va é que a pri mei ra par ce la do

Res pal do

OUTRAS DUAS PARCELAS ,PELO MENOS, ESTÃO PREVISTAS EM ABRIL E MAIO

no vo au xí lio se ja pa ga ain da no pró xi- 
mo mês.

Ou tras du as par ce las pe lo me nos 
es tão pre vis tas – em abril e maio – e 
pos si vel men te ou tra em ju nho, a de- 
pen der da evo lu ção da pan de mia. As 
par ce las de ve rão ser de R$ 250, a um 
cus to to tal de R$ 30 bi lhões. No ano 
pas sa do, o au xí lio co me çou a ser pa go 
em par ce las de R$ 600, de pois re du zi- 
das pa ra R$ 300.

Pa che co dis se que é “fun da men tal” 
que ha ja uma cláu su la de ca la mi da de 
pú bli ca na PEC do pac to fe de ra ti vo 
pa ra “fa zer a fle xi bi li za ção ne ces sá ria 
a fim de vi a bi li zar o au xí lio emer gen- 
ci al no Bra sil”, da for ma co mo de fen- 
de Gue des.

A in clu são da cláu su la de ca la mi da- 
de pú bli ca no pac to fe de ra ti vo é vis ta 
pe la equi pe econô mi ca co mo o res- 

pal do ne ces sá rio pa ra o pa ga men to 
do no vo au xí lio. A ava li a ção é que is so 
de mons tra o com pro mis so do go ver- 
no com a saú de e com a res pon sa bi li- 
da de fis cal e per mi te o com ba te à 
pan de mia sem “es tou rar” o Or ça men-
to pú bli co.

Co mo mos trou o Es ta dão, a equi pe 
econô mi ca do go ver no tra ba lha pa ra 
in cluir na “PEC de Guer ra” a cri a ção 
da fi gu ra do “es ta do de emer gên cia 
fis cal”, pe lo qual o Es ta do ou o mu ni- 
cí pio que de cla rar a emer gên cia, com 
ba se em cri té ri os de fi ni dos na pro- 
pos ta, po de rá aci o nar me di das de 
con ten ção de gas tos au to ma ti ca men- 
te por dois anos.

A PEC po de pre ver ain da que as 
mes mas prá ti cas co bra das pe lo Tri bu- 
nal de Con tas da União (TCU) se jam 
pra ti ca das pe los tri bu nais de con tas 
es ta du ais e mu ni ci pais.

COVID-19

Bolsonaro pedirá uso emergencial para spray

BOLSONARO, DEFENSOR DA CLOROQUINA, DIZ QUE PEDIRÁ APROVAÇÃO DO USO DO SPRAY À ANVISA

O pre si den te Jair Bol so na ro (sem
par ti do) dis se nes ta se gun da-fei ra(15)
que seu go ver no pe di rá au to ri za ção
pa ra o uso emer gen ci al de um spray
na sal con tra a CO VID-19 de sen vol vi- 
do por Is ra el e des cri to pe lo pri mei ro-
mi nis tro Ben ja min Netanyahu co mo
um tra ta men to “mi la gro so”.

“EXO-CD24 é um spray na sal de- 
sen vol vi do pe lo Cen tro Mé di co Ichi- 
lov de Is ra el, com uma efi cá cia pró xi- 
ma de 100% em ca sos gra ves, con tra a
Co vid”, tui tou Bol so na ro, dois di as
de pois de fa lar por te le fo ne com
Netanyahu, que cha ma o pre si den te
bra si lei ro de “bom ami go”.

“Bre ve men te se rá en vi a do à An vi sa
o pe di do de aná li se pa ra uso emer- 
gen ci al do me di ca men to”, acres cen- 
tou Bol so na ro.

O Cen tro Mé di co Ichi lov anun ci ou
há du as se ma nas que um de seus pes- 
qui sa do res re a li zou um tes te de Fa se

1, a pri mei ra de três fa ses de en sai os
clí ni cos, com um spray na sal que de- 
sen vol veu con tra os sin to mas res pi ra- 
tó ri os re la ci o na dos à CO VID-19.

O pes qui sa dor, Na dir

Ar ber, in for mou que

ad mi nis trou o spray em

30 pa ci en tes, de

mo de ra dos a gra ves, e

que 29 de 30 re ce be ram

al ta hos pi ta lar en tre três

e cin co di as de pois.

O pa ci en te res tan te tam bém aca- 
bou se re cu pe ran do, ape sar de ter de-
mo ra do mais.

O cen tro mé di co, no en tan to, não
in for mou se ad mi nis trou pla ce bo em
um gru po de con tro le e ain da não pu-
bli cou su as des co ber tas em uma re- 
vis ta ci en tí fi ca re vi sa da por seus pa-
res.

Mas is so não im pe diu que
Netanyahu des cre ves se o EXO-CD24
co mo um re mé dio “mi la gro so” na se-
ma na pas sa da.

Bol so na ro, que cos tu ma mi ni mi zar
a pan de mia no se gun do país com
mais mor tos (239 mil) e cri ti ca as me- 
di das de qua ren te na de vi do os seus
efei tos econô mi cos, pro mo veu o uso
da clo ro qui na e da hi dro xi clo ro qui na,
tra ta men tos ques ti o na dos pe los es- 
pe ci a lis tas.

Mes ma es tra té gia

DI VI SÃO

Ra cha no PSDB,
DEM e MDB
for ta le ce Bol so na ro

As di vi sões in ter nas no PSDB, no DEM e no MDB,
acom pa nha das de um pro ces so de dis tan ci a men to en- 
tre es ses par ti dos, são os re fle xos mais ime di a tos da in- 
ter fe rên cia do go ver no fe de ral nas elei ções pa ra os co- 
man dos da Câ ma ra e do Se na do.

O ce ná rio que se de se nhou após a vi tó ria dos can di- 
da tos apoi a dos pe lo Pa lá cio do Pla nal to si na li za que as
três si glas de cen tro-di rei ta de ve rão dis pu tar se pa ra das
a cor ri da pre si den ci al do ano que vem, sem a so nha da
fren te de opo si ção pa ra en fren tar o pre si den te Jair Bol- 
so na ro (sem par ti do).

Es sa con for ma ção per mi ti ria ao che fe do Exe cu ti vo
lan çar mão de sua es tra té gia pre fe ri da, a de fa zer um
em ba te po la ri za do com a es quer da, so bre tu do com o
PT, re e di tan do o cli ma da cam pa nha de 2018.

As ações do Pla nal to pa ra atrair apoi os a seus can di- 
da tos nas elei ções do Con gres so in cluí ram a ne go ci a ção
de ver bas e car gos fe de rais e pro vo ca ram uma sé rie de
“trai ções” em vá ri os par ti dos.

Na Câ ma ra, dis si den tes do DEM, do PSDB e do MDB
de ci di ram vo tar no can di da to de Bol so na ro, Arthur Li ra
(PP-AL), aban do nan do a fren te de le gen das de cen tro e
de es quer da que ha via si do cri a da pa ra sus ten tar a can- 
di da tu ra de Ba leia Ros si (MDB-SP).

No Se na do, o MDB aban do nou a can di da tu ra de Si- 
mo ne Te bet (MS), que re pre sen ta va o par ti do, pa ra apoi- 
ar Ro dri go Pa che co (DEM-MG). A ban ca da pre fe riu um
acor do com o en tão pre si den te da Ca sa Da vi Al co lum- 
bre (DEM-AP), que atu ou em co or de na ção com o go ver- 
no.

Es sas dis si dên ci as jo ga ram por ter ra o pro je to dos
par ti dos de cen tro de, a par tir das elei ções no Con gres- 
so, im pul si o nar um blo co de opo si ção pa ra en fren tar
Bol so na ro em 2022. Prin ci pal men tor des sa ideia, Ro dri- 
go Maia (DEM-RJ) dei xou a pre si dên cia da Câ ma ra en- 
fra que ci do e rom pi do com a cú pu la do seu par ti do, que,
na vés pe ra da elei ção, de ci diu ado tar a neu tra li da de,
aban do nan do a fren te de apoio a Ros si.

A im plo são des sas ali an ças le vou à an te ci pa ção de
pro je tos po lí ti cos pró pri os, agra van do ain da mais as di- 
vi sões in ter nas. O go ver na dor de São Pau lo, João Do ria
(PSDB), pas sou a amar gar um iso la men to no ni nho tu- 
ca no de pois de lan çar uma ofen si va pa ra as su mir o con- 
tro le da le gen da, em maio, e ser pré-can di da to ao Pla- 
nal to.

A ma no bra do go ver na dor foi re cha ça da por vá ri os
par la men ta res do par ti do, que a con si de ra ram pre ci pi- 
ta da e des le al. Eles de fen de ram a pror ro ga ção dos man- 
da tos da Exe cu ti va Na ci o nal e con se gui ram ar ti cu lar a
pré-can di da tu ra do go ver na dor do Rio Gran de do Sul,
Edu ar do Lei te, ao Pla nal to pe lo PSDB.

Na sex ta-fei ra, a Exe cu ti va ofi ci a li zou a pror ro ga ção
do man da to de Bru no Araú jo na pre si dên cia da si gla até
maio de 2022, im pon do uma gran de der ro ta a Do ria.

Bol so na ro ob te ve vá ri os di vi den dos po lí ti cos após se
en vol ver pes so al men te nas elei ções no Con gres so, sen- 
do um dos ga nhos mais im por tan tes o en fra que ci men to
de Do ria e de Maia, seus prin ci pais ad ver sá ri os.

O pre si den te tam bém re for çou sua blin da gem con tra
os mais de 60 pe di dos de im pe a ch ment apre sen ta dos
con tra ele na Câ ma ra, a mai o ria apon tan do cri mes de
res pon sa bi li da de du ran te a pan de mia. Além dis so, com
a vi tó ria de Li ra e Pa che co, o am bi en te, no Le gis la ti vo, é
mais pro pí cio à tra mi ta ção das cha ma das pau tas de
cos tu mes, fun da men tais pa ra a mo bi li za ção das ba ses
bol so na ris tas.

O pre si den te es tá pró xi mo de anun ci ar o par ti do pe lo
qual vai se can di da tar à re e lei ção, ten do ini ci a do, na
sex ta-fei ra, ne go ci a ções com o Pa tri o ta.

En quan to o ca pi tão re for ma do vai pre pa ran do o seu
front, os ad ver sá ri os se guem mer gu lha dos em uma sé- 
rie de in de fi ni ções, não só na cen tro-di rei ta, co mo tam- 
bém na es quer da, cu jos par ti dos pa re cem es tar lon ge de
al can çar uma ali an ça pa ra as elei ções do ano que vem.

O ex-mi nis tro Ci ro Go mes (PDT), o go ver na dor do
Ma ra nhão, Flá vio Di no (PC doB), e o ex-pre fei to de São
Pau lo Fer nan do Had dad (PT) são, até o mo men to, os
vir tu ais can di da tos des se es pec tro po lí ti co.

Pa ra a elei ção do ano que vem, com o en fra que ci- 
men to po lí ti co de seus prin ci pais ad ver sá ri os de cen tro,
o pre si den te de ve re for çar o dis cur so con tra o PT e a es- 
quer da em ge ral, o mes mo que sur tiu efei tos na dis pu ta
de 2018.

Na que la oca sião, no se gun do tur no, foi de ci si vo pa ra
a vi tó ria de Bol so na ro so bre Had dad um for te sen ti men- 
to an ti pe tis ta en tre os elei to res, mo ti va do pe los vá ri os
inqué ri tos e pro ces sos em que di ri gen tes do PT eram
acu sa dos de cor rup ção e ou tros cri mes pe la Ope ra ção
La va-Ja to. O ci en tis ta po lí ti co An dré Pe rei ra Cé sar, da
Hold As ses so ria Le gis la ti va, dis se que o an ti pe tis mo se
man tém for te en tre os elei to res e, mui to mais que um
sen ti men to, se trans for mou em um “par ti do” po lí ti co,
de ven do ter um pe so im por tan te tam bém em 2022.

“Em 2018, a cú pu la do PT, os for mu la do res do PT não
en ten di am o an ti pe tis mo ain da. Tal vez ago ra, em 2021,
eles en ten dam que o an ti pe tis mo é um ‘par ti do’ for te,
que tem um pe so e ca pi la ri da de jun to à so ci e da de. En- 
tão, ten do  Bol so na ro um elei to ra do com es se per fil an- 
ti pe tis ta, fi ca mais fá cil pa ra ele tra ba lhar nes se di a pa- 
são”, dis se o ana lis ta.

“O PT tem que vi rar es se jo go, por que o Bol so na ro tra- 
ba lha o an ti pe tis mo mui to bem, por is so que ele ba teu
for te na cen tro-di rei ta nas elei ções do Con gres so”,
acres cen tou Cé sar.

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Câmara Municipal de Imperatriz tratou com o Ministério Público do Maranhão e o
Ministério Público do Trabalho a retomada do concurso para administração municipal

SAMARTONY MAR TINS

EN TEN DA O CA SO

Ação de in cen ti vo

IMPERATRIZ

Câmara de Imperatriz
fará novo concurso 

A
Câ ma ra Mu ni ci pal de Im pe- 
ra triz (CMI) po de lan çar ain- 
da es te ano, o edi tal pa ra re a- 
li za ção de con cur so pú bli co

des ti na do ao pre en chi men to de va gas
na ad mi nis tra ção mu ni ci pal. Uma
reu nião acon te ceu na úl ti ma quar ta-
fei ra (11), com re pre sen tan tes do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, Mi nis- 
té rio Pú bli co do Tra ba lho e da no va
Me sa Di re to ra da ins ti tui ção pa ra dis- 
cu tir o cer ta me que se rá res pon sá vel
pe la cri a ção e ex tin ção de car gos, bus- 
can do re gu la men tar a de man da atu al
da ca sa le gis la ti va.

No ano pas sa do, a Câ ma ra de Im- 
pe ra triz ofer tou 50 va gas pa ra car gos
de to dos os ní veis de es co la ri da de. As
ins cri ções fo ram aber tas em ju lho, e
com adi a men to do con cur so não há
pre vi são pa ra re to ma da da se le ção. Os
no vos ser vi do res te ri am sa lá ri os en tre
R$ 1.574,00 e R$ 5.000,00, por jor na- 
das de tra ba lho de 20 a 30 ho ras por
se ma na, con for me o edi tal de aber tu- 
ra. As pro vas ocor re ri am no dia 30 de
agos to de 2020. Só que o Mi nis té rio
Pú bli co do Ma ra nhão sus pen deu o
cer ta me e pe diu a anu la ção do con- 
tra to ce le bra do en tre a em pre sa or ga- 
ni za do ra e Câ ma ra, por in dí ci os de
frau de no pro ces so li ci ta tó rio.

Se gun do o pre si den te da Câ ma ra
Mu ni ci pal de Im pe ra triz, Al ber to Sou- 
sa (PDT), res sal tou que o cer ta me já
es tá sen do es tru tu ra do, de acor do
com a re co men da ção do MP. Na reu- 
nião es ti ve ram pre sen te o Téc ni co Le- 

gis la ti vo, Rô mu lo An dra de, do se tor
de con tro le in ter no da Ca sa, Cri zan
Mo rei ra, os pro cu ra do res le gis la ti vos
Eras mo Jú ni or e Ma rio Sam paio e a
Pro mo to ra Nahyma Abas, ti tu lar da 1ª
Pro mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da
de Im pe ra triz. “A nos sa de ci são é dar
re so lu ti vi da de a es sa ques tão dos va- 
lo res das ins cri ções o mais rá pi do
pos sí vel. 

A Câ ma ra irá ju di ci a li zar uma ação
de res ti tui ção da quan tia que foi pa ga
à em pre sa res pon sá vel pe lo con cur so
com o ob je ti vo de dar res pos ta à so ci- 
e da de im pe ra tri zen se, as sim que re- 
ce ber mos os pa re ce res téc ni co e ju rí- 
di co do MP. Em se gui da va mos de ter- 
mi nar de que mo do se rá fei to, ela bo- 
ran do um cro no gra ma. Es ta é a pri- 
mei ra reu nião que te re mos com o Mi- 
nis té rio Pú bli co pa ra tra tar des se as- 
sun to”, dis se Al ber to Sou sa.

O pre si den te des ta cou ain da, que a
par tir de ago ra exis te uma mu dan ça
de pos tu ra do Po der Le gis la ti vo, com
um es trei ta men to das re la ções com o
MP. A Ca sa vai con tri buir e co o pe rar
de to das as for mas, aten den do as re- 
co men da ções, re for çan do os la ços
ins ti tu ci o nais e tra ba lhan do com a
mai or trans pa rên cia pos sí vel.

No se gun do se mes tre de 2020, o
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão re- 
co men dou a sus pen são de to das as
eta pas do con cur so pú bli co da Câ ma- 
ra de Im pe ra triz. A pu bli ca ção foi di- 
vul ga da no si te da ban ca or ga ni za do- 
ra do cer ta me, o Ins ti tu to Co e lho Ne- 

to. A re co men da ção do Mi nis té rio Pú- 
bli co foi par ci al men te aten di da pe la
Câ ma ra. Nos ter mos, o MP pe diu a
anu la ção do con tra to ce le bra do en tre
or ga ni za do ra e Câ ma ra.

De acor do com a 1ª Pro mo to ria de
Jus ti ça es pe ci a li za da na De fe sa da
Pro bi da de Ad mi nis tra ti va e Pa trimô-
nio Pú bli co (GA E CO) do MP-MA hou- 
ve in dí ci os que apon tam a pos si bi li- 
da de de frau de no pro ces so li ci ta tó rio
de es co lha da or ga ni za do ra. Se gun do
o MP, o Pre gão Pre sen ci al apre sen tou
so men te o Ins ti tu to Co e lho Ne to co-
mo in te res sa do em re a li zar o cer ta me.

Se gun do as apu ra ções le van ta das
pe lo MP-MA, nas ati vi da des prin ci- 
pais da em pre sa con tra ta da, jun to ao
ca das tro da Re cei ta Fe de ral, não há a
re a li za ção de con cur sos pú bli cos.
Ques ti o nan do a ca pa ci da de téc ni ca
do Ins ti tu to con tra ta do, o MP-MA in-
ves ti ga ain da os pro fis si o nais con tra- 
ta dos pa ra a ava li a ção e cor re ção das
pro vas dos can di da tos no cer ta me.
Tais pro fis si o nais são pro fes so res de
en si no in fan til e fun da men tal, o que
in di ca ria uma pos sí vel fal ta de qua li fi- 
ca ção téc ni ca pa ra a ela bo ra ção das
pro vas, as quais exi gi ri am ques tões
es pe cí fi cas de car gos de ní vel fun da-
men tal, mé dio e su pe ri or.

Ain da se gun do pu bli ca ção vei cu la- 
da no pró prio si te do Mi nis té rio Pú bli-
co do Ma ra nhão, o Ins ti tu to Co e lho
Ne to já ha via si do al vo cons tan te de
in ves ti ga ções por ser vi ços pres ta dos a
ou tros mu ni cí pi os no Es ta do, tais co-
mo Ita pe cu ru-Mi rim, Ba cu ri, Cu ru ru-
pu e Api cum-Açu, em ra zão de su pos-
tas frau des e con du tas que po nham
em ris co a li su ra dos cer ta mes.

COVID-19

Zé Inácio solicita informações sobre vacinados

SEGUNDO O DEPUTADO, A IDEIA É GARANTIR A LISURA NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS PRIORITÁRIOS ELEGÍVEIS

O de pu ta do Zé Iná cio (PT) pro to- 
co lou in di ca ção so li ci tan do ao Go ver- 
no do Es ta do que pe ça aos mu ni cí pi- 
os ma ra nhen ses um in for me diá rio,
até às 22h, des ti na do à Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de, com a lis ta de va ci- 
na dos con tra a Co vid-19 nes ta pri- 
mei ra eta pa. A ideia é ga ran tir a li su ra
no aten di men to aos gru pos pri o ri tá ri- 
os ele gí veis.

O re la tó rio de ve apre sen tar as in- 
for ma ções da va ci na ção ocor ri da até
as 19h do dia res pec ti vo, com iden ti fi- 
ca ção de no me da pes soa, CPF, lo cal
on de foi fei ta a imu ni za ção, fun ção
exer ci da e lo cal on de a exer ce, se es tes
fo rem ser vi do res pú bli cos.

Se gun do Zé Iná cio, “com es se

acom pa nha men to, po de mos pre ve- 
nir a ocor rên cia da imu ni za ção de
pes so as que não in te gram o gru po
pri o ri tá rio”.

“Em cla ro des vio ao pre vis to no
Pla no Na ci o nal de Imu ni za ção, bem
co mo ao Pla no Es ta du al. Ca so ocor ra
tal fa to, is so con fi gu ra uma si tu a ção
re pug nan te, con tra ri an do gra ve men- 
te os prin cí pi os da im pes so a li da de e
da efi ci ên cia, es ta be le ci dos no art. 37,
ca put, da CF”, dis se.

Ain da se gun do o par la men tar, a
pu bli ca ção da lis ta de va ci na dos
é uma ação de in cen ti vo à va ci na ção,

bem co mo apre sen ta rá, com cla re za,
es cla re ci men tos so bre os gru pos pri o- 
ri tá ri os, pe río dos de va ci na ção, lo cais
de imu ni za ção, in for ma ções quan to à
se gu ran ça e efi cá cia da va ci na.

Zé Iná cio dis se es pe rar que a in di- 
ca ção se ja apro va da com una ni mi da- 
de no ple ná rio da As sem bleia, por se
tra tar de uma ques tão não só de res-
pon sa bi li da de, mas de com pro mis so
com o po vo ma ra nhen se.

“Es ta Ca sa Le gis la ti va tem uma
gran de res pon sa bi li da de com a po pu- 
la ção do Es ta do nes te mo men to crí ti-
co, e uma das for mas de co la bo rar
com tais ob je ti vos é a ga ran tia da li su-
ra e trans pa rên cia da va ci na ção”, dis- 
se.
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As ar mas vão ro lar… (1)

Ro se a na

Quem é o do no?

“O gol pe de 2022 se rá com ar mas”

Re a ção ime di a ta

“Fo to ofi ci al”

As ar mas do pre si den te
Os de cre tos que o pre si den te da Re pú bli ca Jair Bol so- 

na ro pu bli cou às vés pe ras do Car na val en ga ve ta do,
afrou xan do a aqui si ção de ar mas e mu ni ção e au men- 
tan do a quan ti da de, vi rou a mai or po lê mi ca bra si lei ra
nes ses di as ten sos de 43 mil mor tes por Co vid-19 e o
avan ço dos óbi tos pa ra mais de mil di a ri a men te. Até a
can to ra Ive te San ga lo en trou na cam pa nha con tra as ar- 
mas e mu ni ções. Du ran te li ve de Car na val, com Clau dia
Leit te, a ar tis ta man dou um re ca do di re to pa ra o pre si- 
den te da Re pú bli ca.

Ela fez uma adap ta ção em uma das can ções do seu
re per tó rio e dis se: “Dei xa as ar mas pa ra lá e traz a ci ên- 
cia”. A ver são ori gi nal é “dei xa as ar mas pa ra lá. Faz a fes- 
ta”. Ive te se re fe riu, além dos de cre tos das ar mas, à frá gil
po lí ti ca do go ver no de com ba te à pan de mia do co ro na- 
ví rus. Po rém, o pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-
AL) saiu pe lo la do opos to de Ive te, pa ra de fen der o pre si- 
den te Bol so na ro, ago ra no ca so do de cre to das ar mas.

Pa ra Li ra, Bol so na ro não in va diu com pe tên cia do Le- 
gis la ti vo ao edi tar de cre tos que fa ci li tam por te e pos se
de ar mas de fo go. “Ele não in va diu com pe tên cia, não ex- 
tra po lou li mi tes já que, na mi nha vi são, mo di fi cou de- 
cre tos já exis ten tes. É prer ro ga ti va do pre si den te. Po de
ter su per la ti va do na ques tão das du as ar mas pa ra por te,
mas is so po de ser cor ri gi do”, dis se Li ra, ao blog da jor na- 
lis ta An drea Sad di. A opi nião do de pu ta do bol so na ris ta
con tra ria a po si ção do vi ce-pre si den te da Câ ma ra, Mar- 
ce lo Ra mos (PL-AM). Ele diz ter con vic ção de que os de- 
cre tos se rão bar ra dos pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF). Em 2019, Bol so na ro já ha via pu bli ca do ou tro de- 
cre to so bre as ar mas. Quan do per ce beu a re a ção ne ga ti- 
va da me di da, mu dou de es tra té gia, anu lou e man dou
pro je to de lei ao Con gres so. Ago ra, Bol so na ro atu a li za a
lis ta de Pro du tos Con tro la dos pe lo Exér ci to, tais co mo
pro jé teis de mu ni ção pa ra ar mas de por te ou por tá teis,
até ao ca li bre 12,7 mm, ar mas an te ri o res a 1900 e aces- 
só ri os co mo mi ras te les có pi cas. Tam bém pas sou de
qua tro pa ra seis o li mi te de ar mas de fo go de uti li za ção
per mi ti da que uma pes soa au to ri za da po de com prar.

“A in dús tria que fa bri ca e ven de ar mas; mi lí ci as e
qua dri lhas, pois ha ve rá mais ar mas cir cu lan do no mer- 
ca do; quem po de pa gar R$ 3 mil ou mais por ar mas; Ma- 
lu cos que so nham com uma no va di ta du ra no Bra sil”,
es cre veu Flá vio Di no (PC doB) no twit ter, so bre a quem
in te res sa os de cre tos.

É qua se cer to que a ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney
(MDB) es ta rá na cam pa nha elei to ral de 2022. Mas na da
de man da to ma jo ri tá rio. Ela ten ta rá uma ca dei ra na Câ- 
ma ra dos De pu ta dos “pa ra aju dar o seu par ti do a au- 
men tar a ban ca da no Con gres so”.

Quan do fa la em Ba se de Al cân ta ra, o se na dor Ro ber to
Ro cha (PSDB) des trin cha tu do, olhan do o la do po si ti vo.
“Não é o Bra sil que au to ri za os Es ta dos Uni dos a uti li za- 
rem o CLA; os Es ta dos Uni dos é au to ri zam o Bra sil a fa- 
zer uso co mer ci al da ba se”. Co mo, as sim? O CLA não é
mais do Bra sil?

 

Do jor na lis ta Thyago Am pa ro, co lu nis ta da Fo lha de
S. Pau lo, pa ra quem “vi ve mos na elei ção o que fo ra es cri- 
to nos de cre tos pró-ar mas do go ver no Bol so na ro”.

 
O jor nal O Es ta do de São Pau lo pro du ziu um in- 

fo grá fi co re la ci o nan do a “no va tro pa de cho- 
que do go ver no bol so na ro”. En tre, se na do res,
de pu ta dos, mi nis tros, o úni co ma ra nhen se é o

de pu ta do fe de ral An dré Fu fu ca, pre si den te do PP no
Ma ra nhão.

 
Fu fu qui nha é um dos mais jo vens de pu ta dos,

mas em dois man da tos na Câ ma ra, já apren- 
deu o que mui tos ve te ra nos nem che gam a
ima gi nar. On de tem go ver no, po de olhar ao re- 

dor que An dré Fu fu ca es tá bem na fo to. Com Bol- 
so na ro em Al cân ta ra, ele só per dia pa ra Ro ber to Ro cha.

 
O ve re a dor Ba tis ta Ma tos (Pa tri o ta) já é o vi ce-

lí der do go ver no Edu ar do Brai de (Po de mos)
na Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís. Fa rá ali nha- 
men to com o lí der Mar ci al Li ma. Por fa lar em

Pa tri o ta, a le gen da po de ser o no vo abri go de Jair
Bol so na ro.

A for ma ção do Blo co In de pen den te, uma es pé cie de
“Cen trão” na Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, fez o pre- 
fei to Edu ar do Brai de cui dar de se mo vi men tar em re la- 
ção ao par la men to mu ni ci pal. Cha mou lo go os “in de- 
pen den tes” pa ra dis cu tir a re la ção po lí ti ca.

Ação ime di a ta de Brai de foi ful mi nan te. Ra pi da men- 
te tra vou o es bo ço de um cen trão zi nho ca paz de cri ar-
lhe obs tá cu los no Le gis la ti vo. Já so mam mais de 20 os
ar re di os que con ver sa ram com o pre fei to e até po sa ram
pa ra uma “fo to ofi ci al”.

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É pro fes sor uni ver si tá rio e só cio ma jo ri -
tá rio de João Ba tis ta Eri cei ra Ad vo ga dos
As so ci a dos

E D I T O R I A L

Alerta necessário
O uso de iver mec ti na e clo ro qui na vem

sen do de fen di do por mui tos, in clu si ve pe lo
pre si den te Jair Bol so na ro, na pre ven ção e no
tra ta men to da co vid-19, ape sar de não ter
ne nhu ma com pro va ção ci en tí fi ca da efi cá- 
cia des ses me di ca men tos pa ra es se fim. Re- 
cen te men te, um post cha mou a aten ção no
Twit ter. O mé di co pneu mo lo gis ta Fre de ri co
Fer nan des, pre si den te da So ci e da de Pau lis ta
de Pneu mo lo gia e Ti si o lo gia (SPPT), co men- 
tou so bre um pa ci en te jo vem que de sen vol- 
veu he pa ti te me di ca men to sa após to mar a
iver mec ti na du ran te uma se ma na, a uma
do sa gem de 18 mi li gra mas por dia, pa ra tra- 
tar o co ro na ví rus. Ele so freu com pro me ti- 
men to no fí ga do e po de vir a ser sub me ti do a
um trans plan te.

A iver mec ti na é in di ca da pa ra vá ri os ti pos
de in fes ta ções por pa ra si tas, en tre elas as
cau sa das por pi o lhos e sar na. Pes qui sa dor
há 25 anos so bre a iver mec ti na, o ve te ri ná rio
e pro fes sor Mar ce lo Bel trão Mo len to, da
Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná (UF PR), em
ar ti go pu bli ca do no pe rió di co ci en tí fi co One
He alth, ad ver te so bre os ris cos do uso in dis- 

cri mi na do des se me di ca men to, que re pre- 
sen ta um gran de pe ri go quan do apli ca do
em do sa gem al ta, po den do pro vo car in to xi- 
ca ção, do en ças he pá ti cas, pro ble mas in tes- 
ti nais e dis túr bi os neu ro ló gi cos, en tre ou- 
tros. Es ti mu la das pe lo Mi nis té rio da Saú de e
por de cla ra ções do pró prio pre si den te da
Re pú bli ca, mui tas pre fei tu ras ado ta ram o
“kit co vid” e, nem por is so, os nú me ros de in- 
ter na ções e mor tes caí ram no Bra sil. O Con- 
se lho Fe de ral de Me di ci na (CFM), em um
pri mei ro mo men to, dei xou a car go dos mé- 
di cos a pres cri ção de me di ca men tos co mo
hi dro xi clo ro qui na e iver mec ti na, en tre ou- 
tros, pa ra tra tar pa ci en tes con tra a co vid-19.
Pos te ri or men te, di vul gou no ta afir man do
que não exis tem evi dên ci as ro bus tas de al ta
qua li da de que pos si bi li tem a in di ca ção de
uma te ra pia far ma co ló gi ca es pe cí fi ca pa ra o
no vo co ro na ví rus. Atu al men te, as prin ci pais
so ci e da des mé di cas e or ga nis mos in ter na ci- 
o nais de saú de pú bli ca não re co men dam o
tra ta men to pre ven ti vo ou pre co ce com me- 
di ca men tos, in cluin do a Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa).

Mes mo com aler tas de es pe ci a lis tas, pes- 
qui sa do res, mé di cos, con se lhos de far má cia
e ór gãos de re gu la ção, de que não exis tem
evi dên ci as ci en tí fi cas, mui tas pes so as ain da
in sis tem em pro cu rar tra ta men tos pre ven ti- 
vos pa ra a co vid-19. Gru pos em re des so ci-
ais, con trá ri os à va ci na ção, atu am na de sin-
for ma ção e em fa ke news. De fen dem o uso
in dis cri mi na do de dro gas co mo iver mec ti na
e clo ro qui na, com a ale ga ção de que, se não
fi ze rem bem, tam bém não fa rão mal. Na da
mais er ra do que es se ra ci o cí nio, ha ja vis ta
que até “chás ino cen tes” po dem le var a com- 
pli ca ções he pá ti cas ou re nais. É im por tan te
lem brar que, por en quan to, a va ci na é o úni-
co re cur so pa ra evi tar a dis se mi na ção do no- 
vo co ro na ví rus. Quan to mais pes so as fo rem
imu ni za das, mai or a pro te ção pa ra a so ci e- 
da de co mo um to do. En quan to a va ci na não
al can ça to da a po pu la ção, con ti nua va len do
o que os imu no lo gis tas vêm pre gan do des de
o iní cio da pan de mia: evi tar aglo me ra ções,
usar más ca ras e hi gi e ni zar as mãos com ál- 
co ol em gel. Se ca da um fi zer sua par te, os ín- 
di ces de in fec ção pe lo ví rus ten dem a cair.

No país do Carnaval

O es cri tor Jor ge Ama do es tre ou nas
le tras na ci o nais, em 1931, com o ro- 
man ce “País do Car na val”, pos te ri or- 
men te, após o in gres so no Par ti do Co- 
mu nis ta, pro du ziu obra fic ci o nal de
de nún cia so ci al, apon tan do as ma ze- 
las do ca pi ta lis mo pe ri fé ri co na ci o- 
nal. In te gram es se pe río do tí tu los vez
por ou tra re pu bli ca dos ou adap ta dos
pe la dra ma tur gia do ci ne ma e da te le- 
vi são: Ju bi a bá, Mar Mor to, Ca cau, Ca- 
pi tães da Areia e a co nhe ci da bi o gra fia
de Luis Car los Pres tes, “O Ca va lei ro da
Es pe ran ça”.

Em se gui da, o au tor ini ci ou a sa ga
do ro man ce fe mi ni no, on de as nar ra- 
ti vas de sen vol vem-se em tor no de
mu lhe res co mo per so na gens prin ci- 
pais: Ga bri e la, Te re sa Ba tis ta, Do na
Flor, ti pos mar can tes, re pre sen tan tes
das qua li da des do po vo bra si lei ro em
opo si ção aos de fei tos de su as eli tes.

O es cri tor bai a no rom peu com a
for ma ma cha di a na de es cre ver, dei- 
xou de la do a lín gua das eli tes, pas sou
a re pro du zir as fa las do po vo, foi por
is so acu sa do de vi o la dor da gra má ti- 
ca, mas não se de te ve na des cri ção de
ti pos que ex pli ca ri am aqui lo que os
so ció lo gos ro tu lam de “al ma na ci o- 
nal”. For ne ceu far to ma te ri al pa ra an- 
tro pó lo gos e ci en tis tas so ci ais de ci fra- 
rem o Bra sil e seu po vo. Um dos tra ba- 
lhos pre fe ri dos pa ra es se fim é “Do na
Flor e seus dois ma ri dos”, le va do ao
ci ne ma com o prin ci pal pa pel in ter- 
pre ta do por So nia Bra ga, foi o pri mei- 
ro gran de su ces so de bi lhe te ria da ci- 
ne ma to gra fia na ci o nal, re pe tin do o
mes mo fei to na te le vi são.

Ro ber to Da Mat ta, pro fes sor da
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja nei- 
ro, vi si tan te nas uni ver si da des de Wis- 
con sin, da Ca li fór nia, nos Es ta dos
Uni dos; de Cam brid ge, é ho je um dos
mais res pei ta dos pes qui sa do res bra- 
si lei ros, au tor do tra ba lho “Car na vais,
Ma lan dros e He róis: pa ra uma so ci o- 

lo gia do di le ma bra si lei ro”, de di cou-
se ao es tu do de Do na Flor co mo ro- 
man ce-sín te se pa ra ex pli ca ção do
Bra sil.

Va di nho, o ma lan dro, boê mio, fo- 
lião, mor re em ple no trí duo car na va- 
les co, dei xan do a viú va do na Flor de- 
so la da, pois não obs tan te o des re gra- 
men to, o de sa pa re ci do ma ri do lhe
com ple ta va. Se ela era a or dem, o de- 
ver, Va do era a trans gres são, a sen su a- 
li da de, mas um com ple ta va o ou tro.

Flor cum pre o ci clo da viu vez, e de- 
pois se ca sa com o dou tor Te o do ro
Ma du rei ra, o far ma cêu ti co cer ti nho,
ou tro co mo ela, re pre sen tan te da lei e
da or dem. Aí co me ça a fa se de enor me
so fri men to pa ra a he roí na, en te di a da
com a pre vi si bi li da de e cer te zas da vi- 
da ma ri tal com o bo ti cá rio.

De re pen te, Va di nho co me ça a lhe
apa re cer, e Flor pas sa a con vi ver com
os dois ma ri dos: o pri mei ro cri a ti vo,
sen su al, car na va les co, trans gres sor; o
se gun do, re pe ti ti vo, or dei ro, cum pri- 
dor dos de ve res. Pa ra a aná li se an tro- 
po ló gi ca do tex to ama di a no, na ver- 
são es tru tu ra lis ta, Flor é o Bra sil, que
con vi ve de for ma re la ci o nal com as
du as ver ten tes: a for mal, ra ci o nal, e a
emo ci o nal e car na va les ca.

Da Mat ta no tra ba lho “A Ca sa & A
Rua” ex pli ca a bra si li da de a par tir des- 
se pó lo re la ci o nal, co mo su ge re à pá- 
gi na 136:

“O Bra sil é o país do car na val, e é
tam bém e si mul ta ne a men te a so ci e- 
da de do “sé rio”, do “le gal”, das co me- 
mo ra ções cí vi cas e das leis que têm
ex ce ções pa ra os bem-nas ci dos e re la- 
ci o na dos. Tu do in di ca que fa ze mos
co mo fez Do na Flor, bus can do jun tar
sis te ma ti ca men te es ses pó los. O in te- 
res san te é que não con se gui mos per- 
ce ber es sas ver ten tes co mo di a le ti ca- 
men te re la ci o na das.

Nes sa pers pec ti va, não te ría mos
uma es sên cia bra si lei ra: ra ças, re li- 
gião, ra ci o na li da des, tris te zas ou cor- 
di a li da des. Te ría mos, is so sim, uma
con fi gu ra ção es pe ci fi ca, his to ri ca- 
men te da da, em que se com bi nou o
le ga lis mo for ma lis ta e cen tra li za dor

com as re la ções pes so ais ins tru men- 
ta li za das e im pe ra ti vas”.

As ide o lo gi as, os es que mas tra di ci- 
o nais de in ter pre ta ção, não es ta ri am
ap tos a des ven dar o Bra sil e os bra si- 
lei ros, e sim, as su as fes tas po pu la res,
den tre elas, a mai or de to das, o car na- 
val, que per mi te a vi são to ta li zan te de
nos sas re la ções so ci ais, co mo bem es-
cla re ce o pro fes sor flu mi nen se à pá gi- 
na 116:

“É que o car na val es ta be le ce nas
so ci e da des hi e rar qui za das um “con ti- 
nu um” mar ca do pe lo diá lo go e pe la
co mu ni ca ção ex plo si va, sen su al e
con cre ta de to das as ca te go ri as e gru-
pos so ci ais. As dis tân ci as são eli mi na-
das e is to pre ci sa men te por que o
mun do es tá de ca be ça pa ra bai xo,
per den do tem po ra ri a men te a so ci e- 
da de os seus cen tros re gu la res de po- 
der e hi e rar qui za ção. Há, pois, no car- 
na val, a pos si bi li da de do sur gi men to
de mui tas vo zes e de mui tos diá lo gos,
nu ma frag men ta ção e pul ve ri za ção
dos es que mas do mi nan tes que se
fun dam num con tro le ju rí di co-re li gi- 
o so-po lí ti co an co ra do no Es ta do”.

A cul tu ra bra si lei ra con vi ve com a
am bi gui da de re la ci o nal, em que se é
pes soa em ca sa, e in di ví duo na rua,
em que as ins ti tui ções e o Es ta do não
são gran de coi sa, mas a ami za de é
uma “ins ti tui ção” só li da, sé ria. O so- 
ció lo go fran cês Fer di nand Brau del
com ple tou o sen ti men to em en tre vis- 
ta à re vis ta Ve ja, di zen do: “É por tu do
is so que eu gos to do Bra sil”. Da Mat ta
su ge re que se fa ça a sín te se po si ti va
das leis com os ami gos, as sim, po de- 
ría mos ter me lhor efi cá cia do ju rí di co.

Di zem que o es cri tor de “A Ca sa & A
Rua” den tre os na ci o nais, é o au tor
pre fe ri do do ex-pre si den te-so ció lo go
Fer nan do Hen ri que, o que em par te
ex pli ca ria o seu de se jo de con ci li ar as
múl ti plas ten dên ci as, ações e ato res
da po lí ti ca bra si lei ra. Se pro ce den te
ou não a in for ma ção, só ele po de rá
res pon der.

Por en quan to, tu do é car na val, ra ci-
o na li zar é ta re fa pa ra de pois da quar-
ta-fei ra de cin zas.

AN DRÉ COU TI NHO E LE AN DRO AU GUS TO*
*An dré Cou ti nho é só cio-lí der de Advisory da KPMG no Bra -
sil e na Amé ri ca do Sul e Le an dro Au gus to é só cio-lí der de
se gu ran ça ci ber né ti ca da KPMG

Cri an do no vos
pa ra dig mas de
con fi an ça

Um dos de sa fi os das em pre sas pa ra

a re to ma da do cres ci men to na no va

re a li da de e de pois da pre sen te

pan de mia é es ta be le cer no vos

pa ra dig mas de con fi an ça. 

O au men to do ras tre a men to de da dos epi de mi o ló gi- 
cos e da saú de pes so al pro vo ca do pe la co vid-19 e o cres- 
ci men to dos mei os di gi tais no tra ba lho, co mér cio e ser- 
vi ços du ran te o pe río do de qua ren te na e o ex pres si vo
au men to de co la bo ra do res em tra ba lho re mo to (ho me
of fi ce) ex pu se ram mais as in for ma ções dos ci da dãos e
am pli a ram o fo co na se gu ran ça ci ber né ti ca. Há mais
cui da do e ce ti cis mo. Por tan to, é pre pon de ran te que a
pri va ci da de, mais do que nun ca, se ja tra ta da co mo di- 
rei to e não ar ti go de lu xo.

O uni ver so vir tu al e o cres ci men to cor res pon den te
aos ris cos de fa ke everything (fal si fi car tu do) es tão fa- 
zen do com que a con fi an ça as su ma no vos sig ni fi ca dos e
mais im por tân cia. Al te ram-se os pa râ me tros em quem,
o que e co mo con fi a mos. As sim, tor na-se ne ces sá rio
pro ver a va li da ção de pro du tos fí si cos e di gi tais e das ca- 
dei as de su pri men tos, dan do mui ta ên fa se a cre di bi li da- 
de, cri an do tran qui li da de pa ra cli en tes e co la bo ra do res,
com to tal trans pa rên cia dos pro ce di men tos de saú de e
se gu ran ça e pro ces sos au di tá veis.

Nes se con tex to, a ado ção dos dis po si ti vos da Lei Ge- 
ral de Pro te ção de Da dos (LGPD), em vi gor no Bra sil, ga- 
nha ain da mais im por tân cia, as sim co mo o co nhe ci- 
men to do ar ca bou ço le gal cor re la to de ou tros paí ses e
re giões, co mo o Re gu la men to Ge ral so bre a Pro te ção de
Da dos da União Eu ro peia (GD PR), con si de ran do que o
di gi tal não tem fron tei ras. É, ain da, fun da men tal ins ti- 
tuir prá ti cas ri go ro sas de se gu ran ça ci ber né ti ca pa ra
pro por ci o nar mais con for to e con fi an ça aos con su mi- 
do res e par cei ros co mer ci ais na in te ra ção com as em- 
pre sas.

A con fi an ça não de ve dis pen sar fa ci li da des, as sim co- 
mo com ple xo não é sinô ni mo de se gu ro. É per ti nen te
ofe re cer aos cli en tes aces so às su as in for ma ções e de- 
mais di rei tos pre vis tos em Lei e tra tá-las co mo um ati vo
pa ra o ne gó cio, com ade qua do in ves ti men to na in fra es- 
tru tu ra de pro te ção de da dos.

A cre di bi li da de, se gu ran ça e efi cá cia dos pro ces sos
são de ci si vos nes te mo men to tão inu si ta do da eco no- 
mia. Pa ra is so, as em pre sas de vem ava li ar in ter na men te
e res pon der a per gun tas cru ci ais: os co la bo ra do res con- 
fi am nos seus em pre ga do res no que tan ge às de ci sões
de so bre o tra ta men to de da dos e es tão co lo can do a se- 
gu ran ça dos fun ci o ná ri os e do tra ba lho à fren te dos lu- 
cros?; co mo es tão per mi tin do mu dan ças pa ra um ge- 
ren ci a men to ba se a do em re sul ta dos?; o ho me of fi ce
con ti nu a rá?; mos trou-se efi ci en te, res pon sá vel e as ser- 
ti vo por par te dos co la bo ra do res?; há uma cul tu ra ino- 
va do ra em vi gor pa ra ca pa ci tar a em pre sa a en con trar
no vas ma nei ras de se adap tar à no va re a li da de, fo men- 
tan do a con fi an ça de que ela po de atin gir seu pro pó si to
e aten der bem seus cli en tes, com se gu ran ça e cre di bi li- 
da de?; e os me ca nis mos de go ver nan ça são ade qua dos
pa ra per mi tir to ma das de de ci sões rá pi das pa ra adap ta- 
ção à re a li da de im pos ta pe la pan de mia den tro dos as- 
pec tos re gu la tó ri os?

A pro pó si to: es sas po dem não ser ques tões de múl ti- 
pla es co lha. A ma nei ra co mo ca da em pre sa as res pon- 
de rá em ter mos prá ti cos se rá cru ci al pa ra de ter mi nar
co mo e em que rit mo se de sen vol ve nos mei os di gi tais e
adap ta ção à no va re a li da de.

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
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Entre as modalidades há aquelas que se aproveitam do medo e da desinformação para
vender vacinas que não existem

1. Tes tes fal sos

2. ‘Fu ra fi la’ da va ci na

3. O ‘co ro na-phishing’

NOVIDADE

Novos tipos de  golpes
criados na pandemia

G
ru pos cri mi no sos em vá ri os
can tos do glo bo en con tra- 
ram no vas for mas ile gais de
ga nhar di nhei ro du ran te a

pan de mia de Co vid-19. En tre as mo- 
da li da des há des de aque las que se
apro vei tam do me do e da de sin for- 
ma ção pa ra ven der va ci nas que não
exis tem a frau des co me ti das pa ra bur- 
lar as re gras es ta be le ci das pa ra ten tar
con ter a dis se mi na ção do ví rus, co mo
é o ca so da ven da de tes tes fal sos de
Co vid-19. Ve ja, a se guir, três en tre as
mais co muns, lis ta das pe la BBC News
Mun do, ser vi ço e lín gua es pa nho la da
BBC.

Mui tos paí ses exi gem da que les que
que rem en trar em seu ter ri tó rio que
fa çam um tes te de la bo ra tó rio pa ra
ve ri fi car se es tão ou não in fec ta dos
com o Sars-CoV-2. A exi gên cia de
apre sen ta ção de um cer ti fi ca do com
re sul ta do ne ga ti vo ge rou um ne gó cio
lu cra ti vo de ven da de re sul ta dos fal si- 
fi ca dos. A de mo ra pa ra ob ter os re sul- 
ta dos dos exa mes em al guns ca sos,
seu al to cus to ou a ur gên cia de quem
vai vi a jar con tri buí ram pa ra fa zer flo- 
res cer um mer ca do de exa mes fal sos.
Agên ci as de Se gu ran ça já des ba ra ta- 
ram re des de fal si fi ca do res de cer ti fi- 
ca dos mo ae ro por to Char les de Gaul- 
le, Em Pa ris, e do ae ro por to de Lu ton,
na In gla ter ra. Na Ho lan da, fo ram
iden ti fi ca das vá ri as con tas em re des
so ci ais co mo What sApp e Snap chat
com no mes co mo Vli eg tuig Arts (mé- 
di co do avião) ou Di gi ta le Dok ter (mé- 
di co di gi tal), que ofe re ci am re sul ta- 

dos de exa mes fal si fi ca dos. O jor nal El
País, da Es pa nha, de nun ci ou re cen te- 
men te que es te ne gó cio tam bém pro- 
li fe ra em al gu mas áre as tu rís ti cas do
Mé xi co, on de os tes tes fal sos são ven- 
di dos por me nos de US$ 40 (R$ 215). A
IA TA, or ga ni za ção in ter na ci o nal que
reú ne com pa nhi as aé re as, re co nhe- 
ceu as frau des co mo “um pro ble ma
cres cen te em to do o mun do”. A agên- 
cia ob ser vou que par te do pro ble ma é
que os cer ti fi ca dos em pa pel po dem
ser fa cil men te ma ni pu la dos por que
vêm em di fe ren tes for ma tos e idi o- 
mas, o que “le va a ine fi ci ên ci as nos
exa mes de saú de, er ros e frau des”. Já o
Ser vi ço Eu ro peu de Po lí cia, a Eu ro pol,
in di cou que “a pro li fe ra ção de mei os
tec no ló gi cos de al ta pre ci são, se jam
im pres so ras ou di ver sos pro gra mas
de soft ware, fa ci li tam a cir cu la ção de
do cu men tos frau du len tos”. 

Des de o iní cio da pan de mia, há
gol pis tas que bus cam lu crar com o
me do ge ra do pe la do en ça, ofe re cen- 
do fal sas cu ras e re mé di os. 

Mas o de sen vol vi men to de va ci nas
con tra o co ro na ví rus, que já co me ça- 
ram a ser dis tri buí das e apli ca das em
vá ri as par tes do mun do, tam bém ge- 
rou uma no va mo da li da de de cri me –
pe dir di nhei ro em tro ca de um lu gar
na lis ta de pes so as que vão re ce ber
pri mei ro a imu ni za ção. Exis tem tam- 
bém aque les que afir mam fal sa men te
ven der al gu mas das va ci nas de sen- 
vol vi das. A FTC dos Es ta dos Uni dos
aler tou que es sa frau de es tá se es pa- 
lhan do pe lo país de vi do à com ple xi- 

da de do sis te ma de dis tri bui ção de va- 
ci nas, que va ria con for me o Es ta do ou
ter ri tó rio. “Sem pre pron tos pa ra agir,
os gol pis tas es tão se apro vei tan do da
con fu são”, dis se Col le en Tres s ler, es- 
pe ci a lis ta em edu ca ção do con su mi- 
dor da FTC. Pa ra evi tar frau des, a
agên cia lem bra que não é pos sí vel pa- 
gar pa ra se ins cre ver na lis ta pri o ri tá- 
ria. “Quem pe de pa ra vo cê pa gar pa ra
co lo car seu no me em uma lis ta, mar- 
car ho ra pa ra vo cê ou re ser var uma
va ga na fi la é um gol pis ta”, aler ta.
Tres s ler tam bém re co men da ig no rar
anún ci os de ven da de va ci nas con tra
o co ro na ví rus. “Vo cê não po de com- 
prá-la em qual quer lu gar. A va ci na es- 
tá dis po ní vel ape nas em lo cais apro- 
va dos pe los go ver nos”, diz ele.

A cri a ção de fal sos ne gó ci os, ofe re- 
cen do pro du tos ine xis ten tes por meio
de si tes, re des so ci ais, emails e li ga-
ções te lefô ni cas, com o in tui to de ob- 
ter os da dos ban cá ri os das ví ti mas, ex-
plo diu des de o iní cio da pan de mia. A
OMS emi tiu um co mu ni ca do em mar- 
ço do ano pas sa do pa ra aler tar que al- 
guns ci ber cri mi no sos es ta vam se pas- 
san do por re pre sen tan tes da or ga ni- 
za ção pa ra ob ter do a ções fal sas e rou-
bar da dos pes so ais. Mas, en quan to no
iní cio da pan de mia es sa for ma de cri-
me, co nhe ci da co mo “phishing”, se
con cen tra va em fal sas cam pa nhas de
ca ri da de ou na su pos ta ven da de pro-
du tos mui to pro cu ra dos, co mo más- 
ca ras fa ci ais, ál co ol gel ou de sin fe tan- 
tes, com o tem po os gol pes se so fis ti- 
ca ram.

CORONAVAC

Estudo mostra eficácia de até 100% em idosos

ESTUDO DEMONSTRA O DESENVOLVIMENTO DOS ANTICORPOS EM IDOSOS QUE TOMARAM DUAS DOSES DA CORONAVAC

Um es tu do fei to com 422 pa ci en tes
vo lun tá ri os na Chi na mos trou que a
va ci na con tra a CO VID-19, a Co ro na- 
Vac pro du zi da pe lo Ins ti tu to Bu tan- 
tan em par ce ria com a far ma cêu ti ca
chi ne sa Si no vac, de mons tra efi cá cia e
efi ci ên cia em de tec tar an ti cor pos em
pes so as aci ma de 60 anos que to ma- 
ram as du as do ses. A fai xa etá ria es tu- 
da da foi de mé dia de ida de de 65,8
anos e 66,8 anos. A pes qui sa foi pu bli- 
ca da na re vis ta ci en tí fi ca The Lan cet
In fec ti ous Di se a ses em 3 de fe ve rei ro
de 2021.

Es se é o pri mei ro ar ti go que apon ta
re sul ta dos da Co ro na Vac em ido sos,
um dos gru pos mais sus ce tí veis a
com pli ca ções do no vo co ro na ví rus.
Os da dos pu bli ca dos na Lan cet, con- 
tam com a re vi são de di ver sos ci en tis- 
tas, e é um pas so im por tan te pa ra a
con fi an ça na efi ci ên cia do imu ni zan- 
te. Na pu bli ca ção, os re sul ta dos das
fa ses 1 e 2 mos tram que a Co ro na Vac é
bem to le ra da e do ses de 3 mi cro gra- 
mas são su fi ci en tes pa ra de sen ca de ar
a res pos ta imu ne em ido sos.

Na pri mei ra fa se, 72 pa ci en tes com
ida de mé dia de 65,8 anos re ce be ram
va ci na ção di vi di dos em dois gru pos.
Um gru po to mou uma do se mais bai- 
xa e ou tro uma do se mais al ta da va ci- 

na. Ou tras 24 pes so as to ma ram pla ce- 
bo. No gru po que to mou do ses mais
bai xas, hou ve 100% de so ro con ver são,
ou se ja, to dos os 24 pa ci en tes que to- 
ma ram a va ci na ti ve ram an ti cor pos
de tec tá veis. Já no gru po que re ce beu
do ses mais al tas, 23 pa ci en tes dos 24,
de sen vol ve ram an ti cor pos re pre sen- 
tan do 95,7% dos ca sos após as du as
do ses. Pes so as que to ma ram pla ce bo
0%. Na se gun da fa se, 350 pa ci en tes
com ida de mé dia de 66,6 anos re ce be- 
ram as do ses da Co ro na Vac. Ou tras 50
pes so as to ma ram pla ce bo. Hou ve so- 
ro con ver são em 88 pes so as dos 97
que re ce be ram as do ses mais bai xas.
Pa ra as do ses mais al tas, 96 pes so as
de sen vol ve ram os an ti cor pos den tre
as 98 tes ta das, sen do 90,7% de efi cá- 
cia. No gru po que re ce beu do ses in- 
ter me diá ri as, hou ve 98% de so ro con- 
ver são com 96 dos 98 pa ci en tes de- 
sen vol ven do an ti cor pos. No gru po
com do ses al tas 97 dos 98 con ver te- 
ram pa ra 99% de efi cá cia. Pes so as que
to ma ram pla ce bo, 0%.

As do ses apli ca das nos vo lun tá ri os
fo ram de 1,5 mi cro gra ma, 3 mi cro gra- 
mas e 6 mi cro gra mas da Co ro na Vac.

To das as re a ções ad ver sas fo ram le- 
ves ou mo de ra das, sen do que a dor no
lo cal da apli ca ção foi a prin ci pal re la- 

ta da em 9% dos 421 par ti ci pan tes. Oi- 
to even tos ad ver sos con si de ra dos
mais gra ves (2%) fo ram re la ta dos, mas
não re la ci o na dos com a va ci na.

Se gun do o mé di co co or de na dor do
Lab Co vid (la bo ra tó rio cre den ci a do
pe la Fun da ção Eze qui el Di as), da Uni- 
ver si da de Fe de ral de La vras (Ufla), Jo- 
sé Che rem, a con clu são des se es tu do
ates ta que a Co ro na Vac é bem to le ra- 
da e du as do ses de 3 mi cro gra mas fo- 
ram su fi ci en tes pa ra de sen ca de ar a
res pos ta imu ne após 28 di as. “De ma- 
nei ra ge ral, o apa re ci men to de an ti- 
cor pos su ge re for te men te imu ni da de
con tra a do en ça. Es se es tu do de-
mons tra o de sen vol vi men to dos an ti- 
cor pos em ido sos, as so ci a do a bai xos
efei tos co la te rais com se gu ran ça. O
acom pa nha men to des sa e de qual- 
quer ou tra va ci na con tra a CO VID-19,
de vem con ti nu ar sen do al vo de
acom pa nha men to pa ra de ter mi na-
ção pre ci sa de sua efi ci ên cia, ou se ja,
ne ces si tam pas sar pe lo cri vo do tem- 
po”, ex pli ca Che rem. Ain da se gun do o
co or de na dor do Lab Co vid, a re gra é
que quem de sen vol ve os an ti cor pos
não ado e ce. “O gran de ques ti o na- 
men to ago ra é por quan to tem po es- 
ses an ti cor pos per ma ne cem no or ga- 
nis mo”, pon tua Jo sé Che rem.

O QUE É, FA TO RES DE RIS CO E SI NAIS

CO VID-19

Pan de mia afe ta o
di ag nós ti co de
cân cer de pê nis

O cân cer de pê nis, se gun do da dos do Ins ti tu to Na ci o- 
nal do Cân cer (In ca), do Mi nis té rio da Saú de, aco me te,
em mé dia, 2% dos bra si lei ros. Po rém, ape sar de ra ro,
quan do es se ti po de tu mor agri de a ge ni tá lia mas cu li na,
os da nos po dem ser gra ves, se não hou ver o di ag nós ti co
pre co ce. E a pan de mia de CO VID-19 afe tou, e mui to, o
qua dro clí ni co da do en ça, ha ja vis ta a que da de di ag nós- 
ti cos por não acom pa nha men to mé di co no mo men to
opor tu no.

Não à toa, de acor do com da dos for ne ci dos pe lo Mi- 
nis té rio da Saú de, em 2019, cer ca de 2.193 ho mens fo- 
ram di ag nos ti ca dos com a do en ça no Bra sil, en quan to
que, no ano pas sa do (2020) – ano em que a pan de mia se
ins ta lou no país –, es se nú me ro caiu pa ra 1.788. Em Mi- 
nas Ge rais, o ce ná rio foi um pou co di fe ren te, pas san do
de 242 pa ra 260 ca sos.

Os da dos, se gun do o pre si den te da So ci e da de Bra si- 
lei ra de Uro lo gia (SBU), em Mi nas Ge rais, Fran cis co de
As sis Tei xei ra Guer ra, são ain da mais alar man tes no que
diz res pei to aos qua dros clí ni cos que ne ces si ta ram de
am pu ta ção em ra zão do di ag nós ti co tar dio da do en ça.

Em 2019, hou ve cer ca de 637 am pu ta ções e, em 2020,
455, mes mo com apro xi ma da men te a me ta de de di ag- 
nós ti cos. Em ter ri tó rio mi nei ro, os ín di ces tam bém se
man ti ve ram pró xi mos: eram 76 em 2019 e 65 em 2020.

“Por con ta da pan de mia, a pro cu ra por ava li a ção mé- 
di ca di mi nuiu. Com es sa di mi nui ção no aten di men to
mé di co pa ra ava li a ção das le sões pe ni a nas, o nú me ro
de di ag nós ti cos de 2020 foi me nor que o nú me ro de di- 
ag nós ti cos de 2019. Qual a nos sa pre o cu pa ção em re la- 
ção a is so? Se a gen te de mo ra es se tem po no di ag nós ti- 
co, o nos so tra ta men to tem gran des chan ces de ser, em
vez de mais con ser va dor de uma do en ça ini ci al, evo luir
pa ra um tra ta men to de am pu ta ção pe ni a na”, ex pli ca.

Is so por que em qua dros clí ni cos avan ça dos da do en- 
ça se faz ne ces sá rio o pro ce di men to de am pu ta ção do
ór gão, pa ra evi tar a in fec ção de ou tras par tes do cor po.

Es se mé to do po de ser par ci al ou to tal e po de dei xar
se que las gra ves na qua li da de de vi da do pa ci en te. Pa ra
além da vi da se xu al ati va ou não, as di fi cul da des de uri- 
nar se tor nam um pro ble ma, e o emo ci o nal ten de a se
aba lar pe los trau mas de ter um ór gão am pu ta do. “Tu do
de pen de do lo cal e da ex ten são do cân cer. En tão, al guns
pa ci en tes vão ter um cân cer na glan de – ca be ça do pê- 
nis.” “Nes ses ca sos, po de-se fa zer o que cha ma mos de
am pu ta ção par ci al. Ou se ja, res se ca mos e re ti ra mos
par te do pê nis. En tão, ain da irá ‘so brar’ par te do ór gão e,
de pen den do do ta ma nho que fi car, ele ain da con se gue
ter vi da se xu al. Mas a ver da de é que fa zer uma res sec- 
ção, uma am pu ta ção par ci al, ape sar de ain da ter um pê- 
nis que con si ga ter re la ção se xu al, o im pac to emo ci o nal
que es se pa ci en te tem, mui tas ve zes, faz com que ele
não con si ga ter re la ção pe lo trau ma ad qui ri do”, ex pli ca
o pre si den te da SBU em Mi nas Ge rais.

Em al guns ca sos, quan do se tem uma le são mais
avan ça da ou em de ter mi na da lo ca li za ção, é pre ci so re- 
cor rer ao pro ce di men to em sua to ta li da de, o que po de
tra zer ain da mais im pac tos pa ra a vi da do pa ci en te.

“Nes ses ca sos, tem que se cri ar uma si tu a ção pa ra
que o pa ci en te con si ga uri nar, por que ele pas sa a não ter
o pê nis ou a ure tra, sem o co to pa ra uri nar, co mo nos ca- 
sos de am pu ta ção par ci al. O gran de pro ble ma é es tig- 
ma, qua li da de de vi da e li mi ta ção. E, nes se mo men to, é
pre ci so que o mé di co ori en te que is so sig ni fi ca cu ra e
so bre vi vên cia pa ra o pa ci en te pa ra que os va lo res além
da vi da se xu al se jam man ti dos”, pon tua.  

Fran cis co de As sis pon de ra que, em al guns ca sos, só a
ci rur gia não adi an ta. As sim, além da am pu ta ção, po de
ser ne ces sá rio que ou tros tra ta men tos se so mem à am- 
pu ta ção, co mo ra di o te ra pia e qui mi o te ra pia. De pen- 
den do da ex ten são do cân cer, é ne ces sá rio, ain da, a re a- 
li za ção de ci rur gi as pa ra a re ti ra da dos lin fo no dos pa ra
di mi nuir as chan ces de avan ço da do en ça.

O le ma dei xa do pe lo es pe ci a lis ta é: o gran de se gre do
dos tra ta men tos de qual quer do en ça é o di ag nós ti co
pre co ce. “Com as me di das lo cais de di ag nós ti co, com a
bióp sia, os tu mo res em es ta do ini ci al po dem ser re ti ra- 
dos ou mes mo se rem tra ta dos com me di ca men tos ca- 
pa zes de pro mo ver a cau te ri za ção quí mi ca. As chan ces
de cu ra são mui to mai o res e sem pre ci sar agre dir o cor- 
po”, apon ta.

O cân cer de pê nis é cau sa do por le sões que aco me- 
tem a ge ni tá lia mas cu li na. Nes ses ca sos, al guns fa to res
de ris co po dem es tar re la ci o na dos com o apa re ci men to
de tu mo res na re gião. O pri mei ro de les é a má hi gi e ni za- 
ção do ór gão.

Além dis so, a di fi cul da de de ex po si ção da glan de em
ra zão da fi mo se – es trei ta men to do pre pú cio, a pe le que
o en vol ve –in vi a bi li za a lim pe za ade qua da do ór gão,
pro mo ven do al te ra ções nas cé lu las su per fi ci ais da glan- 
de e, con se quen te men te, o cân cer de pê nis.

“Tem-se, ain da, o ta ba gis mo e o HPV (pa pi lo ma ví rus
hu ma no) co mo fa to res de ris co pa ra o aco me ti men to do
pê nis pe lo cân cer. Jus ta men te por is so, é mui to im por- 
tan te que os ho mens se va ci nem con tra o HPV na fai xa
etá ria in di ca da, en tre 11 e 14 anos. Ou tras le sões que po- 
dem apa re cer no pê nis, co mo fe ri das, quan do não de vi- 
da men te ava li a das, tam bém cor ro bo ram co mo fa tor de
ris co pa ra o de sen vol vi men to do cân cer de pê nis”, com- 
ple ta Fran cis co de As sis.

A par tir de en tão po dem-se apre sen tar sin to mas ca- 
rac te rís ti cos da do en ça, ca pa zes de au xi li ar o di ag nós ti- 
co e o mo men to opor tu no pa ra pro cu rar o aten di men to
mé di co es pe ci a li za do. 

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – 
Bernardo do Mearim – MA - CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de 
Preços. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza pública, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços, para atender as demandas do Município de Bernardo do Mearim (MA), de acordo 
com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. ABERTURA: 09 de março de 2021 às 08:20 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. INFORMAÇÕES: O 
Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, 
no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Informações complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hot-
mail.com. Bernardo do Mearim (MA), 10 de fevereiro de 2021. Rodrigo Paz Santos. Secretário Mun. de 
Planejamento, Administração e Finanças.Mat. 0000942.

Aviso de CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. O Município de Coroatá/MA, torna público 
aos interessados a Chamada Pública nº 001/2021. O objeto da presente Chamada Pública 
é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural para atender o quadro de alunos matriculado na Rede de Ensino Municipal 
de Coroatá-MA através do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, em 
atendimento a Lei Nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 
de junho de 2013. O recebimento de documentação de habilitação e do projeto de 
venda ocorrerá no dia 9 de março de 2021, às 8:00 horas, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça Dr. José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/ 
MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00. 11/02/2021, Eldo de 
Melo Viana, Secretário Municipal de Educação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO/MA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 001.04.04/2021. A Prefeitura Municipal de Junco do Maranhão/MA, torna público 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, do tipo Menor Preço. 
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, conforme definido no Edital, seus Anexos e no Termo de 
Referência. DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 
20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, 
DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, DECRETO MUNICIPAL 019/2019, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A 
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. DATA DE ABERTURA: 01 de março de 2021. HORARIO: 10h:00m. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e Termo de Referência está disponibiliza-
do, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão 
ser lido e/ou obtido na Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, nº 111, centro, Junco 
do Maranhão/MA. no horário das 08h00min às 13h00mim. Para maiores informações e esclarecimen-
tos pelo e-mail:cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/MA, 12 de fevereiro de 2021. Samuel de 
Araújo Passos – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA DE POÇÃO DE PLEDRAS

PREFEITURA DE POÇÃO DE PLEDRAS PREFEITURA DE POÇÃO DE PLEDRAS

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalida-
de abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 
– PMT. Processo Administrativo: 010-01/2021.11-PMT. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em Serviços de Engenharia para Construção de pavimentação em piso bloquete pré-moldado em vias 
públicas na sede do Município de Tutóia (MA), de acordo com condições, especificações e quantidades 
constantes no Projeto Básica. DA SESSÃO DE ABERTURA: A entrega e abertura dos envelopes será realizada 
no dia 04 de março de 2021, às 09h:30mim, no Anexo da SEMED localizada à Rua Senador Leite, S/N.º, 3º 
pavimento no Auditório, Centro, Tutóia(MA). CONSIDERANDO O ATUAL MOMENTO DE PANDEMIA DO 
COVID-19, TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA DEVERÃO SER ADOTADAS, TAIS 
COMO USO DE MÁSCARA, LUVAS E DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 2M (DOIS METROS) ENTRE OS PRESENTES 
NA SESSÃO. OBTENÇÃO DO EDITAL: Na sede da CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia 
(MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado 
gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução 
gráfica da documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o 
recolhimento do valor da reprodução através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos 
endereços eletrônicos: www.tce.ma.gov.br ; www.tutoia.ma.gov.br   ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.-
gov.br Tutóia/MA, 16 de fevereiro de 2021. LEIDIANE PEREIRA VIEIRA. Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia(MA).

Prefeito Eduardo Braide entrega Centro exclusivo 
para atendimento de Síndromes Gripais Leves

COVID-19

O 
prefeito Eduardo Braide 
entregou, na tarde desta 
segunda-feira (15), o pri-
meiro dos cinco centros 

municipais de atendimento às síndro-
mes gripais leves que serão disponibi-
lizados para a população de São Luís. A 
unidade entregue hoje fica localizada 
no Centro de Saúde Dr. José Carlos Ma-
cieira, na Avenida dos Africanos, e con-
ta com equipe médica multidisciplinar 
para atender os pacientes que forem até 
o local desde o acolhimento, triagem, 
encaminhamento e acompanhamento 
até sua completa recuperação. As demais 
unidades ficarão localizadas na Zona Ru-
ral, Cidade Operária, Bairro de Fátima e 
Área Itaqui-Bacanga, e serão entregues 
nos próximos dias.

“Este é o primeiro dos cinco cen-
tros que iremos entregar como parte 

das estratégias do Plano Municipal de 
Enfrentamento às Síndromes Respira-
tórias. Eles funcionarão como porta de 
entrada aos nossos serviços de saúde 
voltados para o combate à pandemia. 
Aqui a população contará com equipe 
multidisciplinar composta por médicos, 
psicólogos, fisioterapeutas, enfermei-
ros, entre outros profissionais capaci-
tados para identificar de que síndrome 
respiratória ele está acometido e poder 
fazer o encaminhamento para o trata-
mento adequado. Importante destacar 
que teremos 12 leitos exclusivos para 
atendimento a pacientes com síndro-
mes gripais”, destacou o prefeito Eduar-
do Braide, acompanhado do secretário 
Municipal de Saúde, Joel Nunes.

Juntos, o prefeito Eduardo Braide e 
o titular da Semus vistoriaram a uni-
dade, que passou por adequações para 

receber os pacientes de forma segura, 
humanizada e organizada. O Centro de 
Saúde Dr. José Carlos Macieira não pos-
sui leitos de internação, pois trata-se de 
unidade porta de entrada para pacientes 
com sintomas gripais leves. A unidade 
conta com recepção, três consultórios 
médicos, sala de psicologia e de fisio-
terapia exclusivos para o atendimento 
aos pacientes com o diagnóstico leve. Os 
demais atendimentos da atenção bási-
ca em saúde prestados na unidade fun-
cionarão em ala específica.

O secretário Municipal de Saúde, Joel 
Nunes, informou que os casos atendi-
dos nos centros para síndromes gripais 
leves serão monitorados, priorizando 
os grupos de risco. “Os pacientes com 
síndromes gripais leves são a maioria e 
não chegam a desenvolver agravantes 
que resultam na piora do seu estado e 

HCI ganhará 90 novos leitos para pacientes com a Covid-19
Como forma de garantir o atendimento a pacientes 

com a Covid-19 na Grande Ilha, o Governo do Estado se-
gue ampliando o número de leitos oferecidos para o tra-
tamento da doença. Uma das unidades que passa por 
ampliação é o Hospital de Cuidados Intensivos (HCI), 
referência no combate ao novo coronavírus, que rece-
berá mais de 90 leitos de enfermaria para o tratamento 
de casos moderados.  

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, conside-
ra que o novo cenário epidemiológico requer uma pre-
ocupação ainda maior. “Não deixamos de trabalhar em 
momento algum. O Governo do Estado tem investido em 
testagem, ampliação de leitos e no incentivo à prevenção. 
A batalha é árdua e os investimentos continuam, ainda 
mais agora que observamos um aumento gradativo no 
número de casos. Nossa intenção é fortalecer a rede es-

tadual de saúde para oferecer a assistência necessária, 
principalmente aos casos mais graves da Covid-19”, diz 
Carlos Lula. 

O Hospital de Cuidados Intensivos, que recentemente 
recebeu 22 novos leitos de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), atualmente conta com 80 leitos clínicos e 53 de 
UTI. Com o término da obra, o HCI passará a contar com 
170 leitos de enfermaria exclusivos para casos da doença. 

“O Governo tem trabalhado diariamente na ampliação 
de leitos no combate à pandemia do novo coronavírus. 
Esses novos leitos no HCI chegam para ampliar a capa-
cidade de atendimento aos pacientes que necessitem de 
internação hospitalar por conta de problemas decorren-
tes da doença”, afirma o secretário adjunto de Assistência 
à Saúde da SES (SAAS/SES), Carlos Vinicius.  

Os serviços de ampliação dos leitos estão sendo rea-

lizados pela Secretaria de Governo (SEGOV) e devem ser 
entregues nas próximas semanas. O diretor administrati-
vo do HCI, Luís Henrique Malfitano, destaca a importân-
cia da unidade, que hoje é a maior referência do Estado 
no tratamento de casos da Covid-19.  

“Possuímos, além de estrutura física, profissionais pre-
parados com todo o suporte necessário para o melhor 
atendimento e acolhimento ao paciente. As obras de am-
pliação de mais de 90 leitos de enfermaria clínica estão 
avançadas. Esse é mais um investimento que aumentará 
consideravelmente a nossa capacidade de atendimento”, 
diz o diretor da unidade, Luís Henrique Malfitano. 

Desde que foi inaugurado pelo Governo do Maranhão 
em abril de 2020, o Hospital de Cuidados Intensivos já re-
alizou mais de 10,9 mil atendimentos de pacientes com 
a Covid-19.

não necessitam de internação, mas precisam de 
acompanhamento até que seja constatada a sus-
pensão dos sintomas. Nós faremos este trabalho 
por meio dos cinco centros que serão disponibi-
lizados, levando em consideração outros fatores 
como a idade do paciente, comorbidades entre 
outros”, explicou.

O paciente que sentir sintomas gripais poderá 
se dirigir à unidade onde passará por avaliação 
médica completa para a correta identificação dos 
sintomas. Para isto, será feita a aferição da tem-
peratura, pressão arterial, frequência cardíaca 
e frequência respiratória, exame de oximetria, 
e, nos casos necessários, a realização de testes 
para Covid-19.

A partir desta avaliação e diagnóstico, ele re-
ceberá o encaminhamento adequado para o seu 
tratamento. Caso seja constatado que se trata de 
uma síndrome respiratória leve, o paciente rece-
berá a medicação devida para o seu tratamento, 
se o médico julgar necessário, receberá orienta-
ções para se manter em isolamento domiciliar, 
atestado médico para justificar sua ausência no 
trabalho ou outras atividades, além de requeri-
mento para exames complementares.

Caso o diagnóstico seja de caso moderado a 
grave, o paciente será estabilizado e encaminhado 
para as unidades específicas por meio do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em 
São Luís os pacientes com sintomas moderados 
a grave serão atendidos na Unidade Mista Be-
quimão, que contará com 30 leitos de enferma-
ria para internação. Os casos que exijam atendi-
mento mais específico por causa do seu grau de 
gravidade serão tratados no Hospital da Mulher, 
que será aberto nesta terça-feira (16). A unidade 
será referência e contará com 50 leitos de inter-
nação, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 40 de enfermaria. O Hospital Universitário 
da Universidade Federal do Maranhão - Unidade 
Presidente Dutra (HUUFMA) também reforçará 
a rede municipal de enfrentamento à Covid-19 
com 20 leitos de UTI e 20 de enfermaria.
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Ca chor ro com ciú mes do tu tor – Ve ja os prin ci pais mo ti -
vos pa ra is so acon te cer

• Acú mu lo de ener gia po de fa zer o cão ter des con tro les
emo ci o nais;
• Fal ta de um ades tra men to fo ca do em com por ta men to
emo ci o nal;
• Quan do vo cê não de mons tra que é lí der do seu cão zi -
nho;
• Fal ta de en ten di men to de co man dos bá si cos de “não”,
“dei ta”, “sen ta” ou “fi ca”;
• An si e da de ou es tres se de vi do a fal ta de uma ro ti na es -
ta be le ci da;

Ca chor ro com ciú mes do tu tor – Acú mu lo de ener gia po -

de fa zer o cão ter des con tro les emo ci o nais

Ca chor ro com ciú mes do tu tor – Fal ta de um ades tra -
men to fo ca do em com por ta men to emo ci o nal

Ca chor ro com ciú mes do tu tor – Quan do vo cê não de -
mons tra que é lí der do seu cão zi nho

Fal ta de en ten di men to de co man dos bá si cos de “não”,
“dei ta”, “sen ta” ou “fi ca”

An si e da de ou es tres se de vi do a fal ta de uma ro ti na es ta -
be le ci da

CIÚMES CANINOS

Seu cão não deixa outro
chegar perto de você?

U
m ca chor ro com ciú mes do tu tor é al go sem- 
pre pre o cu pan te. Por mais que is to te nha um
as pec to “ro mân ti co” pa ra a mai o ria das pes- 
so as, achan do que é fo fo o ca chor ro sen tir

ciú mes do tu tor, sai ba que es ta é uma si tu a ção bas tan te
com ple xa e que po de fa cil men te sair do con tro le, le van- 
do o tu tor e o ca chor ro a qua dros gra ves de es tres se e an- 
si e da de.

No en tan to, ne nhum pro ble ma po de ser cor ri gi do se
não hou ver um en ten di men to das mo ti va ções da que le
pro ble ma. Nós pre ci sa mos agir pa ra cor tar as rai zes do
pro ble ma, não ape nas cri ar mo vi men tos pa ra re me di ar
a si tu a ção – pois ela po de rá apa re cer no va men te no fu- 
tu ro. En tão, se vo cê quer en ten der o que fa zer quan do o
cão es tá com ciú mes do seu tu tor e não dei xa ne nhum
ou tro cão se quer che gar per to, con ti nue a sua lei tu ra.

Um ca chor ro com ciú mes do tu tor é al go bas tan te co- 
mum ho je em dia. In fe liz men te, es te ti po de sen ti men- 
to, as ve zes, é en ca ra do co mo al go nor mal e até bo ni ti- 
nho, quan do o tu tor ape nas ig no ra e acha que é um ato
de amor do seu dog. Por mais que o cão es te ja, sim, sen- 
tin do ciú mes pa ra pro te ger “o que é de le”, nós pre ci sa- 
mos agir pa ra que a si tu a ção saia do con tro le.

Qual quer ex ces so em uma re la ção en tre cão e tu tor
po de fa cil men te ser ma lé fi ca no cur to, mé dio e lon go
pra zo. E por is so, ca be ao tu tor con se guir es ta be le cer li- 
mi tes e trei na men tos, de for ma que o ca chor ro pos sa
com pre en der o que ele po de e o que ele não po de.
Quan to an tes vo cê fi zer is so, me lhor. Pois quan do o ca- 
chor ro ain da es tá na fa se de fi lho te, ele tem me nos ma- 
ni as e ten de a se mol dar a um com por ta men to mais fa- 
cil men te.

Pa ra te aju dar, se pa ra mos as 5 prin ci pais cau sas de
um ca chor ro com ciú mes do tu tor, pa ra que vo cê pos sa
com pre en der e agir de mo do cer tei ro.

Va mos ex pli car ca da uma das si tu a ções aci ma a par tir
de ago ra. En tão, con ti nue len do es te ar ti go pa ra con se- 
guir aju dar o seu cão zi nho a ser me nos ciu men to.

O pri mei ro pas so pa ra en ten der um ca chor ro com
ciú mes do tu tor, é ve ri fi car o seu acú mu lo de ener gia.
To dos os ca chor ros pre ci sam gas tar ener gia o su fi ci en te
pa ra que eles não “des con tem” es ta ener gia em si tu a- 
ções do dia a dia, co mo ro er mó veis e ob je tos. Além des- 
tas ati tu des er ra das, o ca chor ro que tem um acú mu lo de
ener gia po de tam bém ter vá ri os des con tro les emo ci o- 
nais, co mo ciú mes.

Um ca chor ro ciu men to é uma das pi o res si tu a ções
que os tu to res po dem en fren tar pa ra cons truir um com- 
por ta men to mais pas si vo e equi li bra do em seu do gui- 
nho. Afi nal, quan do o cão é ciu men to, ele fa rá ab so lu ta- 
men te tu do pa ra se man ter per to do seu tu tor e evi tar
que qual quer ou tra pes soa ou ca chor ro che guem per to.

Só que is to é um pro ble ma gra ve, pois des gas ta bas- 
tan te, cria uma an si e da de enor me e tam bém dei xa o ca- 
chor ro mui to es tres sa do, li be ran do ní veis de cor ti sol
que po dem oca si o nar, fu tu ra men te, ou tros pro ble mas
fí si cos.

Ou tro cri té rio mui to im por tan te que dei xa um ca- 
chor ro com ciú mes do tu tor, é o fa tor ades tra men to. Um
ca chor ro não ades tra do é mui to mais pro pen so a co me- 
ter ati tu des er ra das do pon to de vis ta fí si co e emo ci o nal.
Afi nal, sem um ades tra men to cor re to, o ca chor ro po de- 
rá fa cil men te per der o con tro le de vá ri as ou tras si tu a- 
ções que tam bém são im por tan tes pa ra um com por ta- 
men to ade qua do e sau dá vel.

Por exem plo, se vo cê não faz o ca chor ro en ten der que
ele é in de pen den te e que ele po de se vi rar e vi ver sem a
sua pre sen ça, di ver sos qua dros de an si e da de agu da po- 
dem aco me ter o ani mal. E o mes mo acon te ce pa ra a so- 
ci a li za ção ca ni na com ou tros ani mais: se o ca chor ro não
en ten der que há, sim, ou tros cães no mun do, ele po de rá
se sen tir o cen tro do uni ver so e, as sim, so frer bas tan te
com des con for to na pre sen ça de ou tros pets.

A li de ran ça que o tu tor exer ce so bre o seu cão é de ter- 
mi nan te pa ra uma qua li da de de vi da su pe ri or do do gui- 
nho, vis to que é a par tir de uma li de ran ça pa cí fi ca que o
ca chor ro po de rá en ten der o que ele po de, o que ele não
po de, o que é bom e o que é ruim. O seu cão pre ci sa sen- 
tir que vo cê é o lí der de le, pois is to é al go ins tin ti vo: cães
sem pre vão se guir um lí der em qual quer oca sião. É da
na tu re za de les.

E quan do vo cê de mons tra pa ra o seu cão que vo cê é
lí der de le, as chan ces de ele sen tir ciú mes são me no res,
pois ele sa be que há, ali, uma re la ção de hi e rar quia. En- 

tão, se ja lí der do seu cão e aju de ele a ter uma vi da mais
equi li bra da e sau dá vel do pon to de vis ta fí si co e men tal.

Ou tro fa tor que dei xa um ca chor ro com ciú mes do tu- 
tor é a fal ta de en ten di men tos bá si cos de al guns co man- 
dos de com por ta men to. Ou se ja, se o seu cão ain da não
en ten de o que sig ni fi ca “não”, “sen ta” ou “fi ca”, sai ba
que há bas tan te de ver de ca sa pa ra ser fei to, vis to que é a
par tir do en ten di men to des tes co man dos que vo cê con- 
se gue, de fi ni ti va men te, en si nar o ani mal e im por li mi- 
tes.

Di ca im por tan te: sem pre que vo cê

vai en si nar al gum co man do ao cão,

use téc ni cas de re for ço po si ti vo.

Sem pre que ele acer tar o com por ta men to de pois da
sua or dem, ofe re ça um bis coi ti nho ou al gu ma gu lo sei- 
ma ca ni na. As sim, o ani mal vai re pe tir o pro ces so sem- 
pre que ne ces sá rio.

E por fim, não po de mos dei xar de men ci o nar a im- 
por tân cia de es ta be le cer uma ro ti na pa ra o ca chor ro.
Sem uma ro ti na es ta be le ci da, di fi cil men te o ani mal vai
con se guir en ten der qual é a po si ção e fun ção de le no
am bi en te. En tão, quan to an tes vo cê con se guir cons truir
uma ro ti na de pas sei os, ali men ta ção, so no e brin ca dei- 
ras, an tes o ani mal te rá com por ta men tos mais as ser ti- 
vos e be né fi cos pa ra ele mes mo.

Sem ro ti na, o ca chor ro se sen te

es tres sa do e an si o so, pois ele nun ca

con se gue per ce ber o am bi en te, o

tu tor e “o que vem de pois”. 

Ele sem pre fi ca rá es pe ran do al gu ma coi sa, sem sa ber
exa ta men te o que é es ta coi sa. E ati tu des ne ga ti vas po- 
dem acon te cer, co mo sen tir ciú mes.

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Combate ao alcoolismo

18 de fe ve rei ro, é con si de ra do o Dia Na ci-
o nal de Com ba te ao Al co o lis mo, do en ça que
ma ta, to dos os anos, mais de 3 mi lhões de
pes so as em to do o mun do, se gun do da dos
da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS). O
con su mo re gu lar e ex ces si vo de ál co ol es tá
re la ci o na do ao de sen vol vi men to de uma sé- 
rie de con di ções pre ju di ci ais à saú de vas cu-
lar, co mo ate ros cle ro se, hi per ten são, aci-
den te vas cu lar ce re bral , en tre ou tras.

Cidade colorida

O pro je to Co res da Ci da de, do Go ver no do
Es ta do, se gue dan do cor aos imó veis do cen- 
tro his tó ri co. Nes ta pri mei ra eta pa, se rão 31
ca sa rões que te rão su as fa cha das re no va das,
com en tre ga já no mês de mar ço. No mo- 
men to, 14 imó veis es tão com a pin tu ra em
fa se de fi na li za ção. O pro gra ma do Go ver no
do Es ta do é co or de na do pe las Se cre ta ri as de
Es ta do do Tu ris mo (Se tur) e da Cul tu ra (Sec- 
ma) e in te gra a ma cro ação Nos so Cen tro.

A Equa to ri al Ma ra nhão di vul gou
ho je a lis ta dos ga nha do res do sor -
teio da Pro mo ção Ener gia em Dia,
que ocor reu no dia 29 de ja nei ro. Es te
é o re sul ta do do pri mei ro sor teio do
ano, que ocor re sem pre nas úl ti mas
sex tas-fei ras de ca da mês, con for me
re gu la men to e au to ri za ção SE CAP nº
04.008156/2020. Ao to do se rão 64
fa mí li as be ne fi ci a das com os prê mi -
os até ju nho des se ano, to ta li zan do
R$ 433.000,00 em prê mi os. Qual quer
cli en te da Equa to ri al Ma ra nhão  es tá
ap to a par ti ci par da pro mo ção. No
re gis tro, Ed ne te Lo pes de Car va lho,
de Co dó, Bair ro São Fran cis co, que
foi con tem pla da com bô nus su per -
mer ca do de R$ 500,00 (por um ano).

Es tá im per dí vel a ex -
po si ção “O uni ver so da
pes ca ria”, do ar tis ta
plás ti co ma ra nhen se
Uen dell Ro cha, aber ta
na úl ti ma quin ta-fei ra,
por con ta do Mi nis té rio
Pú bli co do Ma ra nhão.
A mos tra, em car taz no
Cen tro Cul tu ral do MP -
MA, faz par te do ci clo
de even tos que mar -
cam o iní cio das ati vi -
da des da Es co la Su pe -
ri or da ins ti tui ção. 

O pre fei to mu ni ci pal
de São Jo sé de Ri ba -
mar, Jú lio Cé sar de
Sou za Ma tos (Dr. Ju li -
nho), es te ve na Se de
Ad mi nis tra ti va do Se -
nac pa ra se reu nir com
o Di re tor Re gi o nal do
Se nac, Ahir ton Lo pes.
O en con tro acon te ceu
na ma nhã da úl ti ma
quar ta-fei ra, 10, e con -
tou com a par ti ci pa ção
da se cre tá ria mu ni ci -
pal de As sis tên cia So -
ci al Tra ba lho e Ren da
(SE MAS), Gil va na Du -
ai li be.

Al mare

A tem po ra da bra si lei ra de cru zei ros
2021/2022, que tem a pre vi são de co me çar no
dia 31 de ou tu bro de 2021 e ter mi nar em 19 de
abril de 2022 com 129 ro tei ros, con ta rá com se te
em bar ca ções, res pon sá veis por ofer tar 566.280
lei tos to tais – cer ca de 36 mil a mais que na tem-
po ra da 2019/2020, que con ta bi li zou 530 mil
aco mo da ções. En tre os na vi os da tem po ra da es- 
tão: Cos ta Tos ca na (6,554 lei tos), Cos ta Fa vo lo sa
(3.800 lei tos), MSC Or ches tra (3.223 lei tos), MSC
Pre zi o sa (4.325 lei tos), MSC Se a si de (5.429 lei- 
tos), e MSC Sin fo nia (2.679 lei tos). 

Atendimento presencial

Os mi cro e pe que nos em pre en de do res do
Ma ra nhão não fi ca rão sem ori en ta ções du ran te
o pe río do de Car na val. 

O Se brae man te rá o aten di men to pre sen ci al
na mai o ria de su as uni da des re gi o nais.

Pa ra as ci da des on de o fe ri a do de car na val foi
man ti do, a ins ti tui ção mon tou um es que ma de
aten di men to re mo to pa ra ti rar dú vi das e apre- 
sen tar so lu ções pa ra os em pre sá ri os que pre ci- 
sa rem de apoio da ins ti tui ção de se gun da, 15, a
quar ta-fei ra de cin zas (17).

Arte cênica e canto

Quem tem pai xão por dan ça, ar te cé ni ca, mú- 
si ca ou can to? Quer co lo car o cor po, a voz, a
men te e a al ma em mo vi men to? En tão, não per- 
ca a opor tu ni da de. Es ta é a úl ti ma se ma na de
ins cri ções pa ra os cur sos de Te a tro, Bal let Clás- 
si co, Dan ça Con tem po râ nea, Can to Co ral, Pi a- 
no e Vi o lão ofer ta dos pe lo Nú cleo de Ar te-Edu- 
ca ção (NAE), pro je to re a li za do no Te a tro Arthur
Aze ve do (TAA), por meio de par ce ria en tre as
Se cre tá ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) e da
Cul tu ra (Sec ma). As ins cri ções po dem ser fei tas
até sex ta-fei ra, 19, no si te da SEC MA.

Pra curtir

Car na val não é Car -
na val sem o Olo dum!
Por is so, o gru po pre -
pa rou uma li ve que
pro me te ani mar a
noi te des ta ter ça-fei -
ra, 16. 

A ce le bra ção co me ça
às 19h e é trans mi ti da
pe lo ca nal do
YouTube @Olo dumTv.
Com o te ma “Uma
His tó ria dos Car na -
vais”, o Olo dum can ta
seus mai o res su ces -
sos – e olha que são
mui tos, já que o gru -
po com ple ta 41 anos
de tra je tó ria!

Po de ter cer te za que
vo cê vai ou vir hi nos
co mo “Fa raó”, “Avi sa
lá”, “Ro sa”, “Deu sa do
Amor” e “Pro tes to
Olo dum”.

O apli ca ti vo de re la ci -
o na men tos Tin der
es tá pro mo ven do o
Car na Tin der, com
shows de Luí sa Son -
za, Giu lia Be e Léo
San ta na e ain da trio
elé tri co. 

O even to acon te ce
den tro do ser vi dor de
RPG de GTA.

Além dos shows, ha -
ve rá mis sões in te ra ti -
vas com prê mi os es -
pe ci ais e ati va ções
sur pre sa. 

Além dis so, o pú bli co
po de rá usar o Tin der
du ran te o even to,
dan do mat ch nos fo -
liões pre fe ri dos! Tem
mais, ho je é o ul ti mo
dia.

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Combate ao alcoolismo
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Cidade colorida
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mar, Jú lio Cé sar de
Sou za Ma tos (Dr. Ju li -
nho), es te ve na Se de
Ad mi nis tra ti va do Se -
nac pa ra se reu nir com
o Di re tor Re gi o nal do
Se nac, Ahir ton Lo pes.
O en con tro acon te ceu
na ma nhã da úl ti ma
quar ta-fei ra, 10, e con -
tou com a par ti ci pa ção
da se cre tá ria mu ni ci -
pal de As sis tên cia So -
ci al Tra ba lho e Ren da
(SE MAS), Gil va na Du -
ai li be.

Al mare

A tem po ra da bra si lei ra de cru zei ros
2021/2022, que tem a pre vi são de co me çar no
dia 31 de ou tu bro de 2021 e ter mi nar em 19 de
abril de 2022 com 129 ro tei ros, con ta rá com se te
em bar ca ções, res pon sá veis por ofer tar 566.280
lei tos to tais – cer ca de 36 mil a mais que na tem-
po ra da 2019/2020, que con ta bi li zou 530 mil
aco mo da ções. En tre os na vi os da tem po ra da es- 
tão: Cos ta Tos ca na (6,554 lei tos), Cos ta Fa vo lo sa
(3.800 lei tos), MSC Or ches tra (3.223 lei tos), MSC
Pre zi o sa (4.325 lei tos), MSC Se a si de (5.429 lei- 
tos), e MSC Sin fo nia (2.679 lei tos). 

Atendimento presencial

Os mi cro e pe que nos em pre en de do res do
Ma ra nhão não fi ca rão sem ori en ta ções du ran te
o pe río do de Car na val. 

O Se brae man te rá o aten di men to pre sen ci al
na mai o ria de su as uni da des re gi o nais.

Pa ra as ci da des on de o fe ri a do de car na val foi
man ti do, a ins ti tui ção mon tou um es que ma de
aten di men to re mo to pa ra ti rar dú vi das e apre- 
sen tar so lu ções pa ra os em pre sá ri os que pre ci- 
sa rem de apoio da ins ti tui ção de se gun da, 15, a
quar ta-fei ra de cin zas (17).

Arte cênica e canto

Quem tem pai xão por dan ça, ar te cé ni ca, mú- 
si ca ou can to? Quer co lo car o cor po, a voz, a
men te e a al ma em mo vi men to? En tão, não per- 
ca a opor tu ni da de. Es ta é a úl ti ma se ma na de
ins cri ções pa ra os cur sos de Te a tro, Bal let Clás- 
si co, Dan ça Con tem po râ nea, Can to Co ral, Pi a- 
no e Vi o lão ofer ta dos pe lo Nú cleo de Ar te-Edu- 
ca ção (NAE), pro je to re a li za do no Te a tro Arthur
Aze ve do (TAA), por meio de par ce ria en tre as
Se cre tá ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) e da
Cul tu ra (Sec ma). As ins cri ções po dem ser fei tas
até sex ta-fei ra, 19, no si te da SEC MA.

Pra curtir

Car na val não é Car -
na val sem o Olo dum!
Por is so, o gru po pre -
pa rou uma li ve que
pro me te ani mar a
noi te des ta ter ça-fei -
ra, 16. 

A ce le bra ção co me ça
às 19h e é trans mi ti da
pe lo ca nal do
YouTube @Olo dumTv.
Com o te ma “Uma
His tó ria dos Car na -
vais”, o Olo dum can ta
seus mai o res su ces -
sos – e olha que são
mui tos, já que o gru -
po com ple ta 41 anos
de tra je tó ria!

Po de ter cer te za que
vo cê vai ou vir hi nos
co mo “Fa raó”, “Avi sa
lá”, “Ro sa”, “Deu sa do
Amor” e “Pro tes to
Olo dum”.

O apli ca ti vo de re la ci -
o na men tos Tin der
es tá pro mo ven do o
Car na Tin der, com
shows de Luí sa Son -
za, Giu lia Be e Léo
San ta na e ain da trio
elé tri co. 

O even to acon te ce
den tro do ser vi dor de
RPG de GTA.

Além dos shows, ha -
ve rá mis sões in te ra ti -
vas com prê mi os es -
pe ci ais e ati va ções
sur pre sa. 

Além dis so, o pú bli co
po de rá usar o Tin der
du ran te o even to,
dan do mat ch nos fo -
liões pre fe ri dos! Tem
mais, ho je é o ul ti mo
dia.

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021



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

Quando as entrevistas eram presenciais o índice de aproveitamento era de 90%. Com as
pesquisas feitas via telefone, Instituto está encontrando dificuldades

PA TRÍ CIA CU NHA

Fra ter ni da de Ecu mê ni ca

QUESTIONÁRIOS

IBGE tem dificuldade em
pesquisa por telefone

Q
uan do o agen te de pes qui- 
sas e ma pe a men to do IB GE
Mi guel Fer rei ra Ne to co me- 
çou a tra ba lhar no Ins ti tu to

há um ano e oi to me ses, o ce ná rio do
seu tra ba lho era com ple ta men te di fe- 
ren te.

Ele ia a do mi cí li os pre vi a men te se- 
le ci o na dos pa ra fa zer en tre vis tas pre- 
sen ci ais acer ca do mer ca do de tra ba- 
lho. Mas des de mar ço de 2020, por
cau sa da pan de mia de Co vid-19, a co- 
le ta da Pes qui sa Na ci o nal por Amos- 
tra de Do mi cí li os Con tí nua (PNAD
Con tí nua) pas sou a ser fei ta por te le- 
fo ne.

A de ci são do Ins ti tu to bus ca va ga- 
ran tir a se gu ran ça dos en tre vis ta do res
e dos in for man tes.

No en tan to, des de que o tra ba lho
es tá sen do fei to de ca sa, os de sa fi os na
co le ta au men ta ram. O prin ci pal de les
tem si do con se guir os nú me ros de te- 
le fo ne dos mo ra do res dos do mi cí li os
se le ci o na dos.

Pa ra re ver ter es se qua dro, o IB GE
tem en vi a do car tas, via Cor rei os ou
por ta dor, e te le gra mas aos in for man- 
tes, so li ci tan do que en trem em con ta- 
to com o Ins ti tu to e for ne çam o nú- 
me ro atu a li za do. Nes se mo men to de
pan de mia, o IB GE pre ci sa do au xí lio
des ses in for man tes pa ra que, ao res- 
pon de rem es sas car tas, a en tre vis ta
pos sa ser re a li za da.

“A co le ta de in for ma ções pa ra a
PNAD Con tí nua es tá um pou co mais
com ple xa que o es pe ra do, por que a
gen te en fren ta mui ta di fi cul da de pa ra
con se guir en trar em con ta to com o
do mi cí lio se le ci o na do. Uma par ce la
dos te le fo nes que te mos no Ca das tro

Na ci o nal de En de re ços pa ra Fins Es- 
ta tís ti cos já foi tro ca da e ain da não re- 
ce be mos o nú me ro no vo”, diz Mi guel,
que tra ba lha em 564 agên ci as do IB GE
es pa lha das pe lo Bra sil.

Ao ser abor da do por te le fo ne por
um en tre vis ta dor do IB GE, o in for- 
man te po de so li ci tar o nú me ro do RG,
CPF ou da ma trí cu la do agen te e che- 
car a iden ti da de por meio do por tal
Res pon den do ao IB GE e tam bém pe lo
te le fo ne 0800 721 8181.

“O tra ba lho fei to por te le fo ne tem
exi gi do mui to de nos sos agen tes de
pes qui sa es pa lha dos por to do o Bra- 
sil, in cluin do o Ma ra nhão. Quan to
mais do mi cí li os fo rem aber tos, me- 
lhor pa ra a pre ci são das es ta tís ti cas,
ha ja vis ta que a PNADC é uma pes qui- 
sa amos tral.  O cer to é que o IB GE vem
se em pe nhan do ao má xi mo pa ra exe- 
cu tar seu tra ba lho nes se mo men to di- 
fí cil vi vi do pe lo país e pe lo mun do em
fun ção da pan de mia”, dis se Jo sé Rei- 
nal do Bar ros Ri bei ro Jú ni or, Tec no lo- 
gis ta de In for ma ções Ge o grá fi cas e
Es ta tís ti cas do IB GE-MA.

A re de de co le ta da PNAD Con tí nua
con ta com cer ca de dois mil pes qui sa- 
do res que tra ba lham em apro xi ma da- 
men te 70 mil do mi cí li os por mês em
to das as uni da des da fe de ra ção.
Quan do a co le ta por te le fo ne foi im- 
ple men ta da, hou ve ca pa ci ta ção dos
agen tes pa ra que eles abor das sem
ade qua da men te o in for man te. As in- 
for ma ções pres ta das ao IB GE são uti- 
li za das ex clu si va men te pa ra fins es ta- 
tís ti cos, sem qual quer pos si bi li da de
de iden ti fi ca ção in di vi du a li za da do
in for man te. Is so é as se gu ra do pe la Lei
5.534, de 1968, que ga ran te o di rei to
de si gi lo es ta tís ti co do ci da dão, além
de seu de ver de pres tar in for ma ções
es ta tís ti cas ao IB GE.

De acor do com o IB GE,  por cau sa
da pan de mia de Co vid-19, a PNAD co- 
me çou a ter per cen tu ais de não res-
pos ta (en tre vis tas não re a li za das)
mais ele va dos do que o es pe ra do. En- 
quan to a pes qui sa era fei ta de for ma
pre sen ci al, o apro vei ta men to da
amos tra era cer ca de 90%. Com a co le-
ta por te le fo ne, es se ín di ce pas sou pa- 
ra 60%, em mé dia.

A co or de na do ra de Tra ba lho e Ren- 
di men to do IB GE, Ma ria Lu cia Vi ei ra,
diz que, ape sar da que da no apro vei- 
ta men to da amos tra, o ri gor es ta tís ti- 
co es tá man ti do. “Os da dos ain da es- 
tão bons, são sig ni fi ca ti vos, mas
quan to mais en tre vis tas re a li za das,
me lhor. Es ses da dos são mui to im por- 
tan tes pa ra que se pos sa ter um acom-
pa nha men to do mer ca do de tra ba lho,
es pe ci al men te nes sa épo ca de pan de- 
mia. A in for ma ção é ne ces sá ria pa ra
que se pos sa fa zer um cor re to di ag- 
nós ti co da si tu a ção la bo ral no Bra sil e
im ple men tar as po lí ti cas que são ade- 
qua das pa ra pro mo ção de em pre gos”,
ex pli ca.

CINZAS

Missas da quaresma serão celebradas na quarta
A quar ta-fei ra de cin zas é tra di ci o- 

nal men te mar ca da pe lo lan ça men to
da  Cam pa nha da Fra ter ni da de em to- 
do o país. Es te ano, em bo ra com res- 
tri ções, não se ria di fe ren te. Em 2021,
o te ma da Cam pa nha da Fra ter ni da de
Ecu mê ni ca é “Fra ter ni da de e Diá lo go:
com pro mis so de amor” e o le ma
“Cris to é a nos sa paz: do que era di vi- 
di do, fez uma uni da de”, ex traí do da
car ta de São Pau lo aos Efé si os, ca pí tu- 
lo 2, ver sí cu lo 14.

A aber tu ra da quin ta edi ção da
Cam pa nha, re a li za da pe la Con fe rên- 
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil

(CNBB) e o Con se lho Na ci o nal de
Igre jas Cris tãs (Co nic), ocor re rá de
for ma sim bó li ca e vir tu al com a di vul- 
ga ção de um ví deo com pro nun ci a- 
men tos de re pre sen tan tes das Igre jas
que com põem o Co nic.

Ini ci an do a qua res ma, igre jas e pa- 
ró qui as de to do o Bra sil ce le bram
mis sas pre sen ci ais e vir tu ais, nes ta
quar ta-fei ra, 17. Na ca pi tal, São Luís,
ha ve rá mis sas em va ri a dos ho rá ri os.
Na Ca te dral Me tro po li ta na (Igre ja da
Sé), a pri mei ra mis sa se rá ce le bra da às
10h pe lo Pa dre Roney; e às 17h30 pre- 
si di da pe lo ar ce bis po me tro po li ta no,
Dom Be li sá rio. 

As mis sas se rão pre sen ci ais e com
trans mis são pe lo YouTube da Ca te- 
dral. No San tuá rio Nos sa Se nho ra da
Con cei ção (Mon te Cas te lo), as mis sas
se rão as 6h30 e 17h30 trans mi ti das
pe la In ter net e pre sen ci al, po rém pa ra
as sis tir pre sen ci al men te pre ci sa ser
fei to um agen da men to (3312-2553).

Re a li za da pe la CNBB to dos os anos
no tem po da Qua res ma, pe río do de 40
di as que an te ce de a Pás coa, a Cam pa- 
nha da Fra ter ni da de de 2021 é pro mo- 
vi da de for ma ecu mê ni ca, ou se ja, em
par ce ria en tre vá ri as Igre jas Cris tãs. A
CFE 2021 quer con vi dar os cris tãos e
pes so as de boa von ta de a pen sa rem,
ava li a rem e iden ti fi ca rem ca mi nhos
pa ra a su pe ra ção das po la ri za ções e
das vi o lên ci as que mar cam o mun do
atu al. 

Tu do is so atra vés do diá lo go amo- 
ro so e do tes te mu nho da uni da de na
di ver si da de, ins pi ra dos e ins pi ra das
no amor de Cris to.

O te ma da cam pa nha des te ano
cau sou po lê mi ca. A dis cus são in fla- 
ma da nas re des so ci ais, le vou a CNBB
a emi tir uma no ta ofi ci al. 

O do cu men to re a fir ma a Cam pa- 

nha da Fra ter ni da de co mo uma mar- 
ca e, ao mes mo tem po, uma ri que za
da Igre ja no Bra sil que de ve ser cui da- 
da e me lho ra da sem pre mais por meio
do diá lo go. Ilu mi na do pe la En cí cli ca
Ut Unum Sint, de 1999, do Pa pa São
João Pau lo II, o tex to apon ta tam bém
ser ne ces sá rio cui dar da cau sa ecu- 
mê ni ca.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de Ecu-
mê ni ca (CFE) tem si do re a li za da, em
mé dia, a ca da cin co anos. A ini ci a ti va
con gre ga di ver sas de no mi na ções
cris tãs, sem pre de for ma ecu mê ni ca,
va lo ri zan do as ri que zas em co mum
en tre as igre jas.

No do cu men to, a pre si dên cia da
CNBB re a fir ma que a Igre ja Ca tó li ca
tem sua dou tri na es ta be le ci da a res- 
pei to das ques tões de gê ne ro e se
man tém fi el a ela. 

“A dou tri na ca tó li ca so bre as ques- 
tões de gê ne ro afir ma que ‘gê ne ro é a
di men são trans cen den te da se xu a li-
da de hu ma na, com pa tí vel com to dos
os ní veis da pes soa hu ma na, en tre os
quais o cor po, a men te, o es pí ri to, a al- 
ma. O gê ne ro é, por tan to, ma leá vel
su jei to a in fluên ci as in ter nas e ex ter- 
nas à pes soa hu ma na, mas de ve obe- 
de cer a or dem na tu ral já pre dis pos ta
pe lo cor po” (Pon ti fí cio Con se lho pa ra
a Fa mí lia, Le xi con – Ter mos am bí guos
e dis cu ti dos so bre fa mí lia, vi da e
ques tões éti cas., pág. 673).

A pre si dên cia da CNBB afir ma ain- 
da nem sem pre ser fá cil cui dar das di-
fi cul da des le van ta das pe la re a li za ção
de uma Cam pa nha da Fra ter ni da de e
da ca mi nha da ecu mê ni ca e de mui tos
ou tros as pec tos da ação evan ge li za- 
do ra da Igre ja, nem por is so se de ve
de sa ni mar e rom per a co mu nhão, o
que se gun do os bis pos é uma das mai- 
o res mar cas dos cris tãos. “Não de sa-
ni me mos. Não de sis ta mos. Una mo-
nos”. (P.C)

LU CI A NA GO MES

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Estabelecimentos são
autuados em São Luís

SUVISA FISCALIZA BARES E RESTAURANTES DA CAPITAL

Com as res tri ções sa ni tá ri as es pe cí fi cas pa ra re du zir a
trans mis são do no vo co ro na ví rus du ran te o pe río do
car na va les co, o Go ver no do Ma ra nhão in ten si fi cou a fis- 
ca li za ção em ba res, res tau ran tes e ca sas de even tos. A
ação é vol ta da pa ra o cum pri men to dos pro to co los sa ni- 
tá ri os vi gen tes e ori en ta ção dos pro pri e tá ri os de es ta be- 
le ci men tos e a po pu la ção em ge ral.

Já no úl ti mo sá ba do (13), os lo cais fis ca li za dos fo ram
Ave ni da Li to râ nea e os bair ros da Coha ma, Coha fu ma,
Vi nhais e Ca lhau, to dos em São Luís. Já em Pa ço do Lu- 
mi ar, o bair ro do Mai o bão foi no va men te al vo de fis ca li- 
za ção. No to tal, 27 es ta be le ci men tos fo ram abor da dos,
com o re gis tro de dois Au tos de In fra ção e dois Ter mos
de In ti ma ção por des cum pri men to de nor mas sa ni tá ri- 
as.

Por de ci são ju di ci al, não se rá per mi ti do qual quer fes- 
ta ou even to que ge re aglo me ra ção de pes so as, as sim
co mo es tá sus pen sa qual quer ti po de apre sen ta ção mu- 
si cal e som ele trô ni co. As ope ra ções de fis ca li za ção con- 
tam com a par ti ci pa ção da Su pe rin ten dên cia de Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria, ór gão da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES); da Po lí cia Mi li tar; do Cor po de Bom bei ros; e do
Pro con.

De acor do com o su pe rin ten den te de Vi gi lân cia Sa ni- 
tá ria, Ed mil son Di niz, as ações es tão acon te cen do des de
o pri mei ro de cre to do Go ver no do Ma ra nhão, no sen ti- 
do de fa zer a ori en ta ção sa ni tá ria acer ca dos pro to co los
de fi ni dos pa ra ca da ti po de ati vi da de econô mi ca. “Na
área de ba res, res tau ran tes e ca sas de even tos não é di fe- 
ren te. Du ran te es se pe río do, to das as al te ra ções fo ram
im ple men ta das a par tir da ori en ta ção da Vi gi lân cia Sa- 
ni tá ria e va mos con ti nu ar com es sas ações de ori en ta- 
ção, tam bém re pri min do to das as ir re gu la ri da des que
fo rem ob ser va das e que aten tem con tra a saú de pú bli ca
in di vi du al e co le ti va”, afir ma Ed mil son Di niz.

CAPITAL MARANHENSE

Confira vagas de
trabalho disponíveis

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Mo to ris ta – Car tei ra D, de se já vel MOP/CETPP, dis po- 
ni bi li da de pa ra vi a gens, ex pe ri ên cia com en tre gas e ro- 
ma neio, ex pe ri ên cia com uti li za ção do GPS. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: gru po- 
wrm@hot mail.com

Ven de dor ex ter no – Com ou sem ex pe ri ên cia, mai or
de 18 anos. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o nú me ro: (98) 3014-9671

Au xi li ar de con sul tó rio – En si no mé dio com ple to,
ex pe ri ên cia com di gi ta ção de lau dos, dis po ni bi li da de
de ho rá rio. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: rh@cli ni ca da fa mi li a ma.com.br

Con sul tor téc ni co de veí cu los – En si no mé dio com- 
ple to, CNH B, ex pe ri ên cia na fun ção, cur sos de es pe ci a- 
li za ção na área da me câ ni ca au to mo ti va se rá um di fe- 
ren ci al. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra
o e-mail: va gas.ma@par vi.com.br

Téc ni co hos pi ta lar – Co nhe ci men to em In for má ti ca/
Soft ware, Ca pa ci da de de li dar com cli en te, Cri a ti vi da de,
Re so lu ti vi da de, Fa ci li da de em en si nar e dar trei na men- 
tos, pon tu a li da de, Dis po ni bi li da de pa ra vi a jar. Téc ni co
em Ele trô ni ca ou Me ca trô ni ca ou Ele tro téc ni ca. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: cur ri- 
cu los fa ci li te@gmail.com

Con sul tor de ven das – Pla ne ja men to, Pros pec ção de
Cli en tes ( ne go ci a ção e ven das), Ha bi li da des com in for- 
má ti ca, fa ci li da de pa ra en si nar e dar trei na men tos, pon- 
tu a li da de, dis po ni bi li da de pa ra vi a jar. Gra du a ção ou
Téc ni co de En fer ma gem (não obri ga tó rio), Téc ni cas de
Ven das, In glês In ter me diá rio. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: cur ri cu los fa ci li- 
te@gmail.com

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
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A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está com inscrições abertas para
concurso público para preenchimento de 12 vagas para o magistério superior

OPORTUNIDADES

Aberto concurso para
professores na UFMA

Ins cri ção

Re qui si tos

Atu a ção

A
Uni ver si da de Fe de ral do Ma- 
ra nhão (UF MA) abriu con- 
cur so pú bli co pa ra o pre en- 
chi men to de 12 va gas pa ra in- 

gres so na car rei ra do ma gis té rio su pe- 
ri or. As ins cri ções po de rão ser re a li za- 
das até 19 de mar ço. De acor do com 
o Edi tal Nº 13/20121, as va gas ofer ta- 
das são pa ra os car gos de “Pro fes sor 
Au xi li ar” e “Ad jun to A”, nos de par ta- 
men tos de So ci o lo gia e An tro po lo gia, 
Me di ci na, Odon to lo gia, En ge nha ria 
Quí mi ca, Ma te má ti ca, e Edu ca ção I 
do Câm pus de São Luís; En ge nha ria 
de Ali men tos e Me di ci na do Câm pus 
de Im pe ra triz, e En ge nha ria de Pes ca 
e Me di ci na do câm pus de Pi nhei ro.

As ins cri ções de ve rão ser efe tu a das 
ex clu si va men te no Sis te ma In te gra do 
de Ges tão de Re cur sos Hu ma nos (SI- 
GRH) da Uni ver si da de, na aba Con- 
cur sos -> Con cur sos Aber tos. O va lor 
da ta xa de ins cri ção se rá de R$ 300, e o 
can di da to de ve rá en vi ar to da a do cu- 
men ta ção exi gi da no Edi tal.

É ne ces sá rio ter gra du a ção na área 
de atu a ção, além de es pe ci a li za ção 
pa ra o car go de “Pro fes sor Au xi li ar” e 
dou to ra do pa ra a clas se “Ad jun to A”. A 
re mu ne ra ção dos pro fes so res vai 
de R$ 3.600,48 a R$ 9.618,18, con for- 
me a ti tu la ção e re gi me de tra ba lho.

O can di da to apro va do, clas si fi ca do 
e no me a do exer ce rá a do cên cia em 
qual quer um dos câm pus da UF MA e, 
ini ci al men te, no câm pus ou cen tro e 
na su bu ni da de aca dê mi ca, con for me 
cons ta no Edi tal do cer ta me, em ati vi- 
da des a se rem de sen vol vi das nos tur-

• Cur ri cu lum Vi tae no mo de lo Pla ta- 
for ma Lat tes/CNPq (so men te cur rí- 
cu lo);
• Ca das tro de Pes soa Fí si ca – CPF;
• Do cu men to de Iden ti da de;
• Com pro van te de qui ta ção com a 
Jus ti ça Elei to ral;
• Do cu men to que ates te a qui ta ção 
com o ser vi ço mi li tar, nos ca sos dos 
can di da tos do se xo mas cu li no;
• Di plo ma de gra du a ção acom pa- 
nha do do His tó ri co Es co lar.

• Pro va es cri ta, de ca rá ter teó ri co, eli- 
mi na tó rio e clas si fi ca tó rio;
• Pro va di dá ti ca, de ca rá ter prá ti co 
pe da gó gi co, eli mi na tó rio e clas si fi ca- 
tó rio;
• Jul ga men to de tí tu los, de ca rá ter 
clas si fi ca tó rio;
• Pro va prá ti ca, de ca rá ter eli mi na tó- 
rio e clas si fi ca tó rio;
• Pro je to de pes qui sa, de ca rá ter eli- 
mi na tó rio e clas si fi ca tó rio.

AS VAGAS SÃO PARA MINISTRAR AULAS EM VÁRIOS CURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL

nos diur no e no tur no.
O can di da to de ve rá ane xar os se- 

guin tes do cu men tos:

O con cur so cons ta rá das se guin tes 
ava li a ções:

O pra zo de va li da de do con cur so 
se rá de um ano, con ta do a par tir da 
da ta da pu bli ca ção do edi tal de ho- 
mo lo ga ção do re sul ta do fi nal no Diá-
rio Ofi ci al da União, po den do ser 
pror ro ga do, por igual pe río do.

TERESINA

Influencer e ex-candidata a vereadora é presa

A INFLUENCER TERIA DADO INFORMAÇÕES AO NAMORADO PARA QUE PUDESSEM INVADIR A CASA DE EMPRESÃRIO EM TERESINA-PI

Na úl ti ma sex ta-fei ra (12), Ro a ni da
Sil va Sam paio, de 20 anos, uma di gi tal
in flu en cer e ex-can di da ta a ve re a do ra
em São Luís nas elei ções de 2020 foi
pre sa em Te re si na, ca pi tal do Pi auí,
por sus pei ta em par ti ci pa ção de em
rou bo na ca sa de um em pre sá rio.

De acor do com as in for ma ções, Ro- 
a ni mar cou um en con tro com a ví ti- 
ma pe lo va lor de R$ 300, o em pre sá rio
Jo sé Abel Mo des to Pa es Lan dim, na
re si dên cia de le. Após cer ca de 50 mi- 
nu tos que ela es ta va na re si dên cia, o
na mo ra do de la, iden ti fi ca do co mo
Fran cis co Moi sés Sou sa Ba tis ta Ju ni- 
or, e mais dois com par sas che ga ram à
re si dên cia.

A in flu en cer te ria pas sa do as in for- 
ma ções ne ces sá ri as pa ra a en tra da do

trio na ca sa, que rou ba ram ob je tos de
va lor, uma quan tia de R$ 1 mil e tam- 
bém al guns dó la res. Além do rou bo,
os ban di dos agre di ram o em pre sá rio,
ame a ça ram ele pa ra ob ter se nhas de
con tas ban cá ri as e com uma ar ma de
fo go apon ta da pa ra a sua ca be ça, pra- 
ti ca ram ro le ta rus sa.

O sis te ma de se gu ran ça da ca sa foi
aci o na do e al guns mi nu tos após o iní- 
cio da ação, a po lí cia che gou ao lo cal.
Ra o ni e seu na mo ra do fo ram pre sos
em fla gran te. Os ou tros dois en vol vi- 
dos es tão fo ra gi dos. O ca sal te ve a pri- 
são pre ven ti va de cre ta da pe la juí za
Ana Lu cia Ter to Ma dei ra Me dei ros, da
5ª Va ra Cri mi nal da Co mar ca de Te re- 
si na. Se gun do a juí za, ha via pro vas su- 
fi ci en tes da ma te ri a li da de do ca so, in- 

cluin do de ta lhes re la ta dos pe la ví ti ma
em ri que za de fa tos e ima gens de câ- 
me ras de se gu ran ça.

Ro a ni foi can di da ta a ve re a do ra em
2020 na ci da de de São Luís pe lo par ti-
do Pro gres sis tas – PP, co mo cons ta
no si te do TSE.

PALMEIRÂNDIA

Sobrinho assassina
dois tios a tiros

BRASINILSON E DOMINGOS FORAM MORTOS EM UM BAR

A po lí cia re a li za bus cas por um jo vem que ma tou os
dois ti os a ti ros, na ci da de de Pal mei rân dia, dis tan te cer- 
ca de 112 km de São Luís, na Bai xa da Ma ra nhen se.

O cri me acon te ceu na tar de do úl ti mo sá ba do (13),
após uma dis cus são en tre o sus pei to e Bra si nil son dos
San tos Cor rêa, de 43 anos, no po vo a do Cu ri ti ba, na zo na
ru ral do mu ni cí pio.

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Mi li tar, o du plo ho- 
mi cí dio acon te ceu em um bar. Além de Bra si nil son, o ir- 
mão de le, iden ti fi ca do co mo Do min gos Braz dos San tos
Cor rêa, de 53 anos, tam bém mor reu ba le a do.

Tes te mu nhas do cri me in for ma ram aos po li ci ais que
hou ve uma dis cus são en tre o sus pei to e Bra si nil son. O
mo ti vo do ba te-bo ca foi que o so bri nho en gra vi dou a
pri ma, fi lha de Bra si nil son. Na si tu a ção, os dois co me ça- 
ram uma lu ta cor po ral, o tio ten tou sa car a ar ma de fo go,
que caiu no chão e foi jun ta da pe lo so bri nho, que ati rou
nos dois ti os que es ta vam no bar.

Os dois ho mens não re sis ti ram aos fe ri men tos e mor- 
re ram no lo cal. Ain da de acor do com a Po lí cia Mi li tar, o
sus pei to fu giu após o cri me e ain da não foi lo ca li za do.

BARRA DO CORDA

Homem é preso com
30kg de drogas e armas

AS DROGAS E ARMAS ESTAVAM NA POSSE DE UM SUSPEITO

A Po lí cia Ci vil, atra vés da De le ga cia Re gi o nal de Bar ra
do Cor da e Po lí cia Mi li tar, por meio do 5º BPM, em ope- 
ra ção con jun ta re sul tou na pri são de um sus pei to com
apro xi ma da men te 30 kg de dro gas, in cluin do ma co nha,
co caí na e ha xi xe e na pos se de três ar mas de fo go, sen do
uma pis to la ca li bre 380, uma es pin gar da ca li bre 12 e um
re vól ver ca li bre 38.

As ações de bus ca e apre en são, re pre sen ta das pe la
Po lí cia Ci vil ao Po der Ju di ciá rio, fo ram re a li za das com o
ob je ti vo de lo ca li zar ar mas, dro gas, ce lu la res e de mais
ins tru men tos re la ci o nais a cri mes co me ti dos na ci da de
de Bar ra do Cor da.

Após pa re cer fa vo rá vel do Mi nis té rio Pú bli co, a Jus ti- 
ça Es ta du al au to ri zou to das as di li gên ci as re que ri das,
vi san do ins truir a in ves ti ga ção em tor no dos cri mes em
apu ra ção.

Após os pro ce di men tos le gais, o pre so se rá en ca mi- 
nha do ao sis te ma pri si o nal lo cal, on de fi ca rá à dis po si- 
ção da Jus ti ça.

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
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Coritiba se junta a Botafogo, Cruzeiro e Guarani como campeões brasileiros da Série A
que vão jogar Série B em 2021. Também campeões, Bahia e Vasco podem ampliar lista

TEMPORADA 2021

Série B terá quatro
campeões da Série A

C
om o re bai xa men to do Co ri- 
ti ba, a Sé rie B de 2021 vai, pe- 
lo me nos, igua lar o nú me ro 
re cor de de cam peões bra si- 

lei ros. Co xa, Bo ta fo go, Cru zei ro e 
Gua ra ni já têm pre sen ça ga ran ti da. A 
Se gun do na só te ve qua tro cam peões 
bra si lei ros du as ve zes: em 2006 e em 
2005.

A ten dên cia, po rém, é que 2021 su- 
pe re es te nú me ro, já que Vas co e 
Bahia, ou tros cam peões bra si lei ros, 
es tão ame a ça dos de re bai xa men to. O 
ti me cruz mal ti no é o 17º, den tro do Z-
4, com 37 pon tos, en quan to o Tri co lor 
de Aço é o 16º, lo go aci ma da zo na, 
com 38. O Sport (cam peão em 1987) 
tam bém cor re ris co de que da, mas 
me nor. O Leão da Ilha é o 14° co lo ca- 
do, com 41 pon tos, qua tro aci ma da 
zo na de re bai xa men to.

Se um de les cair, a Sé rie B te ria cin- 
co cam peões bra si lei ros – o que já re- 
pre sen ta ria um re cor de iso la do. Já se 
dois caí rem (pa ra is so, o Goiás, que é o 
18°, com 36 pon tos, te ria que ul tra- 
pas sá-los), a Sé rie B de 2021 che ga ria 
a in crí veis seis cam peões do Bra si lei- 
rão.

O Co xa (cam peão bra si lei ro em 
1985) per deu pa ra o San tos no sá ba do 
e caiu com três jo gos de an te ce dên cia 
– o Co xa ain da tem uma par ti da adi a- 
da da 35ª ro da da, con tra o Pal mei ras, 
pa ra jo gar.

O Bo ta fo go (cam peão em 1995) já 
ti nha si do re bai xa do na 34ª ro da da. Já 
Cru zei ro (cam peão em 2003, 2013 e 
2014) e Gua ra ni (cam peão em 1978) já 
es ta vam na Sé rie B e não con se gui ram 
o aces so nes ta tem po ra da.

A Sé rie B 2021 tem 18 ti mes ga ran ti-

• 2006: Atlé ti co-MG, Co ri ti ba, Gua ra- 
ni e Sport
• 2007: Co ri ti ba
• 2008: Bahia e Co rinthi ans
• 2009: Bahia, Gua ra ni e Vas co
• 2010: Bahia, Co ri ti ba e Sport
• 2011: Gua ra ni e Sport
• 2012: Ath le ti co e Gua ra ni
• 2013: Pal mei ras e Sport
• 2014: Vas co
• 2015: Bahia e Bo ta fo go
• 2016: Bahia e Vas co
• 2017: Gua ra ni e In ter
• 2018: Co ri ti ba e Gua ra ni
• 2019: Co ri ti ba, Gua ra ni e Sport

• 2020: Cru zei ro e Gua ra ni
• 2021: Co ri ti ba, Bo ta fo go, Cru zei ro e 
Gua ra ni

• 1981: Bahia, Gua ra ni e Pal mei ras
• 1982: Pal mei ras
• 1983: Gua ra ni
• 1984: Gua ra ni
• 1990: Co ri ti ba, Gua ra ni e Sport
• 1991: Co ri ti ba e Gua ra ni
• 1992: Grê mio e Co ri ti ba
• 1994: Co ri ti ba
• 1995: Co ri ti ba
• 1998: Bahia e Flu mi nen se
• 1999: Bahia
• 2002: Sport
• 2003: Pal mei ras, Bo ta fo go e Sport
• 2004: Bahia e Sport
• 2005: Grê mio, Gua ra ni, Bahia e 
Sport

CORITIBA PERDEU PARA O SANTOS E FOI REBAIXADO COM TRÊS RODADAS PARA O FIM

dos. Além de Cru zei ro e Gua ra ni, per- 
ma ne ce ram CSA, Sam paio Cor rêa, 
Pon te Pre ta, Ope rá rio-PR, Avaí, CRB, 
Bra sil de Pe lo tas, Vi tó ria, Con fi an ça e 
Náu ti co. Bo ta fo go e Co ri ti ba fo ram re- 
bai xa dos na Sé rie A, en quan to Vi la 
No va-GO, Re mo, Lon dri na e Brus que 
su bi ram da Sé rie C

Cam peões bra si lei ros na Sé rie B

An tes de a Sé rie B ser por pon tos 
cor ri dos, em 9 edi ções não hou ve 
cam peões bra si lei ros dis pu tan do a 
com pe ti ção: 1971, 72, 85, 88, 89, 96, 
97, 2000 e 2001.

DA NI EL AMO RIM

JOGO TESTE

Moto vence amistoso
contra o Comercial

DURANTE A SEMANA O PAPÃO FINALIZA A PREPARAÇÃO

Na re ta fi nal dos tra ba lhos vi san do a es treia no Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se, o Mo to Club su pe rou o Co mer ci al
em amis to so re a li za do no úl ti mo sá ba do (13), no CT Pe- 
rei ra dos San tos. 

O Ru bro-Ne gro ven ceu por 6 a 1, com gols do ata can- 
te Er ver son (du as ve zes), do meia Fe li pe Ri bei ro, do za- 
guei ro Antô nio La ra, além dos ata can tes Je ri nha e An- 
dre zi nho.

O téc ni co Mar ci nho Guer rei ro uti li zou uma for ma ção
ti tu lar em ca da tem po da par ti da. O trei na dor dis se que
o re sul ta do não é o prin ci pal as pec to ob ser va do e fez
uma ava li a ção po si ti va do de sem pe nho da equi pe.
“Nes ses amis to sos, o re sul ta do em si não im por ta, o
mais im por tan te é o nos so po si ci o na men to, a par te tá ti- 
ca, aqui lo que os jo ga do res vêm as si mi lan do da nos sa fi- 
lo so fia de tra ba lho. Con se gui mos fa zer is so nos dois
tem pos do jo go, fa zer os gols e as tri an gu la cões, além de
tra ba lhar os jo ga do res que es tão che gan do, pa ra ga nhar
rit mo de jo go”, afir mou o téc ni co mo ten se.

Des de on tem, o Pa pão en trou na úl ti ma se ma na de
pré-tem po ra da. A es treia se rá no pró xi mo do min go
(21), con tra o Im pe ra triz. Ao lon go da se ma na, o clu be
ain da pre ci sa re gis trar os con tra tos dos re for ços, pa ra
que o téc ni co Mar ci nho te nha mais op ções pa ra mon tar
o ti me ti tu lar.

DECISÃO

Justiça bloqueia R$ 24,6 mi do COB

O COB RECORREU AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO COM PEDIDO DE LIMINAR

O Co mi tê Olím pi co do Bra sil (COB) es tá
com R$ 24,6 mi lhões blo que a dos pe la jus- 
ti ça. A in for ma ção diz que a en ti da de foi
con de na da por im pro bi da de ad mi nis tra ti- 
va por con ta de pro ble mas na con tra ta ção
de uma em pre sa pa ra a re a li za ção da ce- 
rimô nia de aber tu ra dos Jo gos Pan-Ame ri- 
ca nos de 2007. “Co mo é de co nhe ci men to
pú bli co, a obri ga ção de re a li zar o even to – e
por tan to ar car com seu cus to – era do mu- 
ni cí pio do Rio de Ja nei ro. O COB não te ve
ne nhu ma in ge rên cia so bre a ope ra ção dos
Jo gos Pan-Ame ri ca nos e não po de ser res- 
pon sa bi li za do por tais des pe sas. A en ti da- 
de já re cor reu da de ci são em pri mei ra ins- 
tân cia e tem ple na con vic ção que a Jus ti ça
re co nhe ce rá que não te mos ne nhu ma re la- 
ção com a con tra ta ção e com o pa ga men to
da re fe ri da em pre sa”, dis se, em no ta, o
COB.

O COB re cor reu ao Tri bu nal Re gi o nal Fe- 
de ral da 2ª re gião com pe di do de li mi nar,

mas o de sem bar ga dor Poul Erik Dyrlund,
em des pa cho no dia 4 de fe ve rei ro, não
aca tou o re cur so e man te ve o blo queio das
con tas ban cá ri as e a in dis po ni bi li da de de
bens. O mé ri to ain da se rá jul ga do pe lo
TRF-2.

A ação mo vi da pe lo Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral (MPF) apon ta ir re gu la ri da des na
con tra ta ção de uma em pre sa pa ra a ce- 
rimô nia de aber tu ra dos Jo gos Pan-Ame ri- 
ca nos de 2007, no Rio de Ja nei ro, e tra mi ta
na 8ª Va ra Fe de ral do mu ni cí pio des de
2013.

A jus ti ça tam bém blo que ou o mes mo
va lor de Ag ne lo Quei roz e Or lan do Sil va (os
dois são ex-mi nis tros do es por te), Ri car do
Leyser (re pre sen tan te da União no Co mi tê
dos Jo gos), Le o nar do Gryner (di re tor de ce- 
rimô ni as), Car los Arthur Nuz man (en tão
pre si den te do COB e do Co mi tê Or ga ni za-
dor) e a em pre sa WA & Tran ze Even tos Pro- 
mo ções e Pu bli ci da de.

TEMPORADA 2021

Árbitros passam por qualificação

AS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO FORAM REALIZADAS NA CIDADE DE BACABAL

Ár bi tros e as sis ten tes que mo ram no in- 
te ri or do es ta do, par ti ci pa ram, no úl ti mo
fim de se ma na, da pré-tem po ra da da ar- 
bi tra gem Ma ra nhen se, que vi sa qua li fi cá-
los pa ra tra ba lha rem nos jo gos do Cam pe- 
o na to Ma ra nhen se 2021. Par ti ci pa ram 18
ár bi tros das ci da des de Im pe ra triz, Açai- 
lân dia, Ba ca bal, San ta Lu zia, São Ma teus,
Al to ale gre e Con cei ção do La go Açu.

As ati vi da des fo ram re a li za das na ci da- 
de de Ba ca bal, sob o co man do do ins tru- 
tor fí si co Car los Au gus to e pe lo pre si den te
da Co mis são Es ta du al de Ar bi tra gem do
Es ta do do Ma ra nhão (CE AF-MA), Mar ce- 
lo Fi lho.

Os ár bi tros e as sis ten tes re a li za ram tes- 
te fí si co de re sis tên cia e trei na men tos de
po si ci o na men to e des lo ca men to no cam- 
po de jo go. No fi nal to dos al can ça ram os
ín di ces exi gi dos e ago ra é es pe rar as es ca- 
las pa ra tra ba lha rem no cam pe o na to ma- 
ra nhen se de fu te bol pro fis si o nal. “A Ce af
es tá sa tis fei ta tan to com o de sem pe nho fí- 

si co, téc ni co e co nhe ci men to das re gras
do jo go. Ca da ano es ta mos ten do um cres- 
ci men to e re co nhe ci men to pe la Cbf ,do
tra ba lho de re no va ção da ar bi tra gem Ma- 
ra nhen se. No mês pas sa do, ti ve mos o ár- 
bi tro Jo sé Hen ri que de Aze ve do Jú ni or e o
as sis ten te Rapha el Max Bor ges Pe rei ra
apro va dos no VAR ”. De cla rou o pre si den- 
te da CE AF-MA, Mar ce lo Fi lho.

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
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Cooperativa Social Cuxá, composta por detentas e egressas do sistema prisional de São
Luís, receberá visita para articulação de parceria em espetáculo sobre a vida de Alcione

HO ME NA GEM

PARCERIAS

Miguel Falabella visita
Cooperativa Cuxá

A
 Co o pe ra ti va So ci al Cu xá, for- 
ma da por mu lhe res de ten tas 
e egres sas do sis te ma pri si o- 
nal de São Luís (MA), re ce be- 

rá a vi si ta do ator e di re tor Mi guel Fa- 
la bel la e do pro du tor cul tu ral Jô San- 
ta na pa ra co nhe ce rem o tra ba lho da 
co o pe ra ti va e de se nhar par ce ri as pa ra 
o es pe tá cu lo, Mar rom – O Mu si cal, so- 
bre a his tó ria de Al ci o ne. A pro du ção é 
par te do Pro je to Tri lo gia do Sam ba, 
que con ta tam bém com as pro du- 
ções Car to la – O Mun do é um Moi- 
nho e Do na Ivo ne La ra- Um Sor ri so 
Ne gro. Os ar ti gos têx teis pro du zi dos 
na Cu xá po dem ga nhar os pal cos e 
aju dar a con tar a his tó ria da sam bis ta, 
que é tam bém ma dri nha da Co o pe ra- 
ti va.

Mi guel Fa la bel la e Jô San ta na es ta- 
rão em São Luís (MA) nos pró xi mos 
di as 23 e 24 de fe ve rei ro pa ra tra tar de 
as sun tos re la ci o na dos à pes qui sa e 
pro du ção do es pe tá cu lo. Na ma nhã 
do pri mei ro dia, ter ça-fei ra, eles se 
reu ni rão com o go ver na dor ma ra- 
nhen se Flá vio Di no e, no pe río do da 
tar de, apro vei ta rão pa ra co nhe cer a 
Co o pe ra ti va, atu al men te ins ta la da na 
Uni da de Pri si o nal Fe mi ni na de São 
Luís (UP FEM), no com ple xo pri si o nal 
de Pe dri nhas. Na vi si ta, te rão a opor- 
tu ni da de de co nhe cer a his tó ria das 
co o pe ra das e co mo o pro je to apoi a do 
pe lo Ins ti tu to Hu ma ni tas 360 tem re- 
pre sen ta do pa ra elas uma pers pec ti va 
de mu dan ça de vi da.

Pa ra Pa trí cia Vi lel la Ma ri no, pre si- 
den te do Ins ti tu to, a par ti ci pa ção da 
Co o pe ra ti va Cu xá nes te pro je to é uma

So bre o es pe tá cu lo Mar rom – O Mu si- 
cal
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gran de vi tó ria. “Es ta pos sí vel par ce ria 
nos mos tra que es ta mos no ca mi nho 
cor re to. É is so que fa ze mos com a co- 
o pe ra ti va so ci al Cu xá e as co o pe ra ti- 
vas do pro gra ma Em pre en de do ris mo 
atrás e além das gra des: re con ci li a- 
mos pes so as pa ra que elas pos sam ad- 
qui rir uma no va opor tu ni da de de res- 
so ci a li za ção e, as sim, re cons truí rem 
su as his tó ri as e jor na das de li ber da de 
e au to no mia”, co men ta.

No dia 24, quar ta-fei ra, Mi guel e Jô 
vi si ta rão tam bém o Boi de Ma ra ca nã, 
boi do co ra ção de Al ci o ne que es ta rá 
in ten sa men te pre sen te no mu si cal.

Ide a li za do pe lo ator e pro du tor Jô 
San ta na, o es pe tá cu lo Mar rom – O 
Mu si cal tem tex to e di re ção de Mi guel 
Fa la bel la e é a ter cei ra pe ça do Pro je to 
Tri lo gia do Sam ba, que con ta tam bém 
com as pro du ções Car to la – O Mun do 
é um Moi nho e Do na Ivo ne La ra- Um 
Sor ri so Ne gro.

O en re do con ta rá a his tó ria da sam- 
bis ta Al ci o ne, em uma tra ma per me a- 
da pe la his tó ria do Ma ra nhão, es ta do 
em que ela nas ceu e do qual tan to se 
or gu lha.

ARTES

Exposição sobre pescadores  no Centro Cultural do MP

ARTISTA COM DESTAQUE INTERNACIONAL, UENDELL ROCHA FAZ USO DE MATÉRIAS-PRIMAS COMO O CARVÃO VEGETAL

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
pro mo veu, nes ta quin ta-fei ra, 11, a
aber tu ra da ex po si ção ‘O uni ver so da
pes ca ria’, do ar tis ta plás ti co ma ra- 
nhen se Uen dell Ro cha.

A mos tra, em car taz no Cen tro Cul- 
tu ral do MP MA, faz par te do ci clo de
even tos que mar cam o iní cio das ati- 
vi da des da Es co la Su pe ri or da ins ti tui- 
ção.

Ar tis ta com des ta que in ter na ci o- 
nal, Uen dell Ro cha faz uso de ma té ri- 
as-pri mas co mo o car vão ve ge tal, fo- 
lhas, pe dras, co co ba ba çu quei ma do,
cas ca de ár vo res e ma te ri ais re ci clá- 
veis pa ra re tra tar o co ti di a no dos pes- 
ca do res e dos ci da dãos mar gi na li za- 
dos.

“Eu re tra to o uni ver so das pes so as
com quem con vi vo a vi da in tei ra. In- 
di ví du os que es tão à mar gem da so ci- 
e da de e que, por vi ve rem opri mi dos,
pre ci sam ser vi si bi li za dos”, dis se o ar- 
tis ta.

Ele tam bém agra de ceu o Mi nis té- 
rio Pú bli co pe la opor tu ni da de da ex- 
po si ção e des ta cou a pers pec ti va am- 
bi en tal da sua ar te.

“As te las são re a li za das sem pre com
ma te ri ais re ci clá veis, por que te mos o
com pro mis so com a sus ten ta bi li da- 
de, es pe ci al men te no atu al mo men to
em que é tão ne ces sá rio re for çar o res- 
pei to ao meio am bi en te. Nes se sen ti- 

do, é uma hon ra vol tar ao Mi nis té rio
Pú bli co que sem pre es tá aber to pa ra a
pro mo ção do tra ba lho de ar tis tas ma- 
ra nhen ses”, afir mou.

A ex po si ção foi pres ti gi a da pe lo
pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do
Ni co lau; pe los pro mo to res de jus ti ça
Kar la Adri a na Ho lan da Fa ri as Vi ei ra
(di re to ra da ESMP), Ana Lui za Al mei- 
da de Fer ro e Elyjeane Al ves de Car va- 
lho (au xi li a res da ESMP), Már cio Tha- 
deu Sil va Mar ques (ti tu lar da 1ª Pro- 
mo to ria de Jus ti ça de De fe sa da In fân- 
cia e da Ju ven tu de de São Luís), Car los
Hen ri que Vi ei ra (di re tor da Se cre ta ria
de Pla ne ja men to e Ges tão do MP MA)
e por ser vi do res da ins ti tui ção.

Na oca sião, o ar tis ta plás ti co pre- 
sen te ou o pro cu ra dor-ge ral com uma
te la, in ti tu la da ‘No can ga do’, que re- 
tra ta o co ti di a no de mo ra do res pró xi- 
mos da re gião ma rí ti ma. Edu ar do Ni- 
co lau agra de ceu o ar tis ta e fa lou so bre
a im por tân cia do apoio às ati vi da des
ar tís ti cas.

“O ob je ti vo do Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão, ao cri ar o es pa ço de ar- 
te, era unir, ca da vez mais, a co le ti vi- 
da de à Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça.
Ho je, te mos a enor me sa tis fa ção de
re ce ber a ex po si ção de Uen dell Ro- 
cha, em uma par ce ria com o MP MA

que co me çou em 2002”, dis se Edu ar-
do Ni co lau.

O pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça tam- 
bém des ta cou o as pec to sin gu lar do
tra ba lho de Uen dell, es pe ci al men te o
uso que o ar tis ta faz do car vão ve ge tal.

“O gran de mé ri to do tra ba lho de
Uen dell, en tre tan tos que po dem ser
elen ca dos, é a téc ni ca ori gi nal que ele
re a li za com o car vão. É um tra ba lho
úni co não ape nas no Bra sil, mas no
mun do. Mo ti vo, por tan to, de or gu lho
pa ra o Ma ra nhão”.

So bre o tra ba lho do ar tis ta, a di re-
to ra da ESMP co men tou o en fo que
so ci al das te las, des ta can do três obras
do ar tis ta que re tra tam a si tu a ção de
opres são vi ven ci a das por me ni nas.
Ela ain da agra de ceu o pro cu ra dor-ge-
ral pe lo apoio e à cu ra do ria do even to
pe lo tra ba lho de sen vol vi do.

“Es sa é uma ex po si ção mui to sig ni- 
fi ca ti va, pois tra ta da sim pli ci da de e
com ple xi da de das re la ções so ci ais. É
des se lu gar de opres são re tra ta do pe lo
ar tis ta que nós que re mos re ti rar es sas
me ni nas. Por is so, re a li za mos es sa
jun ção: di rei to, ar te e gê ne ro”, des ta- 
cou Kar la Adri a na Ho lan da Fa ri as Vi- 
ei ra.

A ex po si ção fi ca rá aber ta ao pú bli- 
co até o dia 20 de mar ço no Cen tro
Cul tu ral do MP MA, lo ca li za do na Rua
Os val do Cruz.

Apre sen ta ção Qui lom bo Fre chal – Con cer to de Mú si cas
Au to rais – 17 de fe ve rei ro, às 21h

DISNEY+

Wandavision é a série
mais vista atualmente

Wan da Vi si on es tá de mons tran do ter si do a es co lha
per fei ta pa ra ser a pri mei ra sé rie da Mar vel Stu di os a es- 
tre ar na Disney+, com um su ces so que cres ce a ca da no- 
va se ma na. Seis epi só di os já es tre a ram no stre a ming da
Disney, fal tan do no mo men to ape nas 3 epi só di os pa ra a
sé rie che gar ao fim. Mas mes mo an tes dis so, a sé rie da
Mar vel já po de ser con si de ra da um ab so lu to su ces so.
Após O Man da lo ri a no, a Disney+ já po de di zer que pos- 
sui a sua se gun da sé rie de gran de su ces so. São o que
apon tam os da dos da Par rot Analytics, via For bes. Os da- 
dos que bus cam as pes qui sas em to das as pla ta for mas,
re ve lam que Wan da Vi si on se tor nou a sé rie mais as sis ti- 
da no mun do. Os nú me ros in di cam um iní cio sem tan to
bri lho, en quan to após o ter cei ro epi só dio Wan da Vi si on
já ha via se tor na do a 3ª sé rie mais as sis ti da no mun do.

A sé rie as su miu o to po após a

exi bi ção do 5º epi só dio, se tor nan do

a sé rie mais as sis ti da em to do o

mun do. Su ces so ab so lu to.

Na úl ti ma sex ta, es tre ou o 6º epi só dio de Wan da Vi si- 
on na Disney+, sen do mais um óti mo epi só dio da sé rie
da Mar vel Stu di os, que faz os fãs do MCU pi ra rem a ca da
sex ta-fei ra. O de ho je foi o já bas tan te aguar da do epi só- 
dio de Hal lowe en, que já ha via cap ta do a aten ção dos fãs
du ran te os trai lers e ma te ri ais de di vul ga ção da sé rie, e
tan ta ex pec ta ti va aca bou va len do a pe na. Além de mais
ce nas com o Pi e tro e um fi nal bas tan te im pac tan te, a sé- 
rie apro vei ta o te ma pa ra fa zer di ver sas re fe rên ci as e
evo lui os po de res dos gê me os, o Billy e o Tommy. E uma
das gran des re fe rên ci as des te epi só dio sur gem quan do
a Wan da e o Pi e tro re lem bram o seu Hal lowe en em So- 
ko via, quan do eram cri an ças. 

Os ir mãos apa re cem fan ta si a dos na da mais na da me- 
nos co mo a Viú va Ne gra e o Nick Fury. Co mo es te mo- 
men to de ve ocor rer na dé ca da de 90, a re fe rên cia não
faz mui to sen ti do cro no lo gi ca men te, mas a re fe rên cia é
cla ra nas an te nas e ca be lo da Wan da, e o ta pa olho e ja- 
que ta do Pi e tro.

AMANHÃ

Ocupa CCVM tem show
e debate sobre cinema

A Mos tra de Ci ne ma Mo ven tes re ce be a pri mei ra ro da
de con ver sa com pro fis si o nais do au di o vi su al, pa ra de- 
ba ter so bre as pro du ções exi bi das na ses são de es treia. E
são dois di re to res in dí ge nas.

Gra ci e la Gua ra ni é pro du to ra cul tu ral, co mu ni ca do- 
ra, ci ne as ta, cu ra do ra de ci ne ma e for ma do ra em au di o- 
vi su al da Na ção Gua ra ni Kai owá (MS). Uma das in dí ge- 
nas pi o nei ras em pro du ções ori gi nais au di o vi su ais no
Bra sil, pos sui 8 cur tas-me tra gens no cur rí cu lo e foi con- 
vi da da co mo de ba te do ra da me sa-re don da Mu lhe res na
Mí dia e no Ci ne ma no 70º Fes ti val In ter na ci o nal de Ci- 
ne ma de Ber lim.

Al ber to Ál va res é fo tó gra fo e ci ne as ta in dí ge na da et- 
nia Gua ra ni Nhan de va (MS). Tam bém é pro fes sor e tra- 
du tor de Gua ra ni. Gra du a do em li cen ci a tu ra in ter cul tu- 
ral pa ra edu ca do res in dí ge nas, pe la Fa cul da de de Edu- 
ca ção da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais –
UFMG, e, atu al men te, mes tran do em Ci ne ma e Au di o vi- 
su al na Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se – UFF.

Os in te res sa dos em par ti ci par da ro da de con ver sa
de vem en vi ar no me com ple to e te le fo ne pa ra con ta- 
to@ccv-ma.org.br. A trans mis são acon te ce rá pe la Pla ta- 
for ma Zo om e pe lo ca nal do CCVM no YouTube. Ins cri- 
ções gra tui tas.

O Con cer to apre sen ta mú si cas afro-bra si lei ras, in ter- 
pre ta das pe lo can tor e com po si tor Adal ber to Con cei ção
da Sil va (Mes tre Zum bi Bahia), que con tam a his tó ria da
co mu ni da de qui lom bo la de Fre chal, lo ca li za da no mu- 
ni cí pio de Mi rin zal. No re per tó rio, can ções do CD Rit- 
mos nos Qui lom bos (1998), en tre ou tras com po si ções
que ver sam so bre re sis tên cia e for ta le ci men to da cul tu- 
ra de co mu ni da des ne gras ma ra nhen ses.

Mes tre Zum bi Bahia, além de can tor e com po si tor, é
co reó gra fo, per cus si o nis ta, pro fes sor, pe da go go e Mes- 
tre em Ci ên ci as da Edu ca ção. Ini ci ou a car rei ra ar tís ti ca
no gru po Fi lhos de Obá, em Sal va dor (BA) e, des de 1994,
no Ma ra nhão, atua co mo Co or de na dor Pe da gó gi co do
lns ti tu to Of fi ci na Af fro. Em 2010, re ce beu o prê mio Pa- 
trimô nio Cul tu ral Ima te ri al Vi vo, con fe ri do pe lo IPHAN,
pe la im plan ta ção e ati vi da des de pre ser va ção da Ca po- 
ei ra na Pa raí ba e em Per nam bu co.

As sis ta em: https://www.youtube.com/cen tro cul tu- 
ral va le ma ra nhao

São Luís, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
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