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04H30 ................ 0.9M

10H41 ................ 5.4M

16H56 ................ 1.0M

22H53 ................ 5.4M

Com 240 mil mortos pela covid19 e uma campanha de vacinação sem logística confiá-
vel e sem prazos determinados, além da falta de ampolas em vários estados, o Brasil se 
volta para três decretos que o presidente Jair Bolsonaro pôs em vigor, nos quais ele fa-
cilita a aquisição de armas e munições.

Vale Armas ou vacinas? 
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Perí-
odos de nublado, com chuva a qualquer hora

98 98232-0262

Bloco de Oposição 
é dissolvido na 

Assembleia Legislativa

Pela primeira vez 
vereadores de São Luís se 
dividem em três blocos
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"A ADI da OAB MA
 contra a COECV" 

RAFAEL SILVA 

Advogado popular

"A Solidariedade 
na Pandemia"

DR. GUTEMBERG 

Médico, Prof. Dr. de Cirurgia da UFMA

Quarta-feira 
de cinzas
Quase 5.000 mortos por 
Covid-19 no Maranhão

PÁGINA  2

Prefeito Braide entrega  50  leitos exclusivos para Covid-19
PÁGINA  2
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Com a suspensão do pagamento das parcelas da dívida pública à União, estados e
municípios estão com sobra no cofre

FINANÇAS

Estados e municípios
têm caixa de R$ 82 bi

D
i fe ren te men te da União,
que co me ça es te ano com
um de fi cit pri má rio his tó ri- 
co, es ta dos e mu ni cí pi os

bra si lei ros en tram em 2021 com as
con tas no azul. Da dos do go ver no ex- 
pli cam que, en quan to a União amar- 
gou um rom bo fis cal de R$ 745,3 bi- 
lhões em 2020 por con ta da pan de mia
da co vid-19, os go ver nos re gi o nais
ob ti ve ram um su pe ra vit pri má rio de
R$ 38,7 bi lhões e, por is so, aca ba ram o
ano com R$ 82,8 bi lhões em cai xa. O
re sul ta do foi o me lhor dos úl ti mos 20
anos e, se gun do es pe ci a lis tas, po de ria
ser usa do pa ra re for çar o au xí lio
emer gen ci al nes te ano. Es ta dos e mu- 
ni cí pi os di zem, no en tan to, que o fô- 
le go fi nan cei ro é cir cuns tan ci al. Por
is so, re for çam a ne ces si da de de avan- 
çar com pau tas fis cais co mo a PEC
Emer gen ci al e as re for mas nes te ano.

O su pe ra vit de R$ 38,7 bi lhões re- 
gis tra do pe los es ta dos e mu ni cí pi os
em 2020 é o me lhor da sé rie his tó ri ca
do Ban co Cen tral (BC), ini ci a da em
1991. Até en tão, o me lhor re sul ta do
ha via si do o de 2011, quan do as re cei- 
tas su pe ra ram as des pe sas dos en tes
re gi o nais em R$ 32,9 bi lhões. O re sul- 
ta do é mais que o do bro do ob ti do em
2019, quan do os es ta dos e mu ni cí pi os
ti ve ram su pe ra vit de R$ 15,2 bi lhões.
As sim, acu mu la ram um vo lu me de
cai xa iné di to.

Se gun do le van ta men to do Te sou ro
Na ci o nal, o cai xa dos go ver nos re gi o- 
nais pra ti ca men te do brou, sal tan do
de R$ 42,6 bi lhões em 2019 pa ra R$
82,8 bi lhões em 2020. É o me lhor re- 

sul ta do des de 2001, quan do co me ça- 
ram as me di ções do Te sou ro Na ci o- 
nal. O sal do, po rém, não é fru to de
uma me lho ra na si tu a ção fis cal dos
go ver nos re gi o nais, que, as sim co mo
a União, vêm ten tan do li dar com o au- 
men to dos gas tos de pes so al e com a
re du ção dos in ves ti men tos há anos.

Es pe ci a lis tas ex pli cam que os es ta- 
dos e mu ni cí pi os con se gui ram uma
fol ga de cai xa em meio à pan de mia de
co vid-19 por con ta dos au xí li os fe de- 
ra ti vos apro va dos pe la União e pe lo
Con gres so Na ci o nal no ano pas sa do,
por meio do pro gra ma de en fren ta- 
men to ao no vo co ro na ví rus. A Lei
Com ple men tar 173, por exem plo, de- 
ter mi nou o re pas se de R$ 60,2 bi lhões
da União pa ra os es ta dos, os mu ni cí- 
pi os e o Dis tri to Fe de ral, pa ra com- 
pen sar a per da de ar re ca da ção e ga- 
ran tir ações de saú de e as sis tên cia so- 
ci al.

Além dis so, a pe di do dos go ver nos
re gi o nais, o go ver no li be rou R$ 16 bi- 
lhões pa ra com pen sar as per das oca- 
si o na das pe la cri se da co vid-19 no
Fun do de Par ti ci pa ção dos Es ta dos
(FPE) e no Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os (FPM); trans fe riu ou tros
R$ 10 bi lhões pa ra o fi nan ci a men to de
me di das lo cais de saú de; e sus pen deu
o pa ga men to de dí vi das es ta du ais de
R$ 35,35 bi lhões.

Os es ta dos e mu ni cí pi os ain da fo- 
ram be ne fi ci a dos, in di re ta men te, pe- 
lo au xí lio emer gen ci al aos mais vul ne- 
rá veis. Afi nal, ao per mi tir que as fa mí- 
li as mais po bres con ti nu as sem con- 
su min do, o be ne fí cio tam bém fa vo re- 

ceu a ar re ca da ção do ICMS nos es ta- 
dos. O Mi nis té rio da Eco no mia cal cu- 
la, in clu si ve, que a ar re ca da ção dos
es ta dos su biu 2,14% em 2020. Por is- 
so, sus ten ta que o au xí lio fe de ra ti vo
apro va do no ano pas sa do foi mais que
su fi ci en te pa ra com pen sar as per das
fi nan cei ras de cor ren tes da co vid-19
nos go ver nos re gi o nais.

“Os au xí li os fe de rais vi e ram aci ma
da ex pec ta ti va ini ci al de per da de re- 
cei tas”, re co nhe ce o con sul tor econô-
mi co da Fren te Na ci o nal de Pre fei tos
(FNP), Kle ber Cas tro. Ele lem bra que a
aju da da União foi ne go ci a da em abril
do ano pas sa do, quan do a pan de mia
ain da es ta va no iní cio e, por is so, eram
gran des as in cer te zas so bre o im pac to
que a co vid-19 te ria na eco no mia bra-
si lei ra. Pro va dis so é que, à épo ca, o
mer ca do pro je ta va uma que da de
6,5% a 9% do Pro du to In ter no Bru to
(PIB) do Bra sil em 2020, que, na ver- 
da de, foi de 4,05%, se gun do o Ín di ce
de Ati vi da de do Ban co Cen tral (IBC-
Br). “A pro pos ta dos es ta dos e dos mu- 
ni cí pi os era que hou ves se um se gu ro-
re cei ta, em que a União com pen sa ria
a per da de re cei ta na pro por ção re gis- 
tra da por eles. O se gu ro ga ran ti ria
uma re po si ção exa ta, ape nas nos mu- 
ni cí pi os que re al men te per de ram re- 
cei ta. Po rém, o mi nis tro Pau lo Gue des
não que ria pas sar um che que em
bran co, com me do de que os es ta dos e
mu ni cí pi os não se em pe nhas sem em
ga ran tir a ar re ca da ção. Por is so, as si- 
nou um che que gor do, já que, na que la
épo ca, as ex pec ta ti vas eram mui to
ruins”, re cor da Cas tro.

EX-MINISTRO

Moro perde força para as eleições

EX-MINISTRO SERGIO MORO TEVE SEU NOME COTADO PARA SER UM DOS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

.

A de ci são do STF, na úl ti ma se ma- 
na, de con ce der ao ex-pre si den te Luiz
Iná cio Lu la da Sil va aces so a men sa- 
gens apre en di das na Ope ra ção Spo o- 
fing, com diá lo gos en tre Ser gio Mo ro e
in te gran tes da La va-Ja to, fez com que
o no me do ex-juiz fe de ral, que se con- 
sa grou pe la atu a ção na ope ra ção, vol- 
tas se ao cen tro po lí ti co. Ele nun ca
dei xou de ser co gi ta do pa ra a dis pu ta
elei to ral de 2022 — sen do, in clu si ve,
lem bra do nas pes qui sas de in ten ção
de vo to —, mas vem per den do for ça
des de a en tra da no go ver no de Jair
Bol so na ro, no qual ocu pou o car go de
mi nis tro da Jus ti ça. A si tu a ção ten de a
pi o rar com o jul ga men to da sus pei ção
de le, no STF, que po de anu lar o pro- 
ces so do tri plex do Gua ru já, no qual
Lu la foi con de na do à pri são.

O en fra que ci men to de Mo ro be ne- 
fi cia pe tis tas e bol so na ris tas. Ana lis tas
po lí ti cos apon tam que os dois la dos
pre fe rem a po la ri za ção em 2022, co- 
mo ocor reu em 2018. No ca so de Lu la,
mes mo que não re cu pe re os di rei tos
po lí ti cos, da rá apoio a Fer nan do Had- 
dad na cor ri da pe lo Pla nal to. Ca so o
STF con si de re que o ex-juiz foi par ci al
no jul ga men to do tri plex, pe tis tas po- 
de rão ex plo rar o dis cur so de per se- 
gui ção e in jus ta con de na ção so fri da
pe lo par ti do no pas sa do, apon tan do

que a exe cra ção pú bli ca da le gen da
le vou Bol so na ro ao po der.

Mes mo sem o jul ga men to de sus- 
pei ção, já exis te de ci são no Su pre mo
que aju da a re for çar a te se con tra Mo- 
ro. No ano pas sa do, a Se gun da Tur ma
(a mes ma que vai ava li ar a even tu al
par ci a li da de do ex-juiz) re ti rou a de la- 
ção do ex-mi nis tro An to nio Pa loc ci na
ação con tra o ex-pre si den te re la ti va a
re ce bi men to de pro pi na por meio de
um ter re no que se ria des ti na do ao
Ins ti tu to Lu la. O de poi men to foi in- 
cluí do no pro ces so pou co an tes da
elei ção de 2018, e Mo ro re ti rou o si gi lo
seis di as an tes do pri mei ro tur no. Os
mi nis tros apon ta ram par ci a li da de do
ex-juiz, en ten den do que ele quis cri ar
um fa to po lí ti co às vés pe ras do plei to.

Um re vés de Mo ro, e um con se- 
quen te aba lo à ima gem de le, agra da- 
ria, tam bém, a Bol so na ro, por que o
pre si den te fo ca ria no seu ad ver sá rio
fa vo ri to, o PT. “O que o pe tis mo e o
bol so na ris mo de se jam é se en fren tar
no va men te. O PT vê is so co mo uma
pos si bi li da de de vi tó ria. Num ce ná rio
de ho je, é mais fá cil do que en fren tar
Ci ro (Go mes) ou a cen tro-di rei ta (co- 
mo o go ver na dor de São Pau lo, João
Do ria)”, afir ma Mar co Antô nio Car va- 
lho Tei xei ra, ci en tis ta po lí ti co e pro- 
fes sor da Fun da ção Ge tu lio Var gas

(FGV) de São Pau lo. “E Bol so na ro, na
me di da em que per deu a ima gem de
mi to, de an ti cor rup ção, ele, de cer ta
for ma, vai ter de con tar com ini mi go
ima gi ná rio, e ele não tem ou tro a não
ser o pe tis mo.” Con for me o pro fes sor,
uma even tu al saí da de Mo ro da cor ri-
da fa vo re ce ria, tam bém, a cen tro-di- 
rei ta, que po de ria ter de di vi dir vo tos.

Ci en tis ta po lí ti co da PUC-RJ, Ri car- 
do Is ma el afir ma que os in te res ses de
Bol so na ro e de Lu la con ver gem quan-
do se tra ta de des gas tar Mo ro. “Am bos
são be ne fi ci a dos. Had dad quer en- 
fren tar Bol so na ro, e Bol so na ro quer
Had dad. Eles que rem frag men tar o
cen tro. E Had dad acha que é mais fá-
cil ven cer Bol so na ro do que um can- 
di da to de cen tro. O pre si den te tem o
mes mo pen sa men to. A po la ri za ção
in te res sa aos dois la dos”, res sal ta.

Além dis so, Mo ro tra ria jun to o dis-
cur so an ti cor rup ção que, se gun do o
pro fes sor, atin ge o PT por to dos os es- 
cân da los, co mo os en vol ven do a Pe- 
tro bras, e Bol so na ro, que se ali ou ao
Cen trão e ain da li da com pro ble mas
fa mi li a res, co mo a de nún cia en fren-
ta da pe lo fi lho, o se na dor Flá vio Bol- 
so na ro (Re pu bli ca nos-RJ), de es que-
ma de ra cha di nhas na As sem bleia Le- 
gis la ti va do Rio quan do ele era de pu- 
ta do es ta du al.

SENADO

Eliziane quer derrubar
decreto das armas

ELIZIANE GAMA FEZ QUATRO PROJETOS CONTRA DECRETO

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia-MA) apre sen- 
tou no Se na do qua tro pro je tos pa ra sus tar os qua tro de- 
cre tos so bre ar mas de fo go as si na dos pe lo pre si den te
Jair Bol so na ro no fim da se ma na pas sa da.

Os de cre tos fle xi bi li zam as re gras pa ra a com pra e o
uso de ar mas, mu ni ções e aces só ri os. En ti da des ci vis li- 
ga das à área de se gu ran ça pú bli ca cri ti ca ram os atos e
ar gu men ta ram que a fa ci li ta ção no aces so a ar mas de
fo go au men ta a vi o lên cia.

Den tro do Con gres so tam bém hou ve re sis tên cia aos
tex tos as sim que fo ram pu bli ca dos. O 1º vi ce-pre si den te
da Câ ma ra, de pu ta do Mar ce lo Ra mos (PL-AM), dis se
que Bol so na ro in va diu a com pe tên cia de de pu ta dos e
se na do res ao le gis lar so bre o te ma.

A Cons ti tui ção pre vê que o pre si den te da Re pú bli ca
po de pu bli car de cre tos pa ra re gu la men tar leis, mas não
pa ra cri ar no vas. Os de cre tos de Bol so na ro afir mam que
es tão re gu la men tan do pon tos do Es ta tu to do De sar ma- 
men to, lei apro va da em 2003. Ape sar de de cre tos não
pre ci sa rem ser apro va dos pe la Câ ma ra e pe lo Se na do, o
Con gres so po de vo tar pro je tos que sus tem os tex tos.

Ao pro to co lar os pro je tos, a se na do ra Eli zi a ne ar gu- 
men tou que os de cre tos des vir tu am as leis do país e ex- 
tra po lam as atri bui ções do po der Exe cu ti vo. Ela tam- 
bém dis se que as no vas re gras au men ta ri am a vi o lên cia
no país e são fru to de um “ins tin to be li co so” do pre si- 
den te.

“Não se jus ti fi ca por in te res ses econô mi cos le gí ti mos
nem por um su pos to au men to da se gu ran ça dos ci da- 
dãos fren te ao cri me or ga ni za do ou co mum. É pro du to
de um ins tin to be li co so, an ti-hu ma no, an ti cris tão, a fa- 
vor da mor te co mo con du tor en tre as pes so as”, afir mou
a se na do ra.

As no vas re gras, ca so não se jam der ru ba das no Con- 
gres so, só en tra rão em vi gor 60 di as após a pu bli ca ção
dos de cre tos.

ALEMA

Bloco de Oposição é
dissolvido na Assembleia

DEFINIÇÃO DOS BLOCOS PARLAMENTARES FOI FEITA SEGUNDA

Foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do Po der Le gis la ti vo,
na se gun da-fei ra (15), a ofi ci a li za ção da cri a ção do Blo- 
co Par la men tar In de pen den te (MDB/PRTB/PMN) e a
dis so lu ção do Blo co Par la men tar de Opo si ção
(MDB/PV). As ban ca das do Par ti do Li be ral (PL) e do Re- 
pu bli ca nos tam bém co mu ni ca ram a for ma ção do Blo co
Par la men tar De mo crá ti co.

O lí der do Blo co Par la men tar

In de pen den te se rá o de pu ta do

Ar nal do Me lo (MDB) e é com pos to

pe los de pu ta dos Ro ber to Cos ta e

So cor ro Wa quim, tam bém do MDB,

além do de pu ta do Wen dell La ges

(PMN) e da de pu ta da Be tel Go mes

(PRTB).

Já o Blo co Par la men tar De mo crá ti co te rá co mo lí der o
de pu ta do Vi ní cius Lou ro (PL) e é com pos to pe los de pu- 
ta dos Le o nar do Sá, De ti nha e Hé lio So a res, to dos do PL,
além dos de pu ta dos Aris ton Sou sa, Du ar te Jú ni or e Fá- 
bio Ma ce do, do Re pu bli ca nos, que des vin cu la ram-se do
Blo co Par la men tar Uni dos Pe lo Ma ra nhão.

O Blo co Par la men tar Uni dos pe lo Ma ra nhão (“Blo- 
cão”) con ti nua sen do o mai or blo co da Ca sa, ten do com
lí der o de pu ta do Mar co Au ré lio (PC doB) e com pos to por
22 par la men ta res dos par ti dos PC doB, PDT, DEM,
PROS, PSB, PTC, PSL e PTB.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Políticos do estado são a favor do aumento da tributação sobre os mais ricos para
transferir renda aos mais pobres para a recuperação da atividade econômica do Brasil

SAMARTONY MAR TINS

DI E GO EMIR
ES PE CI AL PA RA O IM PAR CI AL

REEQUILÍBRIO FISCAL

Senador Weverton quer 
tributação de fortunas

O
se na dor We ver ton Ro cha
(PDT) usou as re des so ci ais
pa ra de fen der a tri bu ta ção
de gran des for tu nas.

 Um es tu do da USP afir ma que ta- 
xar ri cos pa ra fi nan ci ar o Bol sa Fa mí- 
lia ele va ria o PIB do Bra sil em 2,4%,
ele de fen deu a me di da. “Es tu do da
USP con fir ma a im por tân cia de tri bu- 
tar as gran des for tu nas do Bra sil. Há
1% da po pu la ção que gas ta me nos de
25% do que ga nha e há a gran de mai o- 
ria que che ga ao fi nal do mês con tan- 
do mo e das. Tá na ho ra de re e qui li brar
es sa con ta”, afir mou o par la men tar.

Au men tar a tri bu ta ção so bre os
mais ri cos pa ra trans fe rir ren da aos
mais po bres po de con tri buir pa ra a
re cu pe ra ção da ati vi da de econô mi ca,
além de re du zir a de si gual da de, apon- 
ta es tu do iné di to re a li za do pe lo Ma- 
de-USP (Cen tro de Pes qui sa em Ma- 
cro e co no mia das De si gual da des da
Uni ver si da de de São Pau lo).

 Con for me o es tu do, cu jos re sul ta- 
dos se rão pu bli ca dos em no ta téc ni ca
nes ta se gun da-fei ra (15), uma po lí ti ca
de pro te ção so ci al fi nan ci a da a par tir
da tri bu ta ção do 1% mais ri co, que ga- 
ran ta a trans fe rên cia de R$ 125 por
mês pa ra os 30% mais po bres, po de
ter um im pac to po si ti vo de 2,4% no
PIB (Pro du to In ter no Bru to, que é a
so ma de to dos os bens e ser vi ços fi- 
nais pro du zi dos por um país, por
exem plo, ao lon go de um de ter mi na- 

do pe río do, co mo um ano ou um tri- 
mes tre).

Es ta não é a pri mei ra vez que um
po lí ti co ma ra nhen se é a fa vor a tri bu- 
ta ção de gran des for tu nas. Em mar ço
do ano pas sa do, a se na do ra Eli zi a ne
Ga ma (Ci da da nia-MA) apre sen tou o
PLP 50/2020. Além da cri a ção do im- 
pos to, ela su ge re uma me di da que po- 
de ria ge rar efei tos ime di a tos: o em- 
prés ti mo com pul só rio apli ca do às
gran des for tu nas. 

O em prés ti mo com pul só rio é uma
fer ra men ta que a Cons ti tui ção per mi- 
te em cir cuns tân ci as emer gen ci ais,
co mo guer ras ou ca la mi da des pú bli- 
cas. A cri se pro vo ca da pe lo no vo co ro- 
na ví rus pro vo cou a de cre ta ção de es- 
ta do de ca la mi da de no país até 31 de
de zem bro, abrin do ca mi nho pa ra es- 
sa pos si bi li da de. Ao con trá rio dos im- 
pos tos, o em prés ti mo com pul só rio
não pre ci sa aguar dar o ano se guin te
pa ra co me çar a va ler. No en tan to, os
va lo res ar re ca da dos de vem ser de vol- 
vi dos no fu tu ro.

De acor do com o tex to de Eli zi a ne,
o em prés ti mo con sis ti ria em uma alí- 
quo ta de 4% apli ca da so bre a mes ma
ba se tri bu tá ria do im pos to que a se- 
na do ra pro põe: pa trimô ni os aci ma de
12 mil ve zes o li mi te de isen ção do im- 
pos to de ren da. O di nhei ro se ria re tor- 
na do a par tir de 2021, re mu ne ra do
pe la Ta xa Re fe ren ci al (TR) – mes mo
ín di ce usa do na atu a li za ção dos va lo- 
res do Fun do de Ga ran tia do Tem po
de Ser vi ço (FGTS).

“Sa be mos que his to ri ca men te no

Bra sil os mais ri cos pa gam pou cos tri- 
bu tos, e fre quen te men te se be ne fi ci a-
ram de fa vo res es ta tais. Tri bu tar gran-
des for tu nas é uma for ma de a so ci e- 
da de re ce ber de vol ta uma pe que na
par ce la de re nún ci as fis cais e sub sí di-
os da dos no pas sa do”, es cre veu a se-
na do ra em sua jus ti fi ca ti va pa ra o
pro je to.

Tam bém em agos to de 2020, o go- 
ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no
(PC doB), par ti ci pou do lan ça men to
da cam pa nha “Ta xar os su per-ri cos
pa ra re cons truir o país”. Na épo ca Di- 
no afir mou que quan do se fa la em
“pro gres si vi da de” da car ga tri bu tá ria,
a clas se mé dia é le va da a crer que se- 
ria im pac ta da com au men tos de im- 
pos tos. Não é o ca so da pro pos ta da
“Re for ma Tri bu tá ria So li dá ria”. “Es ta- 
mos tra tan do dos su per-ri cos, aque les
que re al men te de têm gran des pa- 
trimô ni os.

 Na ver da de, a nos sa pro pos ta pro-
te ge a clas se mé dia bra si lei ra e o mer- 
ca do in ter no. E ga ran te con di ções fis-
cais pa ra a re to ma da de um ci clo de
pros pe ri da de no Bra sil”, des ta cou o
go ver na dor. Di no afir mou que, no
Ma ra nhão, ze rou im pos tos so bre a
ven da de mo tos po pu la res, en quan to
ele vou as alí quo tas que in ci dem so bre
gran des he ran ças.

Va le lem brar que o im pos to so bre
gran des for tu nas es tá pre vis to na
Cons ti tui ção Fe de ral des de sua pro- 
mul ga ção, mas ne ces si ta de uma lei
que o im ple men te, al go que nun ca foi
fei to.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Vereadores se dividem em três blocos

15 PARLAMENTARES FORMAM O BLOCO GOVERNISTA, 10 O BLOCO INDEPENDENTE E 6 FORMAM UM SEGUNDO BLOCO GOVERNISTA

Pe la pri mei ra vez em mais de 400
anos de his tó ria, a Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís se di vi di rá em blo cos. Os
31 ve re a do res dei xa ram o sin gu lar de
la do e vão pas sar atu ar em con jun to.
15 par la men ta res for mam o Blo co go- 
ver nis ta, 10 for mam o blo co in de pen- 
den te e 6 for mam um se gun do blo co
au xi li ar go ver nis ta.

No Blo co Go ver nis ta es tão o PDT
com Os mar Fi lho, Rai mun do Pe nha e

Na to Jr; o Po de mos com Oc tá vio So ei- 
ro, Cha gui nhas, Do min gos Paz e Mar- 
ci al Li ma; o PMN com Ál va ro Pi res,
Mar cus Cas tro e Ri bei ro Ne to; o PSC
com Dr Gu tem berg; o PSD com Kar la
Sarney; o DEM com Ed son Ga gui nho;
o PTB com Sil va na Noely e o DC com
Thyago Frei tas.

No Blo co “To dos por São Luís”, que
po de ser con si de ra do um blo co au xi- 
li ar go ver nis ta es tão o PSL com Chi co
Car va lho; Re pu bli ca nos com Ro sa na
da Saú de; Pa tri o ta com Ba tis ta Ma tos;
PTC com An to nio Gar cez e o PL com

Al dir Jú ni or e Da ni el Oli vei ra.
Já no Blo co “Uni dos por São Luís”

tem a pre sen ça do PC doB com As tro
de Ogum, Con ci ta Pin to, Fá ti ma Araú- 
jo e Pau lo Vic tor; o PT com Co le ti vo
Nós; Mar qui nhos do DEM, Mar lon
Bo tão Fi lho do PSB, Andrey Mon tei ro
do Re pu bli ca nos e Um be li no Jú ni or
do PRTB e Be to Cas tro do Avan te.

Na Câ ma ra, Mar ci al Li ma ain da de- 
sem pe nha fun ção de lí der do go ver no
e Ba tis ta Ma tos o vi ce-lí der. Já na opo- 
si ção, Pau lo Vic tor de mons tra ter o in- 
te res se de ser o lí der da opo si ção.

1

2

3

Ba las a gra nel

Nem aí (1)

Nem aí (2)

“A mu dan ça cli má ti ca se rá pi or que a pan -
de mia”

Ar ma ção (1)

Ar ma ção (2)

Va le Ar mas ou va ci nas?
Com 240 mil mor tos pe la Co vid-19 e uma cam pa nha de va ci- 

na ção sem lo gís ti ca con fiá vel e sem pra zos de ter mi na dos, além
da fal ta de am po las em vá ri os es ta dos, o Bra sil se vol ta pa ra três
de cre tos que o pre si den te Jair Bol so na ro pôs em vi gor, nos quais
ele fa ci li ta a aqui si ção de ar mas e mu ni ções. Co mo se o país es ti- 
ves se à bei ra de uma guer ra ci vil, ou pre ci san do de mi lí ci as ar ma- 
das em to dos os seus qua dran tes. É es tar re ce dor a pres sa do go- 
ver no pa ra afrou xar a com pra de ar mas, sob o ar gu men to atra ves- 
sa do de que po pu la ção ar ma da é po pu la ção mais se gu ra.

Di an te do atra so do go ver no Bol so na ro em fir mar acor dos pa ra
a aqui si ção de va ci nas con tra a Co vid-19, o Bra sil já vi ve um apa- 
gão na dis tri bui ção dos imu ni zan tes. No Rio de Ja nei ro aca bou o
es to que e o pre fei to Edu ar do Pa es (DEM) anun ci ou sus pen são da
cam pa nha até que ha ja re po si ção dos es to ques. A imu ni za ção de
ido sos de 84 anos foi man ti da, mas a par tir on tem, foi pa ra li sa da
pa ra ou tras fai xas etá ri as, até a che ga da de no vas do ses do Ins ti tu- 
to Bu tan tan, pro me ti da pa ra a pró xi ma se ma na.

Tam bém Ana nin deua, no Pa rá, vi ve si tu a ção pa re ci da. A se cre- 
ta ria de Saú de da ci da de sus pen deu a imu ni za ção do min go (14),
por fal ta de do ses. O es ta do da Bahia tam bém es tá com os es to- 
ques de va ci nas qua se ze ra dos. A va ci na ção che gou a ser sus pen sa
na ca pi tal Sal va dor nes te úl ti mo fi nal de se ma na, mas foi re to ma- 
da na se gun da – de for ma len ta. Em ou tras re giões da Bahia e tam- 
bém em al guns es ta dos, a si tu a ção é de ses pe ra do ra.

En quan to is so, a atu a li za ção do De cre to 9.845/2019, pro mo vi- 
da por Jair Bol so na ro, ob je ti va fa ci li tar ain da mais a pos se e por te
de ar mas e mu ni ções, mes mo ge ran do uma sé rie de re a ções den- 
tro e fo ra do Con gres so Na ci o nal.

O de pu ta do fe de ral Mar ce lo Frei xo (PSOL-RJ) afir ma no Twit- 
ter que “a po lí ti ca ar ma men tis ta do pre si den te não é ape nas so bre
in se gu ran ça, é so bre de mo cra cia. Bol so na ro es tá ar man do seus
apoi a do res pa ra ame a çar as ins ti tui ções. O gol pe es tá em cur so”.
Cha ma a aten ção no de cre to é o nú me ro de ar mas e quan ti da de
de mu ni ções que po dem ser com pra das a par tir da re e di ção do
de cre to. O jor nal Es ta do de Mi nas pu bli cou on tem uma ca pa his- 
tó ri ca, com as se guin tes man che tes: “Bol so na ro quer mais ar mas
– Bra sil quer mais va ci nas”.

O no vo tex to do de cre to das ar mas per mi te que ati ra do res pos- 
sam ad qui rir até 60 ar mas e ca ça do res até 30. A au to ri za ção do
exér ci to só se rá exi gi da quan do es sas quan ti da des fo rem su pe ra- 
das. O tan to de mu ni ções: dois mil pa ra ar mas de uso res tri to e
cin co mil de uso per mi ti do.

O se na dor Ro ber to Ro cha nem se quer deu ou vi do aos aler tas
do go ver na dor de São Pau lo, João Do ria, so bre os tu ca nos que an- 
dam de asa caí da na di re ção de Jair Bol so na ro, seu prin ci pal ini- 
mi go po lí ti co na pré-dis pu ta da Pre si dên cia em 2022.

En quan to Do ria pe diu o afas ta men to do de pu ta do Aé cio Ne- 
ves que tra ba lhou pe la elei ção do bol so na ris ta Arthur Li ra (PP)
pa ra pre si den te da Câ ma ra, o se na dor Ro ber to Ro cha não deu a
mí ni ma ao go ver na dor. Con ti nua fir me e en tu si as ma do com Jair
Bol so na ro. 

Do mul ti bi li o ná rio Bill Ga tes, as sus ta do com a evo lu ção da
pan de mia pe lo mun do e ago ra com su as ver ten tes ain da mais con- 
ta gi o sas, in clu si ve no Bra sil.

 
O Ma ra nhão não en trou na lis ta dos 12 es ta dos que já

con traí ram a va ri an te do co ro na ví rus de Ma naus (P.1).
Os in fec ta dos são: Pa raí ba, Pi auí, São Pau lo, Es pí ri to

San to, San ta Ca ta ri na. E ain da te ve car na val clan des ti- 
no país afo ra.

 
O Mi nis té rio da Saú de es tá es tu dan do pos sí veis ca sos

da va ri an te em ou tros es ta dos, ain da não con fir ma dos
ofi ci al men te. O mai or nú me ro são 13 ca sos de São

Pau lo. Em Ara ra qua ra, as fi las de pes so as à es pe ra de
lei to de UTI as sus tam as au to ri da des.

 
O pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de en tre gou, on- 

tem, 50 lei tos ex clu si vos pa ra pa ci en tes de ca sos mo- 
de ra dos e gra ves de Co vid-19, no Hos pi tal da Mu lher.

Os lei tos es tão di vi di dos em 30 de en fer ma ria, 10 de
UTI e 10 de Su por te Avan ça do.

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) pro to co la pro je tos pa ra
ten tar sus tar de cre tos de ar mas do pre si den te Jair Bol so na ro. Ela
diz que as me di das ‘ex tem po râ ne as’ são um cri me de le sa pá tria e
uma trai ção à de mo cra cia.

Co mo lí der do Blo co In de pen den te no Se na do, Eli zi a ne Ga ma
propôs qua tro pro je tos (PDLs) com o ob je ti vo de sus tar os de cre- 
tos pre si den ci ais “que pro mo vem um der ra me de ar mas de fo go e
mu ni ções no Bra sil”.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RI CAR DO VI VEI ROS

DR. GU TEM BERG FER NAN DES DE
ARAÚ JO
Mé di co, Prof. Dr. de Ci rur gia da UF MA,
Mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se de
Me di ci na, Au tor do Li vro “De sa fi os na
Ges tão da Saú de Pú bli ca no SUS”, Ve re -
a dor de São Luís.

Democracia em risco

As ce nas de sel va ge ria na in va são do Ca- 
pi tó lio, em Washing ton (EUA), quan do de- 
pu ta dos e se na do res dis cu ti am a ra ti fi ca ção
da elei ção de Joe Bi den, mos tra ram o que
acon te ce quan do um pre si den te des res pei ta
as ins ti tui ções, co lo ca em che que a cre di bi li- 
da de do sis te ma elei to ral e ig no ra os li mi tes
de in de pen dên cia dos de mais po de res. Um
ver go nho so exem plo da con si de ra da mai or
de mo cra cia do Mun do, um mau si nal do que
po de ocor rer em ou tras na ções. Aqui no Bra- 
sil, em 2022, te re mos elei ções pre si den ci ais.
Jair Bol so na ro, des de sua pos se, vem in fla- 
man do apoi a do res con tra o Le gis la ti vo e o
Ju di ciá rio.

Tem acu sa do o sis te ma elei to ral bra si lei- 
ro de frau de, de sa cre di tan do as ur nas ele trô- 
ni cas. Co mo Do nald Trump, sem apre sen tar
pro vas. Va le lem brar que em Bra sí lia hou ve
uma ten ta ti va de in va são do Con gres so Na- 
ci o nal, e fo ram lan ça dos ro jões con tra o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral bus can do in ti mi dar
os mi nis tros. São re cor ren tes os ata ques do
pre si den te bra si lei ro à li ber da de de im pren- 
sa, aos jor na lis tas. Hou ve um ato pú bli co de
ma ni fes tan tes pe din do o fe cha men to do
Par la men to e do STF, que me re ceu dis cur so

pre si den ci al. E mui tas fa kes news con tra de- 
sa fe tos po lí ti cos que, se gun do de nún ci as de
ex-in te gran tes da cú pu la do Go ver no, têm
ori gem no “Ga bi ne te do Ódio” co man da do
por um fi lho de Bol so na ro. Ou tro fi lho, de- 
pu ta do fe de ral pau lis ta, su ge riu a ne ces si da- 
de de um no vo AI-5, me di da que sus pen de- 
ria ga ran ti as cons ti tu ci o nais. Ou tro fi lho,
par la men tar flu mi nen se, de nun ci a do pe la
prá ti ca de “ra cha di nhas”, ten ta obs truir o
pro ces so na Jus ti ça. Não exis te re vo lu ção
sem ar mas, o pre si den te da Re pú bli ca es tá
abas te cen do ci vis ra di cais com leis que li be- 
ram a com pra e o por te de ar mas e mu ni- 
ções. Vá ri os e di fe ren tes fa tos, não ver sões
de les, si na li zam in ten ções na da re pu bli ca- 
nas.

In cluin do re cen tes ame a ças de re pe tir,
em 2022, a trá gi ca ação bur les ca in cen ti va da
por Trump ao per der as elei ções. Bol so na ro
tem aber to mui tas opor tu ni da des de tra ba- 
lho, com sa lá ri os e re le vân cia de ima gem,
aos mi li ta res. Es tão ga nhan do mais, com
mais be ne fí ci os e mais im por tân cia do que
nas For ças Ar ma das. As sim, pro te ge e mi li ta- 
ri za o po der ci vil. Sem fa lar do gran de nú me- 
ro de co le gas de far da que aju dou ele ger.
Nem na Di ta du ra Mi li tar pós Gol pe de 1964
ti ve mos tan tos mi li ta res de pu ta dos, se na do- 

res e go ver na do res. Lá na fren te, es se pes so al
não gos ta rá de per der o es pa ço con quis ta do
no po der, as sim po den do ge rar con di ções
pa ra qual quer ti po de ação que ga ran ta Bol-
so na ro no “co man do” do País. Por is so, faz
po pu lis mo, agri de os par la men ta res que lhe
con tra ri am, ofen de a im pren sa, cri ti ca a ma- 
gis tra tu ra.

Ca be ob ser var, ain da, que o pre si den te da
Re pú bli ca bus ca cul par go ver na do res e pre- 
fei tos pe los er ros que co me te na con du ção
da Saú de. O ne ga ci o nis mo do pe ri go da Co-
vid-19, po de dei xar o País em um ca os que
in te res sa pa ra, “em no me da or dem”, ser ne- 
ces sá rio im plan tar “me di das es pe ci ais”. Ain-
da bem que, nas For ças Ar ma das, há ofi ci ais
su pe ri o res de mons tran do res pon sá vel aten-
ção a tu do is so. A so ci e da de tam bém pre ci sa
es tar ci en te e cons ci en te. É ho ra de uni dos,
res pon sá veis e pa cí fi cos nos pre o cu par mos
com o fu tu ro da ain da frá gil de mo cra cia bra-
si lei ra. *Ri car do Vi vei ros é jor na lis ta, pro fes- 
sor e es cri tor, con se lhei ro da As so ci a ção
Bra si lei ra de Im pren sa (ABI) e da União Bra- 
si lei ra de Es cri to res (UBE), au tor en tre ou- 
tros li vros de “A vi la que des co briu o Bra sil”,
“Jus ti ça se ja fei ta” e “Pe los Ca mi nhos da
Edu ca ção”.

A solidariedade na Pandemia

Nos pre pa re mos. Mes mo com a che ga da
das va ci nas, a pos si bi li da de de uma “vi da
nor mal” ain da es tá dis tan te, se gun do ci en- 
tis tas. Pro to co los co mo uso de más ca ras e
dis tan ci a men to so ci al, en tre ou tros cui da- 
dos, ain da de vem fa zer par te do co ti di a no da
po pu la ção em 2021. Mes mo que se per ce ba
uma gran de par te da po pu la ção acei tan do
as re co men da ções das au to ri da des sa ni tá ri- 
as, o com por ta men to de uma mi no ria mui to
re pre sen ta ti va, já es tá cau san do au men to na
in ci dên cia de ca sos e de mor tes. Em um bre- 
ve his tó ri co, as aglo me ra ções du ran te a
cam pa nha elei to ral, fes tas do fi nal do ano,
fé ri as de ja nei ro e o car na val trou xe ram a
pos si bi li da de de au men to dos ca sos.

Te mos um se nhor Pro gra ma Na ci o nal de
Imu ni za ções (PNI), de 45 anos, que eli mi- 
nou a va río la e a po li o mi e li te do país. Va ci- 
nou 18 mi lhões de cri an ças con tra a po li o- 
mi e li te num só dia, 100 mi lhões de pes so as
con tra a H1N1 em três me ses, em 2010, e 80
mi lhões con tra a in flu en za, em 2020. En tre- 
tan to, só is so não bas ta. Aplau sos sim pa ra a
ci ên cia, ca paz de in ven tar va ci nas em ape- 
nas 10 me ses. So mos a pri mei ra ge ra ção ca- 
paz de cri ar, em tem po re al, uma res pos ta.
Al go sem pre ce den te na his tó ria. Es sa con- 
quis ta traz con si go mai o res de sa fi os: pro du- 
zir cen te nas de mi lhões de do ses, dis tri buí-
las e, mais im por tan te, con ven cer as pes so as
pa ra que se va ci nem.

O SUS tem uma ca pi la ri da de que ne- 
nhum ou tro país tem. Se a gen te ti ves se va ci- 
na, va ci na ría mos to do mun do mui to ra pi da- 
men te. As sim, não há ra zão pa ra des con fi- 
an ças. As va ci nas di fe rem em efi cá cia — Co- 
ro na vac com 50%, Pfi zer, 95%, e As tra Ze ne- 
ca/Ox ford com uma mé dia de 70% — mas
to das são mui to bem-vin das e aju da rão a re- 
du zir a ta xa de trans mis são da Co vid-19.
Em bo ra a ra pi dez do de sen vol vi men to te- 

nha si do ou tro pon to de dú vi das do pú bli co,
dá pa ra con fi ar tran qui la men te nas va ci nas.
Es ses mo de los são es tu da dos há dé ca das.
Fo ram in ves ti dos, bi lhões, re cru ta ram as
me lho res ca be ças e au men ta ram a ca pa ci- 
da de pro du ti va. Mas ne nhu ma eta pa dos
tes tes de se gu ran ça foi pu la da.

Den tro des se con tex to, os es pe ci a lis tas
afir mam ser ne ces sá rio um ní vel de co ber tu- 
ra va ci nal de 75% pa ra que a so ci e da de atin ja
um ní vel de imu ni za ção em que os efei tos
be né fi cos da va ci na se jam per ce bi dos. O
tem po de al can ce des se ní vel de (75%) de- 
pen de rá da quan ti da de de va ci nas dis pen sa- 
das pe lo go ver no. Es pe ra-se que acon te ça no
me nor tem po, pois en quan to is so, o ví rus se- 
gue se pro pa gan do. A par tir de en tão, con- 
quis ta re mos a imu ni da de de gru po, se ja de
ma nei ra na tu ral, por que o ví rus in fec tou
quan ti da de su fi ci en te de pes so as pa ra is so
— com enor me cus to hu ma no —, ou por que
mui ta gen te se va ci nou.

Ao mes mo tem po, de ve mos pro cu rar nos
re cu pe rar dos im pac tos so ci ais, psi co ló gi cos
e econô mi cos. Pes so as sem em pre go pas- 
san do di fi cul da des ex tre mas, em pre sas fe- 
cha das, cri an ças sem es tu dar, pro fis si o nais
da saú de exaus tos fí si ca e psi co lo gi ca men te.
Quan tas fa mí li as de lu to. Su pe rar to dos es- 
ses pro ble mas não se rá al go rá pi do.

A bem da ver da de, es te ce ná rio vi ru len to
além de um fenô me no bi o ló gi co é tam bém
so ci al. Se con sul tar mos os re la tos da pes te
de Ate nas em 430 a.C são exa ta men te os
mes mos de ho je. A in se gu ran ça dos pro fis si- 
o nais tra tar uma do en ça des co nhe ci da, a
mor tan da de pri má ria da que les que cui da- 
vam dos do en tes. Mu dou ape nas a es ta ção.
De sin for ma ção, ne ga ção, men ti ras, su pers- 
ti ções, sem pre es ti ve ram pre sen tes em to das
elas. Ou tra ca rac te rís ti ca das pan de mi as é a
dor, o so fri men to e a so li dão. Há uma per da
ge ne ra li za da: sen ti men tal, so ci al, exis ten ci- 
al, es tru tu ral. Ou se ja, vi ve mos uma tem po- 
ra da de dor.

Se me per gun ta rem o que acon te ce rá,
não sei. O que sei é que pre ci sa re mos não só
de uma va ci na, mas de vá ri as. Res sal vo que,
con tu do, as mu ta ções já ocor ri das no Sars-
coV-2 ain da não são su fi ci en tes pa ra tor ná-

lo re sis ten te às va ci nas atu al men te pro du zi- 
das ou já apli ca das. Além da va ci na, re pi to a
ne ces si da de de uma ade são em mas sa à
imu ni za ção. O ato de va ci nar trans cen de um
de se jo pes so al. É um po de ro so ins tru men to
de saú de pú bli ca que só fun ci o na rá co le ti va- 
men te. Se for en ca ra do com so li da ri e da de,
co la bo ra ção, res pon sa bi li da de. Apa guem o
eu e es cre vam o nós. Eu me va ci nan do me
pro te jo, pro te jo a vo cê e to da a so ci e da de.

Den tro des se ce ná rio de in cer te zas, exis- 
tem cer te zas.

Cer te za 1. Va mos pre ci sar usar más ca ras –
As más ca ras se tor na ram par te do nos so ves- 
tuá rio e is so vai se guir por um bom tem po. O
ide al se ria que in cor po rás se mos es sa pe ça
de fi ni ti va men te.

Cer te za 2. O dis tan ci a men to so ci al de ve
con ti nu ar – O dis tan ci a men to mí ni mo pa ra
evi tar pe gar o ví rus de al guém in fec ta do é de
1,5 me tro. Di an te de um es pir ro, uma go tí cu-
la com ví rus den tro po de vo ar até 8 me tros
em al guns se gun dos.

Cer te za 3. La var as mãos – 20 se gun dos de
con ta to com o ál co ol em gel a 70% ou água
com sa bão pa ra o Sars-CoV-2 ser eli mi na do
das mãos. Hi gi e ni ze-se an tes e de pois de ti- 
rar a más ca ra. Ao en trar e sair dos lu ga res. Ao
to mar con ta to com su per fí ci es. Ou tro ha bi to
que de ve tor na-se de fi ni ti vo.

Cer te za 4. Pre ci sa mos que mais va ci nas
se jam dis tri buí das em tem po de não que- 
brar es sa ca deia po si ti va.

Cer te za 5. Ade são da po pu la ção à imu ni- 
za ção.

Por fim não per gun te so men te o que os
go ver nos es tão fa zen do pa ra com ba ter a
pan de mia. Per gun te: o que vo cê es tá fa zen- 
do ou o que po de fa zer? Va mos man ter uma
cons ci ên cia cí vi ca. Ca so con trá rio, po de rá
che gar o mo men to que não dis po re mos de
lei tos e o ca os fi ca rá ins ta la do. Não che gue-
mos a tan to. Aos ges to res, a cer te za de que
de ve rão es tar com um olho vol ta do pa ra a
pan de mia e o ou tro pa ra as si tu a ções não
CO VID que já não são pou cas e pre ci sam de

so lu ção. A pa la vra-cha ve nes se mo men to
é so li da ri e da de. Ges to res, po pu la ção jun tos
de mãos da das num es for ço co le ti vo.

RA FA EL SIL VA
Ad vo ga do po pu lar.

A ADI da OAB MA
con tra a CO ECV

A OAB/MA propôs uma Ação Di re ta de In cons ti tu ci o na li da de –
ADI no 0800260-59.2021.8.10.0000 – con tra a Lei Es ta du al no
10.246/2015, que ins ti tuiu a CO ECV – Co mis são Es ta du al de Pre- 
ven ção à Vi o lên cia no Cam po e na Ci da de, res pon sá vel por ações
de me di a ção pré vi as ao cum pri men to de man da dos ju di ci ais de
rein te gra ção de pos se.
A OAB ale ga que a lei ofen de a Se pa ra ção de Po de res, “im pos si bi li- 
tan do o cum pri men to de de ci sões ju di ci ais”. Há pe di do cau te lar
pa ra sus pen são das ati vi da des da CO ECV. O pe di do prin ci pal da
ADI é pe la re ti ra da da lei do or de na men to es ta du al, o que dis sol- 
ve ria a CO ECV. É uma ação de in te res se de gru pos po de ro sos:
imo bi liá ri as, cons tru to ras, ru ra lis tas, agro ne gó cio, gran des em- 
pre en di men tos. Os afe ta dos di re tos são mi lha res de fa mí li as vul- 
ne rá veis: co le ti vi da des em áre as de ocu pa ção ur ba na, cam po ne- 
ses, qui lom bo las, in dí ge nas sem ter ras de mar ca das, que bra dei ras
de co co ba ba çu. Ao in ter por a ação, a OAB/MA con tra diz sua his- 
tó ri ca atu a ção em de fe sa dos di rei tos hu ma nos.

O MA é o es ta do com mai or dé fi cit ha bi ta ci o nal pro por ci o nal
do país, mai or nú me ro de con fli tos fun diá ri os no cam po e mai or
quan ti da de de cam po ne ses ame a ça dos de mor te. To dos os in cluí- 
dos no Pro gra ma Es ta du al de Pro te ção a De fen so res de Di rei tos
Hu ma nos são hi pos su fi ci en tes vi ti ma dos em con fli tos pe la ter ra.
É um qua dro so ci al as sus ta dor.
As ações pos ses só ri as e rei vin di ca tó ri as são a for ma co mo tais si- 
tu a ções che gam ao Ju di ciá rio. Há cer ca de du as cen te nas de de ci- 
sões ju di ci ais de des pe jo pa ra cum pri men to no MA. São mi lha res
de fa mí li as po bres afe ta das. É nes se âm bi to que se dá a atu a ção da
CO ECV, que co la bo ra num diá lo go en tre as par tes pa ra so lu ci o nar
o con fli to.

Tra ta-se de ór gão de Es ta do e não de Go ver no, com pos to por
Se cre ta ri as de Es ta do, De fen so ria Pú bli ca, en ti da des da so ci e da- 
de ci vil e com par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli co e da Cor re ge do- 
ria do TJ MA nas reu niões. Des de o iní cio das su as ati vi da des, de- 
ze nas de ca sos fo ram re sol vi dos pe la me di a ção, sem vi o lên cia,
evi tan do-se tra gé di as. O flu xo dos tra ba lhos é con tí nuo se guin do
a cro no lo gia de en tra da dos man da dos ju di ci ais. An tes da CO ECV,
eram co muns des pe jos co le ti vos com gran de vi o lên cia, sem qual- 
quer mi ti ga ção dos seus efei tos de vas ta do res.
Em rein te gra ção de pos se ocor ri da em 13.08.2015, em S. Jo sé de
Ri ba mar, Fag ner Bar ros, 19 anos (sem qual quer pas sa gem pe la
po lí cia) foi mor to com um ti ro na ca be ça por um PM. A CO ECV es- 
ta va sen do ins ta la da, sua me di a ção po de ria ter evi ta do aque la
mor te.

A lei foi apro va da por una ni mi da de na As sem bleia Le gis la ti va e
pro mo ve a co o pe ra ção en tre o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio (en fa ti zan- 
do a Har mo nia en tre os Po de res) pa ra que os cum pri men tos de
de ci sões de des pe jo res pei tem a dig ni da de hu ma na, va lor fun da- 
men tal da or dem cons ti tu ci o nal bra si lei ra.
A lei es ta du al é res pal da da por tra ta dos in ter na ci o nais de di rei tos
hu ma nos, que go zam de hi e rar quia su pe ri or às leis no or de na- 
men to bra si lei ro (a cha ma da “su pra le ga li da de”). Em des ta que,
res pal dam a CO ECV: a Con ven ção 169 da OIT e o Pac to In ter na ci- 
o nal DHESC – ONU, que pro te gem ter ri tó ri os de po vos e co mu ni- 
da des tra di ci o nais e co le ti vi da des ame a ça das de des pe jo (ur ba- 
nas e ru rais), res pec ti va men te. Am bos in te gram a le gis la ção na ci- 
o nal.

A OAB/MA tem ma ni fes ta do que sua rei vin di ca ção cen tra-se
no es ta be le ci men to de pra zos pa ra os pro ce di men tos da CO ECV.
Pa ra is so, a ADI é ins tru men to pro ces su al ex ces si vo. Os pra zos po- 
dem ser re gu la men ta dos ad mi nis tra ti va men te via in ser ção de
dis po si ti vo no de cre to re gu la men ta dor da lei (De cre to no
31.048/2015) ou mes mo na Por ta ria no 95/2016 – GAB SE DIH POP
– Re gi men to In ter no da CO ECV. Am bas nor ma ti vas in fra le gais
não são pas sí veis de con tro le de cons ti tu ci o na li da de, mas são de
mais sim ples al te ra ção. A ju di ci a li za ção po de ria ter se da do atra- 
vés de ação ci vil pú bli ca que ata cas se o as pec to es pe cí fi co dos
pra zos. A ADI não tem pe di do so bre in ser ção de pra zos, ata ca a lei
em si.

Uma gran de mo bi li za ção es tá em cur so con tra a ADI da OAB. O
me lhor se ria uma so lu ção ne go ci a da. O ca so po de ser so lu ci o na- 
do ex tra ju di ci al men te e in for ma do no bo jo da ADI, via me di a ção
en tre OAB e Es ta do, que po de ser con du zi da, com com pe tên cia e
cre di bi li da de, pe la De fen so ria Pú bli ca do Es ta do.
Uma ins tân cia de me di a ção po de pre ser var um me ca nis mo
(cons ti tu ci o nal) de me di a ção e pa ci fi ca ção so ci al. Ca so con trá rio,
po de re mos ter um enor me em ba te pú bli co e o agra va men to da si- 
tu a ção das co le ti vi da des mais fra gi li za das no Ma ra nhão.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021
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Le ve a mo de ra da

Ox ford: OMS dá apro va ção de emer gên cia

Aci ma dos 18 anos

DIAGNÓSTICO PRECOCE

Perda de olfato pode
ser sinal-chave

E
m ju lho do ano pas sa do, o mú si co Fé lix Alon so
Mo ra les, 45 anos, co me çou a sen tir do res mus- 
cu la res e a ter fe bre. Cin co di as de pois, per deu o
ol fa to e o pa la dar. “Fi quei 17 di as mui to ruim.

De uma ho ra pa ra a ou tra, não sen tia mais chei ro e gos to
de na da. Mes mo de pois que os sin to mas mais gra ves
pas sa ram, os sen so ri ais per sis ti ram. Foi qua se um mês
as sim. Vol ta ram mui to len ta men te”, re la ta.

Dois es tu dos in ter na ci o nais com da dos de 23 paí ses,
in cluin do o Bra sil, mos tram que mais do que fal ta de ar,
fe bre, tos se e co ri za, a per da de ol fa to é o mais fi el in di- 
ca ti vo da co vid-19. Os au to res sus ten tam que es se sin to- 
ma po de ser di fe ren ci al no di ag nós ti co da do en ça, au- 
men tan do as chan ces de um tra ta men to pre co ce e, con- 
se quen te men te, bem-su ce di do. “Al guns sin to mas da
co vid-19, co mo co ri za e fe bre, são co muns em ou tras in- 
fec ções vi rais. As sim, há uma ur gên cia em de fi nir me- 
lhor as dis fun ções sen so ri ais as so ci a das à co vid e de ter- 
mi nar sua re le vân cia co mo pre di to res des sa do en ça”,
jus ti fi ca um dos lí de res da pes qui sa, Ale xan der Wi eck
Fja elds tad, da Uni ver si da de de Aahus, na Di na mar ca.

Di vul ga do ano pas sa do, um es tu do de re vi são com
da dos de 8.348 pes so as mos trou que 41% de las ti ve ram
o ol fa to afe ta do de al gu ma for ma pe lo Sars-CoV-2. Ou- 
tro tra ba lho, com 100 ira ni a nos di ag nos ti ca dos com co- 
vid-19, de tec tou que 96% ti ve ram anos mia (a per da to tal
des se sen ti do). Na pes qui sa atu al, fo ram dis tri buí dos
ques ti o ná ri os a mais de 4,5 mil pa ci en tes de 23 na ci o na- 
li da des. Ne les, os ci en tis tas fi ze ram di ver sas per gun tas
so bre a do en ça, in cluin do o pre juí zo ao ol fa to e ao pa la- 
dar. De pois, apli ca ram as res pos tas a uma es ca la es pe cí- 
fi ca de 0 a 100, sen do 0 a au sên cia do sin to ma, e 100 o
com pro me ti men to to tal do sen ti do.

A mé dia da per da do ol fa to foi de

79,7, con si de ra da bas tan te al ta,

se gun do Fja elds tad. Além des se

sen ti do, a per da do pa la dar foi

sig ni fi ca ti va: 69. Al guns pa ci en tes

tam bém re la ta ram re du ção da

sen sa ção na bo ca, po rém em me nor

grau: 37,3, na mes ma es ca la, de 0 a

100.

“Is so di fe re do qua dro que ve mos com ou tras in fec- 
ções vi rais e cau sa des con for to a lon go pra zo pa ra os pa- 
ci en tes. Em bo ra a per da do ol fa to pre ju di que ape nas a
ca pa ci da de de sen tir o aro ma da co mi da, a per da si mul- 
tâ nea dos ou tros sen ti dos di fi cul ta a ali men ta ção. Co lo- 
car co mi da na bo ca po de se tor nar uma ex pe ri ên cia bas- 

tan te de sa gra dá vel”, diz o pes qui sa dor. O mú si co Mo ra- 
les con cor da: “Ca fé, que ado ro, pas sei a ter no jo. Não ti- 
nha mais pra zer em co mer”, con ta.

Ou tro pro ble ma, se gun do Fja elds tad, é que me ta de
dos pa ci en tes que re la ta ram per da de ol fa to não re cu pe- 
rou o sen ti do após 40 di as. Os dois ar ti gos fo ram pu bli- 
ca dos na re vis ta Che mi cal Sen ses e, de acor do com o
pes qui sa dor, mais da dos co le ta dos du ran te a pes qui sa
se rão di vul ga dos em bre ve. En tre os as pec tos em es tu do,
es tão quais fa to res es tão as so ci a dos a uma per da mais
bran da da per da do ol fa to e co mo es sa con di ção es tá as- 
so ci a da ao res tan te do cur so da do en ça.

Um es tu do pu bli ca do, no mês pas sa do, na re vis ta
Jour nal of In ter nal Me di ci ne, re a li za da com 2,5 mil eu- 
ro peus cons ta tou que a per da de ol fa to e/ou pa la dar é
um sin to ma co mum em pa ci en tes com co vid-19 le ve a
mo de ra da: 86% das pes so as que se en cai xa vam nes ses
graus de gra vi da de ti ve ram o pro ble ma. Já na for ma gra- 
ve da do en ça, o pre juí zo sen so ri al é bem me nor: ape nas
4% dos que pre ci sa ram de su por te pa ra res pi rar re la ta- 
ram a com pli ca ção.

Em no ta, o prin ci pal au tor, Je ro me

R. Le chi en, da Uni ver si da de de Pa ris

Saclay, ex pli cou que não se sa be o

mo ti vo pe lo qual a per da sen so ri al

es tá mais pre sen te em pa ci en tes

le ves a mo de ra dos. 

Mas te o ri zou que es sas pes so as têm mais de ter mi na- 
dos ti pos de an ti cor pos que im pe dem a mi gra ção mas si- 
va do ví rus pa ra os pul mões, re ten do a in fec ção no na riz,
o que po de ria jus ti fi car o sin to ma.

Tam pou co há cer te za so bre as cau sas da per da de ol- 
fa to e pa la dar na co vid-19. Exis tem, po rém, bo as pis tas.
Um es tu do da Fa cul da de de Me di ci na de Har vard, pu- 
bli ca do na re vis ta Sci en ce Ad van ces, re ve lou que os
neurô ni os sen so ri ais ol fa ti vos não têm o ge ne que co di- 
fi ca a pro teí na do re cep tor ACE2, a “fe cha du ra” usa da
pe la “cha ve” do Sars-CoV-2 pa ra en trar nas cé lu las. Em
vez dis so, o ACE-2 é ex pres so em uma po pu la ção ce lu lar
que for ne ce su por te me ta bó li co e es tru tu ral pa ra os
neurô ni os ol fa ti vos.

As sim, o ví rus in ter fe re na co mu ni ca ção en tre o na riz
e o cé re bro, mas não afe ta di re ta men te os neurô ni os.
“Nos sas des co ber tas in di cam que o no vo co ro na ví rus
mu da o sen ti do do ol fa to em pa ci en tes, não in fec tan do
di re ta men te os neurô ni os, mas afe tan do a fun ção das
cé lu las de su por te”, dis se o au tor sê ni or, San de ep Ro bert
Dat ta. Is so ex pli ca ria por que os sin to mas sen so ri ais não
são per ma nen tes, em bo ra pos sam ser per sis ten tes.

Em uma ten ta ti va de ace le rar a imu ni za ção con tra a
co vid-19 nas po pu la ções mais des fa vo re ci das, a Or ga ni- 
za ção Mun di al da Saú de (OMS) con ce deu, on tem, a
apro va ção de emer gên cia pa ra o uso da va ci na de sen- 
vol vi da pe la Uni ver si da de de Ox ford e a far ma cêu ti ca
As tra Ze ne ca. A me di da, pre vis ta em si tu a ções de emer- 
gên cia sa ni tá ria, ace le ra os pro ces sos de li be ra ção de
va ci na ção em paí ses que não têm mei os pró pri os pa ra
de ter mi nar, so zi nhos, a efi cá cia e a se gu ran ça de um
me di ca men to.

A fór mu la em ques tão re pre sen ta a gran de mai o ria
das 337,2 mi lhões de do ses que o dis po si ti vo Co vax —
in te gra do pe la OMS, pe la Ali an ça da Va ci na (Ga vi) e pe la
Co a li zão por Ino va ções em Pre pa ra ção pa ra Epi de mi as
(Ce pi) — pre ten de dis tri buir no pri mei ro se mes tre des te
ano. Ao to do, 92 paí ses e ter ri tó ri os re ce be rão gra tui ta- 
men te os imu ni zan tes por meio do dis po si ti vo que bus- 
ca ga ran tir um aces so equi ta ti vo às va ci nas con tra o
Sars-CoV-2. Os mais po bres te rão pri o ri da de. En tre eles,
Etió pia, Ru an da, Afe ga nis tão, So má lia e Hai ti.

“Os paí ses sem aces so às va ci nas até ho je po de rão fi- 
nal men te co me çar a imu ni zar seus pro fis si o nais de saú- 
de e as po pu la ções mais vul ne rá veis”, de cla rou Ma ri an- 
ge la Si mão, vi ce-di re to ra ge ral da OMS res pon sá vel pe lo
aces so aos me di ca men tos. As do ses são fa bri ca das na
Co reia do Sul e na Ín dia pe lo Se rum Ins ti tu te of In dia
(SII). A apro va ção de on tem diz res pei to a es sas du as
ver sões, de acor do com co mu ni ca do di vul ga do pe la
agên cia da ONU.

Na se ma na pas sa da, um co mi tê de es pe ci a lis tas da
OMS re co men dou o uso da mes ma va ci na pa ra qual- 
quer pes soa com 18 anos de ida de ou mais, in clu si ve as
que mo ram em paí ses em que cir cu lam as va ri an tes
mais con ta gi o sas do no vo co ro na ví rus. A de ci são foi to- 
ma da em meio a dú vi das so bre a efi cá cia da fór mu la en- 
tre ido sos com mais de 65 anos — ques ti o na men to le- 
van ta do prin ci pal men te por paí ses eu ro peus — e a des- 
co ber ta de uma va ri an te do Sars-CoV-2 na Áfri ca do Sul.

Pa ra a agên cia das Na ções Uni das, a va ci na da As tra- 
Ze ne ca/Ox ford cum pre per fei ta men te a pri o ri da de do
mo men to: li mi tar a gra vi da de e a mor ta li da de de uma
pan de mia que já ma tou 2,4 mi lhões de pes so as em pou- 
co mais de um ano. En tre as van ta gens da fór mu la, es tão
a pos si bi li da de de ar ma ze na men to em sis te mas co- 
muns de re fri ge ra ção e o bai xo cus to — ca da do se cus ta,
em mé dia, US$ 3 (por vol ta, de R$ 16).

A As tra Ze ne ca pro me teu não lu crar com o pro du to,
mas, co mo ou tros fa bri can tes, tem en con tra do di fi cul- 
da des pa ra res pon der à enor me de man da pe la va ci na e
te ve que bus car em pre sas par cei ras pa ra con se guir pro- 
du zir uma mai or quan ti da de de do ses.

O Rei no Uni do foi o pri mei ro país a au to ri zar o uso da
fór mu la, no fi nal de de zem bro. No Bra sil, a Fun da ção
Oswal do Cruz (Fi o cruz) fir mou uma par ce ria com o la- 
bo ra tó rio bri tâ ni co que pre vê a com pra de mais de 100
mi lhões de do ses e a trans fe rên cia de in su mos pa ra a
pro du ção lo cal.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021
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EMENTA: AVISO DE DECISÃO RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO nº 090/2018-SEAP 

PROCESSO N° 00066191/2018. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. RESCISÃO UNILATERAL POR 

CUMPRIMENTO IRREGULAR DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E SALVAGUARDA DO INTERESSE 

PÚBLICO (ARTIGO 79, INCISO I C/C 78, INCISO I, II, V E VII DA LEI Nº 8.666/1993). Versam os autos 

sobre processo licitatório para contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma e 

Ampliação da Unidade Prisional de Ressocialização – UPR Presidente Dutra/MA, que decorreu na 

assinatura do Contrato nº 090/2018-SEAP em 13 de julho de 2018.

1 – Relatório

2 – Fundamentação

3 – Decisão

“Lastreado nas manifestações da UGSE/SEAP, é inconteste concluir que houve o cumprimento irregular 

dos termos do instrumento contratual e que o interesse público primário foi comprometido, motivo pelo 

qual se faz necessário o desfazimento do vínculo contratual.” Com base na documentação acostado aos 

autos, em especial os provenientes do corpo técnico desta Secretaria, na qual é identificado 

translucidamente os motivos pelos quais é imperativo a rescisão unilateral do contrato, DECIDO:

I. Que seja providenciada a rescisão unilateral do contrato n° 090/2018 -SEAP, nos termos do artigo 79, 

inciso I c/c artigo 78, inciso I, II, V e VII da Lei nº 8.666/1993;

II. Que a empresa seja intimada desta Decisão;

III. Que a presente Decisão seja devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão e 

disponibilizada no site da SEAP, em observância aos preceitos da Lei de Acesso à Informação (Lei 

Federal nº. 12.527/2011);

IV. Que, imediatamente, sejam realizadas todas as diligências necessárias ao cumprimento desta ratio 

decidendi¸ visto que a possibilidade de interposição de recurso não terá efeito suspensivo.

São Luís/MA, 16 de fevereiro de 2021

RAFAEL VELASCO BRANDANI

Subsecretário de Estado de Administração Penitenciária

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO
AVISO DE DECISÃO RESCISÃO UNILATERAL

CONTRATO Nº 090/2018-SEAP PROCESSO N° 00066191/2018.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará licitação epigrafada, conforme condições 
e especificações constantes no edital e anexos, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO 
PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS (UPRSL VII) – SERVIÇOS REMANESCENTES, que será realizada 
no DIA 22 DE MARÇO DE 2021, ÀS 14H, no Auditório Central desta SEAP, localizada na Rua Gabriela 
Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, CEP – 65045-070, nesta Capital. O edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados no site www.seap.ma.gov.br – na opção “Licitações Online” e através dos 
e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. Outras informações em (98) 99228-7275.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente da Comissão – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2021 – CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 194782/2017 – SEAP

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, por meio do site da UEMA, 

www.licitacoes.uema.br e www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 

2016-8114.

São Luís, 12 de fevereiro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: Aquisição de equipamento material permanente (computador, televisor, nobreak e banco
giratório) para CESC/UEMA – Convênio nº 872921/18.

DATA HORA PROCESSO

03/03/2021 9h30 Nº 245829/19 Pregão Eletrônico nº 006/2021

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para Contratação 
de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, com Fornecimento de Impressoras, Software de 
Gerenciamento, Tonner, Revelador, Peças e Manutenção, de interesse da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED; Agência Executiva Metropolitana - AGEM; Agência Estadual 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP; Corpo de Bombeiro Militar do 
Maranhão - CBMMA; Escola de Governo do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA; Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Maranhão - IPREV; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA; Agência Estadual de 
Mobilidade Urbana - MOB; Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA; Instituto de Promoção e 
Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão - PROCON; Secretaria de Estado de Agricultura Familiar 
- SAF; Secretaria de Estado de Comunicação - SECAP; Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - 
SEDEL; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP; Secretaria de 
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão - SEGEP; Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU; Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE; Secretaria de Estado de 
Turismo - SETUR; Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA; Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão - UEMASUL, anteriormente marcada para o dia 13 de março de 2020, fica 
REMARCADA para o dia 02 de março de 2021, às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo 
de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074- 220. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da 
www.segep.ma.gov.br.

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

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO Nº 011/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189931/2019 – SARP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA, inscrita sob o CNPJ: 06.217.954/0001-37 
torna público que a CCL estará reunida no dia 04 de Março de 2021, quinta-feira, às 15:00hs 
(quinze horas), na sala de reuniões da CCL, situada à Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Centro, 
Barreirinhas – MA, a fim de realizar o Pregão Presencial Nº 003/2021, do tipo menor preço global, 
que objetiva a Contratação de Empresa especializada em contratação de profissionais-médicos para 
prestação de serviços no Centro de Especialidades Médicas do Município de Barreirinhas – MA, em 
conformidade com as especificações contidas no edital e seus anexos. O Edital e seus anexos poderão 
ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) 
resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 
8h00 às 12h00, e-mail ccl@barreirinhas.ma.gov.br. Barreirinhas (MA), 12 de fevereiro de 2021. Iolanda 
Santos David, Secretária Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - REPUBLICAÇÃO

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 serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações e contratos 
administrativos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim (MA).
ABERTURA: 05 de março de 2021 às 08:20 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Bernardo do Mearim/MA, sito Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de segunda 
a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderá ser consultado  ou obtido GRATUITA-
MENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico 
http://www.bernardodomearim.ma.gov.br e cclpmbm@hotmail.com.
Bernardo do Mearim (MA), 16 de fevereiro de 2021.

Rodrigo Paz Santos. Secretário Mun. de Planejamento,  Administração e Finanças. Mat. 0000942

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - REPUBLICAÇÃO

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 especializada para prestação de serviços em consultoria na área da contabilidade 
pública, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim, relativas ao período de 
doze meses, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
ABERTURA: 04 de março de 2021 às 08:20 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Bernardo do Mearim/MA, sito Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de segunda 
a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderá ser consultado  ou obtido 
GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico http://www.bernardodomearim.ma.gov.br e cclpmbm@hotmail.com.
Bernardo do Mearim (MA), 16 de fevereiro de 2021.

Rodrigo Paz Santos.  Secretário Mun. de Planejamento,  Administração e Finanças.  Mat. 0000942

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE CICLISMO - FMC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021

 A FEDERAÇÃO MARANHENSE DE CICLISMO - FMC, através de 
seu presidente Rafael Costa Carvalho, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o artigo 18 e parágrafos, do Estatuto em vigor, convoca todas as 
filiadas e todos os membros participantes e quites com as obrigações do 
estatuto desta Federação para participar de Assembleia Geral Ordinária, 
com a finalidade de tratar acerca do(s) assunto(s) abaixo relacionado(s):

- Relatório de atividades administrativas e esportivas dos anos
   2017, 2018, 2019, e 2020.
- Prestação de contas
- Eleição de novo órgão diretivo

 Terão direito a voto na Assembleia todas as filiadas que, até a data 
da realização da Assembleia, cumprirem as exigências do art. 19, parágrafo 
1o, do Estatuto da FMC.
 A reunião realizar-se-á no dia 01 de março de 2021, às 19:00h, na 
Rua dos Búzios, q. 36, nº 08, bairro Calhau, São Luís, Estado do Maranhão.

São Luís, 11 de fevereiro de 2021.

Rafael Costa Carvalho
Presidente

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021. Processo Administrativo nº 01.0802.0001/2021. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as 
necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e seus 
anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 
02 de março de 2021 às 09:00 horas. 

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, 
situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governador-
luizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.lici-
tacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 12 de fevereiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. Processo Administrativo nº 01.0802.0002/2021. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza diversos para atender as 
necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e seus 
anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 
02 de março de 2021 às 11:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, 
situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governador-
luizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.lici-
tacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 12 de fevereiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. Processo Administrativo nº 01.0802.0003/2021. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de material elétrico, hidráulico e de construção para 
atender as necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e 
seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global Por item. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE 
ABERTURA: 02 de março de 2021 às 14:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, 
situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governador-
luizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.lici-
tacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 12 de fevereiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. º 005/2021
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente de Licitação, torna público 
para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: 
Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para recuperação de Estrada Vicinal da sede do 
município de Jenipapo dos Vieiras ao Povoado Pilões para atender as necessidades do Município de 
Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: Lei Federal n. º 8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e 
as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 08 
de março de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h 
e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, 
localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 
08:00 as 12:00hs e no email: cpljenipapo@gmail.com. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. 
Jenipapo dos Vieiras -MA, 08 de fevereiro de 2021. Aldely da Silva Souza. Presidente da CPL.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

MISSA DE SÉTIMO DIA
FRANCELINO PEREIRA MARTINS FILHO

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO FRANCELINO PEREIRA 
MARTINS FILHO, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA 
A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE   NO DIA 
17.02.2021 (QUARTA-FEIRA ÀS 19.00H NA IGREJA 
NOSSA SENHORA DE FATIMA  (BAIRRO DE FATIMA) 
AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE 
ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de pneus de interesse desta 
administração pública. EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou mediante 
pagamento de taxa de R$ 100,00 (Cem) Reais no endereço abaixo de segunda a 
sexta-feira das 08h:00 ás 12h:00. Endereço: Praça Rui Fernandes Costa, S/N, centro, 
Nina Rodrigues/MA. Entrega das propostas: Dia: 03/03/2021 – ás 09h:00, no 
mesmo endereço.Nina Rodrigues - MA, 16 de Fevereiro de 2021.

Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de gás ás diversas secretarias do Município de Nina Rodrigues/-
MA. EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido mediante 
pagamento de taxa de R$ 100,00 (cem) reais no endereço abaixo de segunda a 
sexta-feira das 08h:00 ás 12h:00. Endereço: Praça Rui Fernandes Costa, S/N, centro, 
Nina Rodrigues - MA. Entrega das propostas: Dia 03/03/2021 – ás 11h:00, no mesmo 
endereço.

Nina Rodrigues/MA, 16 de Fevereiro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

COMUNICAÇÃO/RECEBIMENTO

A Suzano S.A, CNPJ nº 16.404.287/0222-05, torna público que 
recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA, a Licença de Instalação (LI) para a atividade 
de Implantação do Armazém Provisório de Celulose na área do 
Porto do Itaqui, município de São Luís, Estado do Maranhão, 
conforme dados constantes no e-processo SEMA, nº 
000575/2021/SEMA.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL n.º 016/2021. A 
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o 
CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 
016/2021, tendo por objeto a Contratação de empresa para a aquisição de serviços de 
dedetização, desratização, descupinização e desalojamento de morcegos, visando atender 
às demandas das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Administração e de Assistên-
cia Social e da Criança e do Adolescente de Tuntum/MA, por conveniência da Adminis-
tração Pública, a fim de sanar possível erro técnico no Termo de Referência. Assim sendo, a 
presente licitação não terá prosseguimento. Tuntum – MA, 16 de fevereiro de 2021. Sara 
Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
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1. A re gra 20-20-20

2. Pen se pis can do

3. Ajus te sua te la

4. Le tras mai o res

5. Apro vei te o ar li vre

MAIS ESFORÇO

Como proteger a visão
durante a pandemia

M
i lhões de pes so as ao re dor do mun do es tão
pas san do mais tem po do que nun ca na
fren te das te las.

Quem tra ba lha ou es tu da em ca sa por
con ta da pan de mia de CO VID-19 fi ca di an te do com pu- 
ta dor e de ou tros dis po si ti vos, co mo o ce lu lar, pra ti ca- 
men te o dia to do.

Por is so, al gu mas pes so as es tão re cla man do de pro- 
ble mas de vis ta. Co cei ra, vi são em ba ça da, do res de ca- 
be ça e fa di ga ocu lar es tão en tre as quei xas mais co- 
muns.

Mais de um ter ço (38%) dos que res pon de ram a uma
pes qui sa re a li za da pe la ins ti tui ção bri tâ ni ca Fight for
Sight afir ma ram que sua vi são pi o rou des de o iní cio da
pan de mia. Ou tro es tu do es ti ma es se per cen tu al em
22%.

Os es pe ci a lis tas afir mam que quem apre sen ta pro- 
ble mas per sis ten tes de ve con sul tar um of tal mo lo gis ta.
Mas há al gu mas coi sas que mui tos de nós po de mos fa- 
zer pa ra man ter nos sos olhos sau dá veis.

“Re la xar os mús cu los que se en con tram den tro e ao
re dor dos olhos é fun da men tal”, diz Da ni el Har di man-
McCartney, con sul tor clí ni co do Col le ge of Op to me trists
do Rei no Uni do.

É al go sim ples de fa zer. A ca da 20 mi nu tos, bas ta olhar
pa ra al go a pe lo me nos 20 pés de dis tân cia (que são cer- 
ca de 6 me tros) por 20 se gun dos.

“Is so evi ta que os mús cu los dos olhos tra ba lhem em
ex ces so”, ex pli ca Har di man-McCartney.

Se des lo car pa ra o tra ba lho ou ca mi nhar até a es co la
da va às pes so as tem po pa ra re la xar os olhos sem per ce- 
ber. Ago ra, pa ra mui ta gen te, a ro ti na mu dou.

Quan do fo ca mos em um ob je to pró xi mo, co mo uma
te la, os mi nús cu los mús cu los den tro dos nos sos olhos
— os mús cu los ci li a res — se con tra em. A con tra ção mu- 
da o for ma to das len tes den tro dos olhos, fo ca li zan do a
ima gem na re ti na.

Es ses pe que nos mús cu los e ou tros ao re dor das ór bi- 
tas ocu la res que man têm seus olhos olhan do na mes ma
di re ção, pre ci sam de um des can so.

“É co mo cor rer”, diz Har di man-McCartney.
“Vo cê não cor re ria o dia in tei ro e a noi te in tei ra e es- 

pe ra ria que seus mús cu los se re cu pe ras sem, mas é o que
as pes so as es tão pe din do pa ra os olhos fa ze rem.”

“Pis car é mui to im por tan te”, diz o pro fes sor Su nir
Garg, da Aca de mia Ame ri ca na de Of tal mo lo gia.

“As pál pe bras fun ci o nam co mo um lim pa dor de pa ra-
bri sa.”

Elas re mo vem a po ei ra e a su jei ra e la vam a su per fí cie
dos olhos com flui do la cri mal.

Pis car tam bém re mo ve o flui do es tag na do e agu ça a
vi são, ao man ter a cór nea, ou a ca ma da su per fi ci al do
olho, úmi da.

“Sem es sa umi da de, a cór nea se ca e a vi são fi ca em ba- 
ça da”, ex pli ca Garg.

O pro ble ma é que, de acor do com mui tos es tu dos,

pis ca mos com me nos frequên cia ao ler em uma te la.
Al guns pes qui sa do res tam bém su ge rem que a mai o- 

ria das nos sas pis ca das são in com ple tas quan do usa- 
mos uma te la, e que as pál pe bras su pe ri or e in fe ri or não
se to cam com ple ta men te.

Is so po de dei xar os olhos res se ca dos, com co cei ra e
su jei tos a in fec ções.

Por tan to, de vez em quan do pa re de tra ba lhar na te la
e fe che os olhos com ple ta men te.

Es pe ci a lis tas di zem que a te la de ve es tar a um bra ço
de dis tân cia ou de 40 a 75 cen tí me tros do ros to.

Ob ter a dis tân cia cor re ta é par ti cu lar men te com pli- 
ca do com lap tops, que cos tu mam fi car per to de mais
dos olhos do usuá rio.

Se a te la es ti ver mui to pró xi ma, vo cê cor re o ris co de
so bre car re gar con ti nu a men te os mús cu los dos olhos,
ex pli ca a pro fes so ra Shahi na Pardhan, da An glia Rus kin
University, no Rei no Uni do.

Se es ti ver mui to lon ge, vo cê te rá di fi cul da de em ver os
de ta lhes pe que nos.

“Use um te cla do ex ter no pa ra aju dar se pu der”, ela
su ge re.

Um mo ni tor ex ter no tam bém po de ser útil.
Pardhan acon se lha po si ci o nar a te la de for ma que fi- 

que de la do ou de cos tas pa ra a ja ne la. Des sa for ma, vo- 
cê po de mi ni mi zar o re fle xo da luz do sol na te la.

Tam bém va le a pe na le var em con si de ra ção a al tu ra
da po si ção da te la, de acor do com Ba drul Hus sain, ci rur- 
gião ocu lar do Mo or fi elds Eye Hos pi tal, em Lon dres.

“As te las dos com pu ta do res de vem ser co lo ca das no
ní vel dos olhos ou li gei ra men te abai xo”, diz ele.

A ação de “olhar pa ra uma te la po de cau sar fa di ga e
olhos se cos”, acres cen ta.

Olhar mui to aci ma ou mui to abai xo tam bém po de
cau sar pro ble mas nos om bros e no pes co ço.

“As pes so as re al men te de ve ri am pen sar em ajus tar o
ta ma nho da fon te”, afir ma Pardhan.

“Não é uma boa ideia tra ba lhar em um smartpho ne
ou ta blet por lon gos pe río dos por que o tex to é mui to pe- 
que no.”

No en tan to, se gun do ela, não exis te um ta ma nho de
fon te ide al que se adap te a to das as pes so as.

“Vo cê de ve en con trar um ta ma nho de fon te que se ja
mais con for tá vel pa ra vo cê ler con ti nu a men te.”

Ela tam bém re co men da ajus tar o bri lho da te la pa ra
cor res pon der ao ní vel de luz de on de vo cê es tá.

Evi te, por exem plo, tra ba lhar em uma sa la es cu ra
com uma te la com mui to bri lho.

Os es pe ci a lis tas di zem que um tex to es cu ro so bre um
fun do cla ro ge ral men te é me lhor pa ra os olhos do que
um tex to cla ro so bre um fun do es cu ro.

É re co men da do evi tar ain da es que mas de co res de
bai xo con tras te.

“É es sen ci al fa zer in ter va los re gu la res da te la”, acon- 
se lha a pro fes so ra Mariya Mo o sa jee, da University Col- 
le ge Lon don (UCL), no Rei no Uni do.

“Is so dá aos seus olhos a chan ce de olhar pa ra lon ge e
pis car.”

Se gun do ela, pau sas cur tas re gu la res são me lho res do
que um nú me ro me nor de pau sas mais lon gas.

Dar uma vol ta ao ar li vre pa ra des can sar é uma óti ma
ma nei ra de ali vi ar a pres são nos olhos e tam bém de aju- 
dar na sua saú de fí si ca e men tal em ge ral.

Ob vi a men te, is so é di fí cil du ran te o lock down, so bre- 
tu do pa ra quem que não tem aces so a um jar dim ou va- 
ran da em ca sa. Mas há es tu dos que su ge rem que po de
ser ain da mais im por tan te pa ra as cri an ças.

A fa di ga ocu lar em adul tos cau sa da pe lo uso in ten si- 
vo de te las po de ser ex tre ma men te de sa gra dá vel, mas
não cau sa da nos per ma nen tes.

Nas cri an ças, no en tan to, há evi dên ci as de que o uso
in ten so de te las e o tem po in su fi ci en te ao ar li vre po dem
cau sar mi o pia.

O pro fes sor Garg ci ta uma pes qui sa re a li za da na Chi- 
na e no Ja pão que diz que a mi o pia em cri an ças é “uma
ver da dei ra epi de mia”.

De acor do com es pe ci a lis tas, o pro ble ma pa ra as cri- 
an ças po de ser mui ta ati vi da de di an te das te las ou mui- 
to pou co tem po ao ar li vre, ou uma com bi na ção de am- 
bos.

E não es tá cla ro exa ta men te co mo es tar ao ar li vre
aju da seus olhos.

Po de ser que vo cê ten da a re la xá-los mais quan do es- 
tá ao ar li vre, uma vez que pas sa mais tem po olhan do
pa ra ob je tos dis tan tes.

Ou po de ser que es tar ao ar li vre nos ex po nha a com- 
pri men tos de on da de luz es pe cí fi cos que pro mo vem o
de sen vol vi men to dos olhos.

Mas es tá cla ro que “ati vi da des ao ar li vre po dem re du- 
zir as chan ces de as cri an ças de sen vol ve rem mi o pia”,
diz o pro fes sor Garg.

Por tan to, apro vei te ao má xi mo seu tem po ao ar li vre e
in cen ti ve as cri an ças a fa ze rem o mes mo.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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São Luís, segunda-feira 15 de fevereiro de 2021

6NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Internet gratuita

De for ma iné di ta, o Mi nis té rio do Tu ris mo
ma pe ou a dis po ni bi li da de de in ter net pú bli- 
ca gra tui ta em des ti nos tu rís ti cos es tra té gi- 
cos do país. O re sul ta do é que 74% des tas ro- 
tas ain da não con tam com co ber tu ra de re de
pú bli ca. De um to tal de 117 des ti nos ana li sa- 
dos, 87 não pos su em Wi-Fi em seus prin ci- 
pais atra ti vos. A fal ta de pla ne ja men to e de
es tru tu ra lo cal são os mo ti vos de ter mi nan-
tes apon ta dos no le van ta men to.

Promoção Gol

A Gol Li nhas Aé re as es tá com uma pro- 
mo ção de pas sa gens aé re as com pa ra des ti- 
nos na ci o nais com pre ços a par tir de R$
72,90, o tre cho, pa ra vi a jar até o fi nal de mar-
ço. A ofer ta va le até as 8h do dia 22 de fe ve rei-
ro pa ra bi lhe tes emi ti dos na ta ri fa Fa mí lia
Pro mo (sem di rei to à ba ga gem des pa cha da
gra tui ta men te). As ta xas de em bar que já es-
tão in clu sas e o em bar que de ve ocor rer até
31 de mar ço de 2021.

O Cen tro So ci o e du ca ti vo de In ter -
na ção do São Cris tó vão, uni da de da
Fun da ção da Cri an ça e do Ado les -
cen te (Fu nac), re a li za nes ta quar ta-
fei ra, 17, das 14h às 16h, na qua dra
po li es por ti va do Cen tro, uma ação
es por ti va com a atle ta de han de bol,
Sil via He le na. Na opor tu ni da de ha -
ve rá ba te pa po com ado les cen tes e
vi vên cia prá ti ca na qua dra da uni da -
de. A ação faz par te do pro je to Fu nac
em Mo vi men to, que pro pi cia diá lo go
com atle tas pro fis si o nais de vá ri as
mo da li da des co mo pro pos ta trans -
for ma do ra que o es por te pro por ci o -
na na vi da dos so ci o e du can dos. Nes -
ta ação, a han de bo lis ta bra si lei ra,
Sil via He le na, se rá a con vi da da pa ra
tro ca de ex pe ri ên ci as, a par tir de su -
as con quis tas e su pe ra ções.

A Fa cul da de de Ne gó -
ci os Fa e ne es tá com -
ple tan do 18 anos de
de di ca ção à for ma ção
pro fis si o nal no Ma ra -
nhão. A ins ti tui ção co -
man da da pe los exe cu -
ti vos Ri car do An dré
Car rei ra e Mi chel le
Car rei ra nas ceu em
2003, co mo Ex cel len ce
Edu ca ção Exe cu ti va.
Mais tar de, pas sa ria a
se cha mar Es co la de
Ne gó ci os Ex cel len ce
(ENE), es pe ci a li za da
em cur sos de pós-gra -
du a ção. 

Nes tes tem pos de chu -
va, o mo fo cau sa do pe -
la umi da de e in fil tra -
ções pro vo ca sé ri os
pro ble mas res pi ra tó ri -
os co mo as ma e ri ni te
nas pes so as alér gi cas,
con for me aler ta a mé -
di ca do HSLZ, Dra. Re -
na ta Ro dri gues Mou -
ch rek. Ela lem bra ain -
da que ele cau sa do en -
ças co mo a mi co se
bron co pul mo nar alér -
gi ca, com sin to mas pa -
re ci dos com os de uma
pneu mo nia mais bran -
da. 

Solução fiscal

A Se cre ta ria da Fa zen da do Es ta do do Ma ra- 
nhão evo luiu seu Pro ces so Ad mi nis tra ti vo Fis cal
(PAF) pa ra uma so lu ção web, que foi de sen vol vi- 
da pe la En gi ne e ring, com pa nhia glo bal de Tec- 
no lo gia da In for ma ção e con sul to ria es pe ci a li- 
za da em Trans for ma ção Di gi tal. Até en tão, o PAF
da Se cre ta ria era re a li za do por meio de um sis te- 
ma in ter no, que era res tri to ao uso dos ser vi do- 
res no am bi en te de tra ba lho e, por não es tar na
web, man ti nha pro ces sos ma nu ais e pre sen ci- 
ais, se gun do Jor ge Luis Cas tro dos San tos, au di- 
tor fis cal da Se faz-MA.

Hotelaria em janeiro

São Luís ob te ve au men to de 5% na ta xa de
ocu pa ção ho te lei ra mé dia du ran te o mês de ja- 
nei ro, che gan do a 60%, em com pa ra ção com ja- 
nei ro de 2020 e 2019. Os da dos são da pró pria
Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur), que co le tou os
da dos com os ho téis re gu la ri za dos e ca das tra- 
dos no Sis te ma Na ci o nal de Ca das tro dos Pres- 
ta do res de Ser vi ços Tu rís ti cos (Ca das tur). O au- 
men to da ocu pa ção mé dia em ja nei ro é re fle xo
de di ver sas cir cuns tân ci as, co mo a pro mo ção
da ca pi tal ma ra nhen se no pró prio es ta do

Covid e reprodução

De acor do com um es tu do fei to pe la Fa cul da- 
de de Me di ci na da Uni ver si da de de São Pau lo
(USP), o co ro na ví rus po de afe tar o sis te ma re- 
pro du tor mas cu li no e in ter fe rir na fer ti li da de do
pa ci en te. Fo ram ana li sa dos os ca sos de 26 ho- 
mens com qua dros le ves e mo de ra dos da Co vid-
19 – 42,3% de les apre sen tou epi di di mi te, uma
in fla ma ção no epi dí di mo, um ca nal que fi ca
atrás dos tes tí cu los. O ór gão, que tem seis me- 
tros de com pri men to quan do não com pac ta do,
é um ca mi nho obri ga tó rio pa ras os es per ma to- 
zoi des.

Pra curtir

A Se cre ta ria de Es ta -
do do Tu ris mo (Se tur-
MA) es tá lan çan do
uma car ti lha so bre o
re ma pe a men to do
Ma pa do Tu ris mo
Bra si lei ro 2021, com
ex pli ca ções so bre os
cri té ri os cri a dos pe la
Se tur e pe lo Mi nis té -
rio do Tu ris mo (Mtur).

Com layout e grá fi cos,
o do cu men to ex pli ca,
de for ma ob je ti va, co -
mo fun ci o na o Ma pa
do Tu ris mo, as fer ra -
men tas de ges tão
cen tra li za da, por ta ri -
as, cri té ri os e re gras
de atu a li za ção do
Ma pa.

A TVN traz uma su per
di ca pa ra seus usuá -
ri os que cur tem ar te e
cul tu ra. É a sé rie exi -
bi da pe lo ca nal HBO
(TVN ca nal 602), in ti -
tu la da “Pin tan do
com John – Pain ting
with John”.

Es cri ta, es tre la da e
di ri gi da pe lo mul ti fa -
ce ta do ar tis ta John
Lu rie, di re to da pe -
que na ilha no Ca ri be
on de mo ra e pin ta. E,
na sé rie, a pro pos ta é
ver ele pin tar en -
quan to fa la e re fle te
so bre tu do.

O can ce la men to do
car na val em 2021 de -
ve re sul tar em uma
per da es ti ma da de R$
5,5 bi lhões, de acor do
com cál cu los re a li za -
dos pe lo Ins ti tu to
Bra si lei ro de Eco no -
mia da Fun da ção Ge -
tú lio Var gas (FGV
IBRE).

Se gun do es tu do dos
pes qui sa do res Clau -
dio Con si de ra e Ju li a -
na Tre ce, o mon tan te
equi va le a 1,4% do
PIB ca ri o ca.
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(ENE), es pe ci a li za da
em cur sos de pós-gra -
du a ção. 

Nes tes tem pos de chu -
va, o mo fo cau sa do pe -
la umi da de e in fil tra -
ções pro vo ca sé ri os
pro ble mas res pi ra tó ri -
os co mo as ma e ri ni te
nas pes so as alér gi cas,
con for me aler ta a mé -
di ca do HSLZ, Dra. Re -
na ta Ro dri gues Mou -
ch rek. Ela lem bra ain -
da que ele cau sa do en -
ças co mo a mi co se
bron co pul mo nar alér -
gi ca, com sin to mas pa -
re ci dos com os de uma
pneu mo nia mais bran -
da. 

Solução fiscal

A Se cre ta ria da Fa zen da do Es ta do do Ma ra- 
nhão evo luiu seu Pro ces so Ad mi nis tra ti vo Fis cal
(PAF) pa ra uma so lu ção web, que foi de sen vol vi- 
da pe la En gi ne e ring, com pa nhia glo bal de Tec- 
no lo gia da In for ma ção e con sul to ria es pe ci a li- 
za da em Trans for ma ção Di gi tal. Até en tão, o PAF
da Se cre ta ria era re a li za do por meio de um sis te- 
ma in ter no, que era res tri to ao uso dos ser vi do- 
res no am bi en te de tra ba lho e, por não es tar na
web, man ti nha pro ces sos ma nu ais e pre sen ci- 
ais, se gun do Jor ge Luis Cas tro dos San tos, au di- 
tor fis cal da Se faz-MA.

Hotelaria em janeiro

São Luís ob te ve au men to de 5% na ta xa de
ocu pa ção ho te lei ra mé dia du ran te o mês de ja- 
nei ro, che gan do a 60%, em com pa ra ção com ja- 
nei ro de 2020 e 2019. Os da dos são da pró pria
Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur), que co le tou os
da dos com os ho téis re gu la ri za dos e ca das tra- 
dos no Sis te ma Na ci o nal de Ca das tro dos Pres- 
ta do res de Ser vi ços Tu rís ti cos (Ca das tur). O au- 
men to da ocu pa ção mé dia em ja nei ro é re fle xo
de di ver sas cir cuns tân ci as, co mo a pro mo ção
da ca pi tal ma ra nhen se no pró prio es ta do

Covid e reprodução

De acor do com um es tu do fei to pe la Fa cul da- 
de de Me di ci na da Uni ver si da de de São Pau lo
(USP), o co ro na ví rus po de afe tar o sis te ma re- 
pro du tor mas cu li no e in ter fe rir na fer ti li da de do
pa ci en te. Fo ram ana li sa dos os ca sos de 26 ho- 
mens com qua dros le ves e mo de ra dos da Co vid-
19 – 42,3% de les apre sen tou epi di di mi te, uma
in fla ma ção no epi dí di mo, um ca nal que fi ca
atrás dos tes tí cu los. O ór gão, que tem seis me- 
tros de com pri men to quan do não com pac ta do,
é um ca mi nho obri ga tó rio pa ras os es per ma to- 
zoi des.

Pra curtir

A Se cre ta ria de Es ta -
do do Tu ris mo (Se tur-
MA) es tá lan çan do
uma car ti lha so bre o
re ma pe a men to do
Ma pa do Tu ris mo
Bra si lei ro 2021, com
ex pli ca ções so bre os
cri té ri os cri a dos pe la
Se tur e pe lo Mi nis té -
rio do Tu ris mo (Mtur).

Com layout e grá fi cos,
o do cu men to ex pli ca,
de for ma ob je ti va, co -
mo fun ci o na o Ma pa
do Tu ris mo, as fer ra -
men tas de ges tão
cen tra li za da, por ta ri -
as, cri té ri os e re gras
de atu a li za ção do
Ma pa.

A TVN traz uma su per
di ca pa ra seus usuá -
ri os que cur tem ar te e
cul tu ra. É a sé rie exi -
bi da pe lo ca nal HBO
(TVN ca nal 602), in ti -
tu la da “Pin tan do
com John – Pain ting
with John”.

Es cri ta, es tre la da e
di ri gi da pe lo mul ti fa -
ce ta do ar tis ta John
Lu rie, di re to da pe -
que na ilha no Ca ri be
on de mo ra e pin ta. E,
na sé rie, a pro pos ta é
ver ele pin tar en -
quan to fa la e re fle te
so bre tu do.

O can ce la men to do
car na val em 2021 de -
ve re sul tar em uma
per da es ti ma da de R$
5,5 bi lhões, de acor do
com cál cu los re a li za -
dos pe lo Ins ti tu to
Bra si lei ro de Eco no -
mia da Fun da ção Ge -
tú lio Var gas (FGV
IBRE).

Se gun do es tu do dos
pes qui sa do res Clau -
dio Con si de ra e Ju li a -
na Tre ce, o mon tan te
equi va le a 1,4% do
PIB ca ri o ca.
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De for ma iné di ta, o Mi nis té rio do Tu ris mo
ma pe ou a dis po ni bi li da de de in ter net pú bli- 
ca gra tui ta em des ti nos tu rís ti cos es tra té gi- 
cos do país. O re sul ta do é que 74% des tas ro- 
tas ain da não con tam com co ber tu ra de re de
pú bli ca. De um to tal de 117 des ti nos ana li sa- 
dos, 87 não pos su em Wi-Fi em seus prin ci- 
pais atra ti vos. A fal ta de pla ne ja men to e de
es tru tu ra lo cal são os mo ti vos de ter mi nan-
tes apon ta dos no le van ta men to.

Promoção Gol

A Gol Li nhas Aé re as es tá com uma pro- 
mo ção de pas sa gens aé re as com pa ra des ti- 
nos na ci o nais com pre ços a par tir de R$
72,90, o tre cho, pa ra vi a jar até o fi nal de mar-
ço. A ofer ta va le até as 8h do dia 22 de fe ve rei-
ro pa ra bi lhe tes emi ti dos na ta ri fa Fa mí lia
Pro mo (sem di rei to à ba ga gem des pa cha da
gra tui ta men te). As ta xas de em bar que já es-
tão in clu sas e o em bar que de ve ocor rer até
31 de mar ço de 2021.

O Cen tro So ci o e du ca ti vo de In ter -
na ção do São Cris tó vão, uni da de da
Fun da ção da Cri an ça e do Ado les -
cen te (Fu nac), re a li za nes ta quar ta-
fei ra, 17, das 14h às 16h, na qua dra
po li es por ti va do Cen tro, uma ação
es por ti va com a atle ta de han de bol,
Sil via He le na. Na opor tu ni da de ha -
ve rá ba te pa po com ado les cen tes e
vi vên cia prá ti ca na qua dra da uni da -
de. A ação faz par te do pro je to Fu nac
em Mo vi men to, que pro pi cia diá lo go
com atle tas pro fis si o nais de vá ri as
mo da li da des co mo pro pos ta trans -
for ma do ra que o es por te pro por ci o -
na na vi da dos so ci o e du can dos. Nes -
ta ação, a han de bo lis ta bra si lei ra,
Sil via He le na, se rá a con vi da da pa ra
tro ca de ex pe ri ên ci as, a par tir de su -
as con quis tas e su pe ra ções.
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O boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, com números do último
domingo, mostram que mais de 4.800 pessoas perderam a vida por conta da doença

Com ba te ao co ro na ví rus na
ca pi tal ma ra nhen se

Ser vi ços

COVID-19

Quase 5.000 mortos no
estado do Maranhão

O
bo le tim epi de mi o ló gi co, di- 
vul ga do pe la Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES), na
úl ti ma se gun da-fei ra (15),

mos trou que o Ma ra nhão já to ta li za
213.087 ca sos con fir ma dos e 4.860
mor tes por co ro na ví rus. No do min go,
dia 14, fo ram re gis tra dos 213 no vos
ca sos e 10 mor tes pe la do en ça.

De acor do com o bo le tim, no úl ti- 
mo do min go, o in te ri or do es ta do re- 
gis tou 98 ca sos, São Luís re gis trou 102
e Im pe ra triz 13 no vos ca sos.

Dos mais de 213 mil ca sos, 8.657 es- 
tão ati vos. Des ses, 7.627 es tão em iso- 
la men to so ci al, 592 in ter na dos em en- 
fer ma ria e 438 em lei tos de UTI.

O es ta do já re gis trou 199.570 pes- 
so as re cu pe ra das da do en ça. Mais de
521 mil tes tes fo ram re a li za dos,
388.920 ca sos fo ram des car ta dos e
atu al men te o nú me ro de ca sos sus- 
pei tos é 1.563.

Se gun do in for ma ções da SES, o es- 
ta do tem 306 lei tos de UTI e 732 lei tos
clí ni cos. Des se to tal, 232 dos lei tos de
UTI es tão ocu pa dos e 311 dos clí ni cos
tam bém.

Tam bém de acor do com o bo le tim,
os 10 no vos óbi tos no ti fi ca dos no úl ti- 
mo do min go, acon te ce ram nas se- 
guin tes ci da des: São Do min gos do
Azei tão (1), Ca ru ta pe ra (1), Vi tó ria do
Me a rim (1), Im pe ra triz (1), São Ben to
(1), Ba ca bal (1), Iga ra pé do Meio (1) e
São Luís (3).

Dos no vos óbi tos re gis tra dos no es- 
ta do, ne nhum de les acon te ceu nas úl- 
ti mas 24h.

O pre fei to Edu ar do Brai de en tre- 
gou na ma nhã de on tem, ter ça-fei ra
(16), 50 lei tos ex clu si vos pa ra aten di- 

men to a pa ci en tes com ca sos mo de- 
ra dos e gra ves de Co vid-19, no Hos pi- 
tal da Mu lher. A uni da de se rá de re fe- 
rên cia da re de mu ni ci pal de saú de. Os
lei tos es tão di vi di dos em 30 de en fer- 
ma ria, 10 de Uni da de de Te ra pia In- 
ten si va (UTI) e 10 de Su por te Avan ça- 
do. Com is so, so men te nes ta uni da de,
se rão 20 lei tos pa ra aten di men to es- 
pe ci a li za do pa ra pa ci en tes em es ta do
mais gra ve da do en ça. A en tre ga faz
par te do Pla no Mu ni ci pal de En fren- 
ta men to às Sín dro mes Res pi ra tó ri as
por meio do qual a Pre fei tu ra de São
Luís ofer ta rá 120 lei tos ex clu si vos pa- 
ra o tra ta men to dos pa ci en tes in fec ta- 
dos pe lo co ro na ví rus.

A uni da de con ta com equi pe mul ti- 
pro fis si o nal pa ra aten der aos pa ci en- 
tes e equi pa men tos co mo res pi ra do- 
res e ven ti la do res, bem co mo ci lin- 
dros de oxi gê nio pa ra dar to do o su- 
por te que os pa ci en tes ne ces si ta rem
de ven ti la ção me câ ni ca in va si va –
quan do o equi pa men to é co nec ta do
ao pa ci en te por meio de in tu ba ção-, e
ven ti la ção me câ ni ca não in va si va –
quan do o equi pa men to é co nec ta do
ao pa ci en te atra vés de más ca ras, du- 
ran te o seu tra ta men to. Os pa ci en tes
aten di dos no lo cal se rão en ca mi nha- 
dos das uni da des de fi ni das co mo por- 
ta de en tra da pa ra o tra ta men to con- 
tra Co vid-19.

Até o fim des te mês, tam bém, se rão
en tre gues as de mais qua tro uni da des
pa ra aten di men to às sín dro mes res pi- 
ra tó ri as le ves, lo ca li za das na zo na ru- 
ral, Ci da de Ope rá ria, Bair ro de Fá ti ma
e área Ita qui-Ba can ga, além do am bu- 
la tó rio es pe ci a li za do em re a bi li ta ção
de pa ci en tes e pro fis si o nais de saú de,
que irá fun ci o nar na Uni da de Mis ta
do Be qui mão. Tam bém en tra rão em
fun ci o na men to os lei tos no Hos pi tal

Uni ver si tá rio da Uf ma – Uni da de Pre-
si den te Du tra.

Pa ra evi tar pre juí zos aos pa ci en tes
aten di dos pe lo Hos pi tal da Mu lher,
que já re fe rên cia na as sis tên cia à saú- 
de fe mi ni na e em neu ro ci rur gi as, to- 
dos os pro ce di men tos se rão re a li za- 
dos no Hos pi tal Uni ver si tá rio e o
aces so aos ser vi ços se da rá por meio
dos mes mos ca nais já uti li za dos an- 
tes, co mo o aten di men to te lefô ni co e
a Cen tral de Mar ca ção de Con sul ta
(Ce marc). O aten di men to se rá fei to
por equi pes pró pri as da Pre fei tu ra
que irão pa ra o Hos pi tal Uni ver si tá rio
acom pa nhar os pa ci en tes.

REDE ESTADUAL

Todos os profissionais da saúde estão imunizados
O Go ver no do Es ta do con cluiu, on- 

tem, ter ça-fei ra (16), o ci clo de imu ni- 
za ção con tra a Co vid-19 dos pro fis si o- 
nais das uni da des da Re de Es ta du al
de Saú de em São Luís, va ci na dos pe la
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).
To dos os tra ba lha do res de uni da des
co mo os hos pi tais de re fe rên cia no
tra ta men to da Co vid-19, Uni da des de
Pron to Aten di men to (UPAs), Po li clí- 
ni cas e ou tras pas sa ram pe lo ci clo de
imu ni za ção re ce ben do as du as do ses
da va ci na.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, des ta ca a im por tân cia de
ga ran tir a imu ni za ção dos tra ba lha- 
do res da saú de. 

“Os pro fis si o nais da saú de es tão li- 
te ral men te na li nha de fren te da guer- 
ra con tra a Co vid-19 há qua se um ano.
E na da mais jus to que se jam os pri- 
mei ros a con cluir o ci clo de imu ni za- 
ção, pa ra en fren ta rem for ta le ci dos a
se gun da on da da do en ça que as so la o
mun do in tei ro”, afir ma o se cre tá rio.

Os pro fis si o nais da

saú de es tão li te ral men te

na li nha de fren te da

guer ra con tra a Co vid-

19 há qua se um ano. E

na da mais jus to que

se jam os pri mei ros a

con cluir o ci clo de

imu ni za ção.

En tre os pro fis si o nais, o sen ti men- 
to é de gra ti dão e for ta le ci men to pa ra
con ti nu ar com ba ten do a do en ça.
“Ago ra eu me sin to se gu ro e pro te gi do
pa ra con ti nu ar tra ba lhan do e aju dan- 
do no com ba te à Co vid-19”, diz o rou- 
pei ro Jo sé Ri ba mar Oli vei ra, que tra- 
ba lha na Po li clí ni ca do Coha trac, on- 
de to dos os tra ba lha do res já con cluí- 
ram o ci clo de imu ni za ção con tra a
Co vid-19.

As sim co mo o Jo sé Ri ba mar, a au xi- 
li ar de lim pe za Mar lu ce Ri bei ro San- 
tos, que tra ba lha no Ser vi ço de Pron to
Aten di men to (SPA) da Po li clí ni ca do
Coha trac, tam bém já re ce beu a se- 
gun da do se da va ci na. “Com a imu ni- 
za ção, es ta mos nos aju dan do pa ra
po der con ti nu ar au xi li an do o pró xi- 
mo, pois es sa é a nos sa mis são”, res- 
sal ta Mar lu ce Ri bei ro.

Com a imu ni za ção,

es ta mos nos aju dan do

pa ra po der con ti nu ar

au xi li an do o pró xi mo,

pois es sa é a nos sa

mis são.

Pa ra a di re to ra ad mi nis tra ti va da
Po li clí ni ca do Coha trac, Ka ri na Vi e- 
gas, es se mo men to foi mui to es pe ra- 
do pe la equi pe da uni da de. “Pois uma
vez va ci na dos, os co la bo ra do res têm
se gu ran ça na pres ta ção da as sis tên cia
à saú de aos usuá ri os, di mi nuin do o
sen ti men to de me do ao re a li zar um
aten di men to sus pei to de Co vid-19”,
as se gu ra a di re to ra Ka ri na Vi e gas.

A téc ni ca de en fer ma gem Con ci
Gal dez, que es ta va re a li zan do a imu- 
ni za ção, ori en ta que os pro fis si o nais
que já fo ram va ci na dos con ti nu em
ado tan do me di das de pro te ção. “Os
pro fis si o nais que to ma ram a se gun da
do se de vem con ti nu ar ado tan do as
me di das de pro te ção e dis tan ci a men- 
to, pois a va ci na tem seu efei to to tal
após o 15º dia de apli ca ção. E, além
dis so, es ses cui da dos evi tam o con ta- 
to com a no va va ri an te da Co vid-19”,
ori en ta.

A Po li clí ni ca do Coha trac con ta
com o Ser vi ço de Pron to Aten di men to
(SPA), que aten de pa ci en tes com pe- 
que nas ur gên ci as, 24 ho ras por dia, 7
di as por se ma na, sem a ne ces si da de
de agen da men to pré vio.

Os ser vi ços ofe re cem con sul tas
mé di cas e exa mes em car di o lo gia, or- 
to pe dia, gas tro en te ro lo gia, en do cri- 
no lo gia, otor ri no la rin go lo gia, aler go- 
lo gia, bem co mo ul tras so no gra fia, en- 
dos co pia, Raio-X, vi de o la rin gos co pia,
ele tro car di o gra fia e la bo ra tó rio clí ni- 
co. A uni da de é res pon sá vel por re ce- 
ber pa ci en tes oriun dos tan to do bair- 
ro, co mo de Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé
de Ri ba mar.

OBRAS NA LITORÂNEA

Extensão da via deve ser
entregue em 3 semanas

AS OBRAS DA LITORÂNEA SEGUEM EM RITMO ACELERADO 

“A nos sa ex pec ta ti va é a de que is so ocor ra em apro xi- 
ma da men te três se ma nas”. Es sa foi a de cla ra ção do go- 
ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, após ele re a li zar
vis to ria as obras da ex ten são da Ave ni da Li to râ nea.

Flá vio Di no ain da com ple tou com: “nós te re mos con- 
ti nui da de de uma in ter ven ção da Ca e ma que es tá fa zen- 
do a par te de sa ne a men to, além de al gu mas pra ças. Es- 
ta mos na re ta fi nal des ta eta pa que in te gra a no va Li to- 
râ nea até o Olho d’Água, São Car los, Ho lan de ses, che- 
gan do até o Ara ça gi”, fi na li zou.

Ao la do do se cre tá rio de Go ver no, Di e go Gal di no, o
go ver na dor des ta cou que o no vo tre cho ga ran ti rá me- 
lho res con di ções de mo ra dia, mo bi li da de ur ba na, opor- 
tu ni da de de la zer e ge ra ção de em pre gos na ca pi tal do
Ma ra nhão. “Ve ri fi ca mos uma evo lu ção da obra. Va mos
ter mi nar a ci clo via, as cal ça das e nos pró xi mos di as fi na- 
li za re mos o as fal to pa ra que a no va Li to râ nea, tre cho
que vai do fi nal da an ti ga Li to râ nea até o Olho d’Água,
es te ja ple na men te tra fe gá vel”, as se gu rou o go ver na dor
du ran te vis to ria às obras de ex ten são da Ave ni da Li to râ- 
nea.

ÁGUA X ENERGIA

Dicas de segurança
durante chuvas 

NO PERÍODO DAS CHUVAS É COMUM O AUMENTO DE RAIOS

O co me ço do ano é mar ca do pe lo iní cio das chu vas
no Ma ra nhão, e o ris co com a ener gia elé tri ca po de au- 
men tar. Pois, ven tos for tes e for tes chu vas fa zem acen- 
der o si nal ama re lo no que diz res pei to à se gu ran ça com
ener gia elé tri ca den tro e fo ra de ca sa. É im por tan te re- 
do brar a aten ção e o cui da do pa ra pre ven ção dos ris cos
de aci den tes, re ce ben do di cas da Equa to ri al Ma ra nhão,
com as me di das de se gu ran ça no pe río do das chu vas,
tan to den tro quan to fo ra de ca sa.

Não uti li ze equi pa men tos elé tri cos que es ti ve rem
mo lha dos ou em lo cais inun da dos, pois es tes fa to res au- 
men tam o ris co de cho que. Quan do a chu va vi er com
rai os e tro vões, re ti re ime di a ta men te das to ma das equi- 
pa men tos co mo te le vi são, som, ven ti la dor, com pu ta- 
dor, car re ga do res de ce lu la res e ou tros, pois as des car- 
gas at mos fé ri cas (tro vões) po dem pro vo car da nos elé- 
tri cos nos equi pa men tos.

No pe río do das chu vas é co mum o au men to das des- 
car gas at mos fé ri cas (rai os), por is so, pro cu re abri gar-se
em cons tru ções e veí cu los. Evi te fi car em bai xo de ár vo- 
res, em pis ci nas e lu ga res aber tos, pois o ris co de ser
atin gi do por um raio é gran de. É acon se lhá vel não sair
de ca sa du ran te a chu va.

A Equa to ri al Ma ra nhão ori en ta ain da que se al guém
for ví ti ma de cho que elé tri co, não se de ve ten tar to car na
pes soa que es tá re ce ben do a des car ga. A me lhor for ma
de aju dar é des li gar o dis jun tor ou cha ve ge ral e li gar
ime di a ta men te pa ra emer gên cia no 193 ou 192.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021
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O processo de concessão envolve estudos de viabilidade, planos de manejo, consultas
públicas e mais, com critérios técnicos e participação da sociedade

DIA 22

Lençóis é preparado
para concessão

O
mi nis tro do Meio Am bi en te, 
Ri car do Sal les, e o mi nis tro 
do Tu ris mo, Gil son Ma cha- 
do Ne to, anun ci a ram as 

ações pre pa ra tó ri as pa ra a con ces são 
de oi to uni da des de con ser va ção fe- 
de rais (UC), sen do uma de las o Par- 
que Na ci o nal dos Len çóis Ma ra nhen- 
ses. Os edi tais pa ra es tu dos se rão lan- 
ça dos ao lon go da se ma na do dia 22 
de fe ve rei ro.

Além dos Len çóis Ma ra nhen ses, 
ou tras UC fo ram con tem pla das: Par- 
que Na ci o nal de Je ri co a co a ra (CE), 
Par que Na ci o nal da Cha pa da dos Gui- 
ma rães (MT), Par que Na ci o nal da Ser- 
ra dos Ór gãos (RJ), Par que Na ci o nal 
da Ser ra da Bo do que na (MS), Par que 
Na ci o nal de Bra sí lia (DF), Par que Na- 
ci o nal de Uba ja ra (CE) e Flo res ta Na- 
ci o nal de Bra sí lia (DF).

Os edi tais pa ra a con tra ta ção de es- 
tu dos se rão lan ça dos no âm bi to de 
par ce ria en tre o Mi nis té rio do Tu ris- 
mo (MTur) e a Or ga ni za ção das Na- 
ções Uni das pa ra a Edu ca ção, a Ci ên- 
cia e a Cul tu ra (UNES CO).

Con ces sões de par ques

LENÇÓIS MARANHENSES É UM DOS PARQUES QUE VÃO PARTICIPAR DAS CONCESSÕES

A agen da de con ces sões de par ques 
na ci o nais do Mi nis té rio do Meio Am- 
bi en te tem 18 par ques en ca mi nha dos 
pa ra con ces são, em di fe ren tes es tá gi- 
os do pro ces so. Em ja nei ro des te ano, 
foi re a li za do o lei lão pa ra a con ces são 
dos par ques de Apa ra dos da Ser ra e 
Ser ra Ge ral, com qua tro ve zes mais in- 
te res sa dos que a mé dia de ou tras con- 
ces sões e R$ 260 mi lhões pre vis tos em 
in ves ti men to.

Além de for ta le cer a pro te ção do 
meio am bi en te, o no vo mo de lo de 

con ces sões do MMA tem co mo ob je- 
ti vo apri mo rar os ser vi ços e a ex pe ri- 
ên cia tu rís ti ca, fo men tan do a edu ca- 
ção am bi en tal, ge ran do em pre go e 
ren da no en tor no e avan ços na in fra-
es tru tu ra da re gião.

O pro ces so de con ces são en vol ve 
es tu dos de vi a bi li da de, pla nos de ma- 
ne jo, con sul tas pú bli cas e mais, com 
cri té ri os téc ni cos e de par ti ci pa ção da 
so ci e da de.

OLHO D'ÁGUA

Suspeito de assalto
morre em restaurante

OUTRO SUSPEITO TAMBÉM FOI BALEADO NA TROCA DE TIROS

Na noi te da se gun da-fei ra (15), qua tro sus pei tos ten- 
ta ram re a li zar um as sal to a um res tau ran te de cu li ná ria
ja po ne sa, lo ca li za do na Ave ni da dos Ho lan de ses, no
bair ro do Olho d’Água, em São Luís.

De acor do com in for ma ções, os sus pei tos en tra ram
no es ta be le ci men to ar ma dos e anun ci an do o as sal to.
Um agen te de se gu ran ça pú bli ca do Ma ra nhão es ta va
no lo cal, re a giu ao as sal to e ba le ou dois sus pei tos. Um
dos ba le a dos mor reu no lo cal e o ou tro foi so cor ri do pe- 
los com par sas.

Os cri mi no sos aban do na ram o com par sa ba le a do
nas pro xi mi da des de um su per mer ca do. O fe ri do foi so- 
cor ri do pe lo Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia
(Sa mu) e en ca mi nha do pa ra uma uni da de de saú de da
ca pi tal.

• R$ 3.390 em di nhei ro
• 4 ca pas de co le tes
• 3 pla cas ba lís ti cas
• 6 li tros de tri clo ro e ti le no pu ro
• 1 li tro de ál co ol
• 4 ba la cla vas
• 87 fras cos de gar ra fas pet 250 ml e 90 ml
• 26 mu ni ções ca li bre 0.40
• 1 ro lo in sul fil me
• 1 ro lo de pa pel alu mí nio
• 1 fras co de 100 ml de água oxi ge na da
• 23 pa co tes de ga ses

LIBERDADE

Polícia estoura fábrica de loló

ALÉM DE MATERIAL PARA FAZER O LOLÓ, FORAM APREENDIDAS BALACLAVAS E COLETES BALÍSTICOS 

A Po lí cia Mi li tar pren deu três pes so as
sus pei tas de co man da rem uma fá bri ca de
um en tor pe cen te co nhe ci do co mo lo ló, no
bair ro da Li ber da de, em São Luís.

A fá bri ca clan des ti na foi es tou ra da du- 
ran te ron das em uma área co nhe ci da pe lo
in ten so trá fi co de dro gas. 

Os mi li ta res avis ta ram dois dos sus pei- 
tos na por ta de uma re si dên cia que, ao per- 
ce be rem a guar ni ção, fi ca ram bas tan te
ner vo sos.

Foi re a li za da uma re vis ta pes so al na du- 
pla, mas na da foi en con tra do, mas foi en- 
con tra do um fras co de plás ti co con ten do
lo ló pró xi mo dos sus pei tos.

Os po li ci ais pe di ram pa ra fa zer uma re- 
vis ta na re si dên cia. Du ran te bus cas no in- 
te ri or da ca sa, os po li ci ais en con tra ram:

Ain da na re si dên cia, uma ter cei ra pes-
soa que se iden ti fi cou co mo mo ra dor do
imó vel tam bém foi de ti da. Os três e to do o
ma te ri al apre en di do fo ram apre sen ta dos
no Plan tão Cen tral das Ca ja zei ras, on de foi
fei to au to de pri são em fla gran te.

TUTÓIA

Dupla é presa por roubar e matar idosa

OS SUSPEITOS INVADIRAM A CASA DA VÍTIMA PARA ROUBAR E ACABARAM MATANDO ELA

Na tar de da úl ti ma se gun da-fei ra (15), a
Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés de le ga- 
cia de Po lí cia Ci vil de Tu tóia, que per ten ce
a 20º De le ga cia de Bar rei ri nhas, pren deu
dois ho mens acu sa dos de la tro cí nio (rou- 
bo se gui do de mor te).

O cri me acon te ceu em Tu tóia, na ma- 
dru ga da da úl ti ma se gun da-fei ra (15). Os
sus pei tos são sus pei tos de in va dir a ca sa
da se nho ra Ma ria Ri ta Pas sos Fer rei ra,
uma ido sa de 79 anos, co nhe ci da co mo
“Ma ria do Sa po”, e rou ba ram uma te le vi- 
são e um bo ti jão de gás.

De acor do com as in for ma ções do de le- 
ga do Cris ti a no, Ti tu lar da De le ga cia de
Tu tóia, os fa mi li a res da ido sa en con tra- 
ram o seu cor po pe la ma nhã com per fu ra- 
ção de fa ca das e aci o na ram a Po lí cia Mi li- 
tar, que saiu em di li gên ci as e pren deu dois
sus pei tos pe lo fur to de um bo ti jão de gás.
“Nos in ter ro ga tó ri os um de les aca bou

con fes san do a par ti ci pa ção no cri me, ale- 
gan do que ten tou im pe dir o seu com par- 
sa de des fe rir as fa ca das, mas que não te- 
ria con se gui do. Os dois fo ram au tu a dos
por la tro cí nio, rou bo se gui do de mor te”,
afir mou o de le ga do.

O cri me acon te ceu por vol ta de 1h da
ma dru ga da e te ria si do mo ti va do pe lo
con su mo de dro gas. 

Os dois en vol vi dos es ta ri am in ge rin do
be bi das al coó li cas e con su min do dro gas e
pre ci sa vam de mais di nhei ro pa ra con ti- 
nu ar se dro gan do. Ao en trar na re si dên cia,
eles fi ze ram ba ru lho ar rom ban do a por ta
e a ví ti ma acor dou e foi ve ri fi car o que
ocor reu quan do um dos dois en vol vi dos a
em pur rou pa ra den tro do quar to e co me- 
teu o cri me. 

Os dois fo ram en ca mi nha dos ao sis te- 
ma pe ni ten ciá rio do Ma ra nhão, on de es- 
tão à dis po si ção da Jus ti ça.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021
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Os técnicos tratam da definição das equipes titulares. A maioria já vem treinando há
mais tempo, desde janeiro,  apesar dos reforços continuarem chegando

NE RES PIN TO

Sam paio Cor rêa

Mo to Club

Im pe ra triz

Pi nhei ro

O que diz o re gu la men to?

CAMPEONATO MARANHENSE

Clubes se preparam
para pontapé inicial

C
on ta gem re gres si va pa ra  o
iní cio do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se de Fu te bol Pro fis si o- 
nal-2021.  A bo la vai ro lar a

par tir do pró xi mo fim de se ma na e os
clu bes que par ti ci pam da ro da da ini- 
ci al en tram na re ta fi nal de pre pa ra- 
ção. Os téc ni cos tra tam da de fi ni ção
das equi pes  ti tu la res. A mai o ria já
vem trei nan do há mais tem po, des de
ja nei ro,  ape sar dos re for ços con ti nu- 
a rem che gan do.

Com o anún cio da saí da do ata can- 
te  Roney,  que foi pa ra o No voho ri- 
zon ti no-SP, por in di ca ção do téc ni co
Léo Con dé, e a che ga da de Je fi nho
(ex-Payssandu-PA), o Sam paio Cor rêa
se gue se re for çan do  com vis tas à con- 
quis ta do bi cam pe o na to es ta du al. No

en tan to, ape sar das no vas con tra ta- 
ções, o Tri co lor pres ti gi ou a per ma- 
nên cia do ata can te  Pi men ti nha e
man te rá um bom nú me ro de atle tas
do elen co que es te ve na dis pu ta do
Bra si lei ro re cen te men te. Per ma ne- 
cem no gru po:  Mo ta (go lei ro); Ro ni e
Mar lon (la te rais); Joé cio e Pau lo Sér- 
gio (za guei ros);  An dré Luiz e Fer rei ra
(vo lan tes); e Di o ne  (meia). Além dis so
es tão à dis po si ção do téc ni co Ra fa el
Gua na es os za guei ros Al lan Godoy e
Lu cão, o vo lan te Pa blo e o meia Ga bri- 
el Po pó. Ou tros que vi e ram de ou tros
es ta dos são: o go lei ro Ha ris son, o  vo- 
lan te Luís Gui lher me e os ata can tes
Du du, Luís Ho nó rio e Weslley Smith. 
A es treia sam paí na se rá às 15h30 do
pró xi mo sá ba do, con tra o Ba ca bal, na
ci da de de São Ma teus.

O Ru bro-Ne gro faz sua es treia em
ca sa,  no Nho zi nho San tos, do min go,
di an te do Im pe ra triz, às 17h30. No úl- 

ti mo sá ba do, o Pa pão  fez um jo go
amis to so com a equi pe ama do ra do
Co mer ci al  e ven ceu por 6 a 1, gols
mar ca dos por Ever son (2), Fe li pe Ri-
bei ro,  Antô nio La ra, An dre zi nho e Je- 
ri nho (1 ca da). O téc ni co Mar ci nho
Guer rei ro con si de rou o com por ta-
men to tá ti co pro vei to so. “O im por- 
tan te nes se mo men to não é o re sul ta-
do em si, mas o po si ci o na men to, a
par te tá ti ca, que os jo ga do res es tão
as si mi lan do, já que de mons tra ram
tam bém es ta rem em boa evo lu ção na
par te fí si ca”,  ana li sou o téc ni co mo-
ten se. A equi pe ti tu lar só se rá de fi ni da
na pró xi ma sex ta-fei ra. apron to.

O Ca va lo de Aço, que co me çou tu- 
do do ze ro, tam bém con ti nua se re for- 
çan do. Por meio da As ses so ria de Co- 
mu ni ca ção, foi con fir ma da a con tra- 
ta ção do ata can te  Ma teus Li ma,  que
tem ago ra sua ter cei ra pas sa gem  pe lo
clu be, dois tí tu los de cam peão (2015 e
2019) e  ar ti lhei ro do ti me co lo ra do no
Bra si lei ro da Sé rie C. O Im pe ra triz
tam bém con fir mou a che ga da do vo- 
lan te Ilail son, de 34 anos.

O PAC, re pre sen tan te da Bai xa da
Oci den tal,  faz sua es treia no sá ba do,
con tra o São Jo sé, no Es tá dio Cos ta
Ro dri gues, às 15h30. De pois de re for- 
mu lar o elen co, mas apro vei tan do al-
guns no mes que se des ta ca ram em
2020, co mo Már cio Di o go e Pa que tá, o
ti me co man da do pe lo téc ni co João
Car los  re a li zou al guns jo gos amis to- 
sos. No úl ti mo sá ba do, jo gan do em
ca sa, der ro tou a Se le ção de Pe nal va
por 2 a 0. Uma das con tra ta ções fei tos
pa ra o se tor de fen si vo foi o go lei ro
Matheus, ex-Ju ven tu de Sa mas.

CARIOCA 2021

Clube que poupar titulares pode ser multado
O re gu la men to do Cam pe o na to

Ca ri o ca de 2021 pre vê mul ta pa ra o
clu be que não es ca lar seus ti tu la res a
par tir da quar ta ro da da da com pe ti- 
ção. Há ex ce ção, de fi ni da no ar ti go 41,
a quem apre sen tar “jus to mo ti vo” pa- 
ra não es ca lar a equi pe “con si de ra da
prin ci pal” – os ter mos en tre as pas
cons tam no re gu la men to (leia mais
abai xo).

A Ferj co lo cou no re gu la men to es ta
me di da – apro va da pe los clu bes em
reu nião ar bi tral no fim do ano pas sa- 
do – pa ra evi tar al to nú me ro de jo gos
sem equi pes prin ci pais. Ou se ja, pa ra
evi tar es va zi a men to do cam pe o na to.
Na edi ção de 2020, Bo ta fo go, Fla men- 
go e Vas co usa ram re ser vas ou sub-23
pe lo me nos em par te da Ta ça Gua na- 
ba ra.

A pe na es ti pu la da é do va lor cor res- 
pon den te à co ta fi xa de di rei tos de TV
– ca so já te nha re ce bi do, es tá pre vis to
mul ta nes te va lor, que se rá re pas sa do
aos clu bes par ti ci pan tes. A ofer ta da
TV Re cord, que já tem as si na tu ra da
mai o ria dos par ti ci pan tes, é de R$ 11
mi lhões pa ra to dos os clu bes di vi di- 
rem.

Co mo os gran des pla ne jam?
Em si tu a ções bem dis tin tas pa ra ini ci- 
ar a tem po ra da 2021, os clu bes gran- 
des ain da fa zem aná li se de pla ne ja- 
men to pa ra os jo gos de pois do Bra si- 
lei ro. Exis te ten dên cia de to dos eles
co me ça rem o Es ta du al com jo vens jo- 
ga do res, oriun dos das ca te go ri as de
ba se, com um ou ou tro re for ço pon tu- 
al.

O Fla men go vai dar pe río do de fol- 
ga pa ra o gru po prin ci pal após o fim
do Bra si lei rão, mas uma equi pe com
jo vens que es tou ra ram ida de no sub-
20, co mo Ri chard Ri os e Matheu zi- 
nho, e des ta ques da ba se fi ca rão à dis- 
po si ção pa ra as du as pri mei ras ro da- 
das. No Fla-Flu do dia 20, pe la ter cei ra

ro da da, o clu be in for mou que to do
elen co es ta rá à dis po si ção. O Ru bro-
Ne gro es tá clas si fi ca do pa ra a Li ber ta- 
do res.

Ou tro na Li ber ta do res, o Flu mi- 
nen se, com 60 pon tos no Bra si lei ro,
de pen de da de fi ni ção se vai di re to pa- 
ra a fa se de gru pos (co me ça dia 21 de
abril) ou se ini cia na fa se pre li mi nar,
que tem iní cio dia 24 de fe ve rei ro, mas
os bra si lei ros só en tram na fa se 2 pre- 
li mi nar, que de ve fi car pa ra o iní cio de
mar ço. O ti me ini ci a rá o es ta du al com
jo vens do sub-23, que re ce be ram fé ri- 
as em ja nei ro.

Os ca sos de Bo ta fo go, re bai xa do
pa ra a Sé rie B, e Vas co, na lu ta pa ra
evi tar o quar to re bai xa men to, são di- 
fe ren tes. Pro va vel men te vão jo gar
com os ti tu la res de pois das ro da das
ini ci ais e co me çam a com pe ti ção com
jo ga do res jo vens. Am bos co mu ni ca- 
ram que irão cum prir o re gu la men to.

Con fi ra o tex to do Art. 41:
“A as so ci a ção que, sem jus to mo ti- 

vo, as sim re co nhe ci do pe lo DCO da
FERJ, após a 3ª Ro da da da Ta ça Gua- 
na ba ra, dei xar de uti li zar sua equi pe
con si de ra da prin ci pal, per de rá o va lor
cor res pon den te a to ta li da de de sua co- 
ta fi xa de di rei to de trans mis são e, ca so
já as te nha re ce bi do ou não fa ça jus,
pa ga rá uma mul ta equi va len te a es se
va lor, que se rá re ver ti da em be ne fí cio
dos de mais clu bes par ti ci pan tes do
cam pe o na to.”

Li mi te pa ra sub-20 nas edi ções
2016 e 2017
Em edi ções pas sa das, a Ferj já res trin- 
giu o uso de atle tas re ser vas e sub-20
pa ra não fi car em se gun do ou até ter- 
cei ro pla no num iní cio de tem po ra da
– mo men to em que as equi pes gran- 
des têm tem po cur to e pri vi le gi am a
pre pa ra ção e apri mo ra men to fí si co

pa ra a sequên cia do ano.

Em 2016, em pé de guer ra com o
Fla men go do pre si den te Edu ar do
Ban dei ra de Mel lo, a Ferj co lo cou em
re gu la men to – apro va do pe los clu bes
– li mi te de cin co jo ga do res sub-20. No
ano se guin te (2017), era per mi ti do
ins cre ver 10, mas, por jo go, ape nas
cin co jo ga do res. Em 2018, a res tri ção
caiu.

Ain da em 2016, ha via pre vi são de
mul ta em ca so de atle tas ins cri tos em
com pe ti ções na ci o nais ou in ter na ci o- 
nais que não es ti ves sem ap tos a atu ar
no Ca ri o ca. Era uma for ma de obri gar
os gran des – prin ci pal men te o Fla- 
men go – a não pou pa rem seus atle tas
no Ca ri o ca pa ra jo gar Co pa do Bra sil
ou Li ber ta do res da Amé ri ca.

A pe na pre vis ta era de “até R$
50.000,00 por ca da atle ta que fa ça par- 
te da re la ção dos atle tas pa ra qual quer
des sas du as úl ti mas hi pó te ses e não fa-
ça par te dos ins cri tos pa ra o cam pe o- 
na to es ta du al”.

DA NI EL AMO RIM

SEXTA-FEIRA

Pleno do TJD vai
julgar caso Glaydson

A COMISSÃO DISCIPLINAR JULGOU O CASO COMO PRESCRITO

O Ple no do Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va (TJD-MA)
vai se reu nir na tar de da pró xi ma sex ta-fei ra pa ra jul gar
o re cur so da So ci e da de Im pe ra triz de Des por tos da de- 
ci são da Co mis são Dis ci pli nar do Ór gão, que con si de- 
rou pres cri ta a pre ten são do clu be da Re gião To can ti na
no ca so do atle ta Gleydisson. No Pro ces so 002/2021
cons ta o Re cur so Vo lun tá rio apre sen ta do pe la de fe sa do
Ca va lo de Aço, te rá co mo au di tor re la tor Thi a go Brhan- 
ner Gar cês Cos ta e pro cu ra dor-ge ral Ed no Pe rei ra Mar- 
ques. A ses são es tá mar ca da pa ra 16h, no Ple ná rio Já me- 
nes Ri bei ro Ca la do, na Rua do Ale crim, 415, Edi fí cio Pa- 
lá cio dos Es por tes, Cen tro de São Luís.

Na pri mei ra ins tân cia foi aco lhi da uma das pre li mi- 
na res apre sen ta das pe lo ad vo ga do mo ten se, Edu ar do
Du ai li be, de pres cri ção in ter cor ren te do pra zo pa ra jul- 
ga men to. As sim, o mé ri to não foi jul ga do, o que po de rá
ocor rer na pró xi ma sex ta-fei ra.  O ca so em ques tão re fe- 
re-se a uma as si na tu ra de con tra to do atle ta ru bro-ne- 
gro,  que não con fe re com as apre sen ta das em  ou tros
do cu men tos ane xa dos à de nún cia. Uma pe rí cia foi fei ta
por um pro fis si o nal es pe ci a li za do, com gran de ex pe ri- 
ên cia, in clu si ve na Po lí cia Fe de ral, que es te ve pre sen te à
ses são e afir mou ha ver di ver gên ci as no ma te ri al ana li- 
sa do.

O atle ta Gleydisson,  na pri mei ra opor tu ni da de em
que com pa re ceu à Co mis são Dis ci pli nar,  afir mou ser
sua a as si na tu ra do con tra to e não ha ver ne nhu ma fal si- 
fi ca ção. Ago ra,  de pos se dos au tos do pro ces so,  o Ple no
do Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va aten de ao clu be re cor- 
ren te, que pe de a pu ni ção do Mo to com per da de pon tos
de to dos os jo gos em que o atle ta dis pu tou, re bai xan do,
au to ma ti ca men te, o clu be ru bro-ne gro pa ra a se gun da
di vi são de pro fis si o nais. (N.P)

SEM CONDIÇÕES

BEC e Sampaio não
será no Estádio Correão

O ESTÁDIO CORREÃO NÃO TEM CONDIÇÕES DE JOGO

Por fal ta de con di ções es tru tu rais, o Es tá dio Cor reão
não po de rá re ce ber a par ti da ini ci al do Cam pe o na to
Ma ra nhen se 2021. Por is so, o du e lo en tre Ba ca bal e
Sam paio, mar ca do pa ra o pró xi mo sá ba do (20) às 15h30,
foi agen da do pa ra o Es tá dio Pi nhei rão, em São Ma teus, a
58 quilô me tros da ci da de-se de do BEC. O lo cal tam bém
re ce be rá o jo go Ju ven tu de x Ia pe pe la pri mei ra ro da da
da com pe ti ção.

A si tu a ção da pra ça es por ti va de Ba ca bal foi ates ta da
em vis to ria re a li za da pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se de
Fu te bol. O re la tó rio da vi si ta téc ni ca des ta ca que os lau- 
dos do es tá dio es tão ven ci dos e que es tão pre cá ri as as
con di ções da co ber tu ra, ves tiá ri os e do gra ma do.

“O Es tá dio Cor reão de Ba ca bal NÃO de tém as con di- 
ções téc ni cas bá si cas de En ge nha ria, Ar qui te tu ra e Se- 
gu ran ça pre vis tas na le gis la ção do EDT e nor mas do Mi- 
nis té rio do Es por te pa ra re ce ber par ti das de fu te bol pro- 
fis si o nal do Cam pe o na to Ma ra nhen se Sé rie A”, diz o do- 
cu men to as si na do pe lo ar qui te to Ro nald Al mei da, che fe
do De par ta men to de Pla ne ja men to da FMF.

Além do du e lo di an te do Sam paio, a FMF ja con fir- 
mou que o con fron to en tre Ba ca bal e Pi nhei ro, vá li do
pe la se gun da ro da da, tam bém se rá re a li za do no Es tá dio
Pi nhei rão. O BEC ain da te rá ou tros dois com pro mis sos
com man do de cam po na pri mei ra fa se, con tra São Jo sé
e Mo to Club. Po rém, a FMF ain da não se pro nun ci ou so- 
bre os lo cais des sas par ti das.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Filme é uma "bomba da crítica social, anticapitalista até a medula, feita de sarcasmo e
violência"

NO VA VER SÃO

NETFLIX

Tigre Branco é
comparado a Parasita

E
n gra ça do o mun do: até há
pou co, a de nún cia da ex tre ma
de si gual da de so ci al era con si- 
de ra da coi sa da ar te “de es- 

quer da”, por tan to fo ra de mo da. Ul ti- 
ma men te, tem si do te ma até de fil mes
de lan ça men to mun di al, co mo fo ram
os ca sos de Co rin ga e Pa ra si ta – est,e
ven ce dor do Os ca. Ago ra, pa ra pas mo
de mui tos, uma bom ba da crí ti ca so ci- 
al, an ti ca pi ta lis ta até a me du la, fei ta
de sar cas mo e vi o lên cia, che ga à po- 
de ro sa Net flix. Tra ta-se do in di a no O
Ti gre bran co, de Ra min Bah ra ni, que
já fi gu ra en tre os fil mes mais vis tos da
pla ta for ma glo bal de stre a ming.

O per so na gem prin ci pal, Bal ram
(Adarsh Gou rav), con ta sua pró pria
his tó ria. Ele se diz um ho mem bem-
su ce di do, que se fez por si mes mo, self
ma de man da mi to lo gia nor te-ame ri- 
ca na. Bal ram es cre ve uma car ta ao
pri mei ro-mi nis tro chi nês, e, ne la, ten- 
ta ex pli car co mo con se guiu as cen der
so ci al men te nu ma so ci e da de de cas- 
tas co mo a da Ín dia.

Ele é o “ti gre bran co” do tí tu lo. Um
ani mal tão ra ro que exis te ape nas um
exem plar a ca da ge ra ção. Tão ex cep- 
ci o nal co mo um po bre nas ci do nos
ca fun dós do país e de cas ta bai xa che- 
gar a fi car ri co, co mo acon te ceu com
Bal ram. Por tan to, a his tó ria se rá a de
co mo ele che gou lá. Em sua ex pli ca- 
ção do sis te ma de cas tas, faz uma sim- 
pli fi ca ção. Na ver da de, só exis ti ri am
du as cas tas pa ra va ler: a dos ri cos e a
dos po bres. Pas sar da in fe ri or pa ra a
su pe ri or é qua se uma im pos si bi li da- 
de ló gi ca. A não ser com o uso de cer- 

tos ex pe di en tes.
Pa ra che gar-se aos ri cos é pre ci so

pri mei ro apro xi mar-se de les na úni ca
con di ção pos sí vel, a de em pre ga do.
Es per to, Bal ram con se gue se tor nar
mo to ris ta par ti cu lar do mais jo vem
mem bro de um clã mi li o ná rio, Ashok
(Raj ku mar Rao). Ele se tor na o em pre- 
ga do-mo de lo, não se quei xa dos ho rá- 
ri os abu si vos a que é sub me ti do, mo ra
nu ma po cil ga no po rão e to le ra to dos
os in sul tos da fa mí lia. Se rá o pre ço pa- 
ra ga nhar a con fi an ça de to dos. E so- 
bre tu do do jo vem ca sal, Ashok e Pinky
(Priyanka Cho pra, ex-Miss Ín dia) que
tem tam bém lá seus pro ble mas. Eles
vi vem em No va Dé lhi, mas têm a ca- 
be ça em No va York, on de mo ra ram e
es tu da ram. São exem pla res tí pi cos
das eli tes de paí ses po bres ho je pu di- 
ca men te cha ma dos de “em de sen vol- 
vi men to”. Não se re co nhe cem co mo
in di a nos. Sob a apa ren te ami za de
com os em pre ga dos, es con dem o des- 
pre zo pe los “in fe ri o res”. Têm ver go- 
nha do país, mas não per ce bem que
con tri bu em pa ra seu atra so.

Pe la tra je tó ria de Bal ram ru mo ao
su ces so, evi den cia-se a dis to pia da so- 
ci e da de in di a na, com os ri cos os ten- 
tan do lou ca men te seus bens de lu xo
en quan to mi se rá veis se es pa lham pe- 
las ru as de No va Dé lhi e do in te ri or.

Fi ca tam bém ex pos to o gros sei ro
ma te ri a lis mo des sa “eli te”, cu ja ré gua
me de tu do pe lo di nhei ro e pe lo su ces- 
so. Co mo den tro des sa ló gi ca os po- 
bres não va lem na da, dão-se ao lu xo
de tra tá-los co mo ob je tos des car tá- 
veis. Quan do não têm mais ser ven tia,

são aban do na dos à pró pria sor te.
Há um pon to ne vrál gi co na his tó ria

quan do a don do ca Pinky di ri ge seu
car ro bê ba da e atro pe la uma pes soa.
Se rá pre ci so en con trar um bo de ex pi- 
a tó rio pa ra as su mir a cul pa e evi tar o
es cân da lo. Por um bom pu nha do de
ru pi as, é cla ro. Afi nal, di nhei ro há de
so bra e os po bres es tão aí pa ra is so
mes mo.

Es se dra ma so ci al se de sen vol ve em
boa par te sob o sig no do hu mor. Não
um hu mor le ve e sim o que bus ca no
gro tes co das si tu a ções al gum mo ti vo
pa ra o ri so. Des ta for ma, não se rá um
ri so des com pro mis sa do, mas ex pres-
são de re co nhe ci men to de uma si tu a- 
ção ab sur da. Es se hu mor é cor ta do
pe la in tru são do re al, sob for mas às
ve zes bas tan te cruéis. São co mo tra ta- 
men tos de cho que, a cha mar a aten- 
ção do es pec ta dor pa ra o que es tá em
jo go de ver da de nes sa his tó ria to da.

O pró prio nar ra dor não nos dei xa
es que cer do que es tá em pau ta, por is- 
so o fil me se tor na às ve zes di dá ti co e
rei te ra ti vo. Es tá em mi ra nem tan to o
egoís mo ou a mal da de dos in di ví du os
em si, mas a es tru tu ra econô mi ca de- 
ter mi nan te que tu do se ja des se jei to e
não de ou tro.

A nar ra ção é fei ta por aque le que se
deu bem, e es se pon to de vis ta faz to-
da a di fe ren ça pa ra a efi cá cia da obra.
Bal ram des ven da o me ca nis mo de
fun ci o na men to de uma so ci e da de e
usa es se co nhe ci men to pa ra jo gar o
jo go se gun do su as re gras. O fil me é
cor ro si vo.

CANTORA

Letrux transforma suas lágrimas em livro e EP

FAIXAS DE ‘LETRUX AOS PRANTOS’ RECEBERAM NOVA ROUPAGEM E  O VOLUME ‘TUDO QUE JÁ NADEI’ FOI CONCLUÍDO

Em ju nho de 2020, a can to ra e com- 
po si to ra ca ri o ca Le tí cia No va es re a li- 
zou uma li ve com o in tui to de reu nir
os in te gran tes da ban da que com põe
o pro je to Le trux. Dis tan te dos mú si- 
cos de vi do à pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus e pa ra evi tar pro ble mas téc ni- 
cos na trans mis são, ela se au sen tou
do lu gar de in tér pre te e pe diu pa ra ca- 
da um de les es co lher uma das fai xas
do dis co Le trux Aos Pran tos, lan ça do
al guns me ses an tes, pa ra to car à sua
ma nei ra, dan do a elas um no vo sen ti- 
do.

Fe liz com o re sul ta do, Le tí cia achou
por bem re gis trar as re lei tu ras e trans- 
for má-las em EP, que re ce beu o no me
de Pran tos pan dê mi cos e já es tá dis- 
po ní vel nas pla ta for mas di gi tais. A
von ta de de re vi si tar as pró pri as can- 
ções, se gun do a ar tis ta, nas ceu da im- 
pos si bi li da de de apre sen tá-las no pal- 
co, di an te do pú bli co.

“Na ân sia de brin car com o dis co,
ti ve es sa ideia, al go que amo mui to
quan do ou tros ar tis tas fa zem”, ex pli- 
ca. “Dei xei ca da in te gran te li vre pa ra

pro du zir sua fai xa. Foi um ba ra to tu- 
do, um mo men to ca ri nho so e pró xi- 
mo en tre a gen te.”

Com po si to ra de sa pe ga da, ela en- 
ten de que as mú si cas não são pro pri- 
e da de sua de pois de pron tas. ”Já es- 
tou acos tu ma da com a li ber da de de
in ter pre ta ção que o pú bli co tem de- 
pois do lan ça men to. É ca da uma que
já ou vi. Rio, cho ro, ques ti o no, jul go,
con cor do, mas na da dis so im por ta.
Meu ba ra to en quan to com po si to ra já
exis tiu e a ro da da for tu na já gi rou, fa- 
zen do a mú si ca che gar ao ou vi do da
pla teia. Es sa ma gia é bo ni ta e não dá
pa ra ter con tro le. E que alí vio não ter- 
mos con tro le dis so”, pon tua.

Mas ela tam bém se per mi tiu brin- 
car. De pois de ou vir o no vo ins tru- 
men tal que o bai xis ta Thi a go Re bel lo
cri ou pa ra Cui da do, pai xão, ima gi nou
que se ria me lhor se a mú si ca fos se
can ta da em in glês, trans for man do-a
em Be ca re ful, my lo ve, em tra du ção
li te ral.

Já Eu es tou aos pran tos (Me cha ma

pra cho rar), pro du zi da pe lo ba te ris ta
Lou ren ço Vas con cel los, ga nhou uma
abor da gem mi ni ma lis ta e dra má ti ca
com a adi ção de vi bra fo ne, vi o lon ce lo
e vi o li no. A mú si ca tam bém ga nhou
ver sos iné di tos que, na ver da de, per- 
ten cem à pri mei ra ver são da le tra.

”Sem pre te nho meus ca der nos de
ano ta ções, de de lí ri os e, em 2019, per- 
di um de les. So fri mui to, foi meu pri- 
mei ro ca der no per di do. Nun ca ti nha
ro la do co mi go. E nes se ca der no ha via
al gu ma ideia de le tra pa ra Eu es tou
aos pran tos. Con for me não achei,
quan do en tra mos em es tú dio, cri ei
ou tra le tra e se gui as sim. Pou cos me- 
ses de pois, Mar cio De bel li an, meu
ami go, achou meu ca der no na ca sa
de le em Ilha Gran de, foi uma lou cu ra
re lê-lo”, con ta.

A gui tar ris ta Martha V é a res pon sá- 
vel por Dor me com es sa (De li rei) e
Na tá lia Car re ra e Arthur Bra gan ti, que
são da ban da e tam bém as si nam a
pro du ção do dis co ori gi nal, fi ca ram a
car go de Déjà-vu fre ne si (To do cor po
tem água) e Sal ve Po sei don (Ro da de
in vo ca ção).

INÍ CIO

CHÃO DE TER RA

CA RIS MA

MÚ SI CA

A his tó ria de su ces so dos
Ba rões da Pi sa di nha

Apre sen tar-se ao vi vo pa ra a mas si va au di ên cia do Big
Brother Bra sil (o pro gra ma é vis to por es ti ma dos 60 mi- 
lhões de es pec ta do res) é um pri vi lé gio ra ro pa ra ar tis tas
da mú si ca em tem pos de pan de mia, quan do os shows
com a pre sen ça de pla teia es tão sus pen sos.

Pa ra o duo bai a no Ba rões da Pi sa di nha, pri mei ra atra- 
ção a se apre sen tar ao vi vo nu ma fes ta no pro gra ma, há
pou co mais de uma se ma na, es se foi ape nas mais um
pas so na es ca la da de su ces so que le vou Ro dri go e Fe li pe
Ba rão ao to po das pa ra das no Bra sil e a ter um lu gar en- 
tre os no mes mais ou vi dos da mú si ca mun di al no mo- 
men to. Ao lon go dos úl ti mos 11 me ses, co mo se sa be,
não foi pos sí vel lo tar shows e fes ti vais pa ra se ter a me di- 
da da po pu la ri da de de ar tis tas. Con tu do, nos in di ca do- 
res de con su mo vir tu al de mú si ca, Os Ba rões es tão mais
pa ra reis. No Spotify, o ál bum mais ou vi do no Bra sil na
pri mei ra se ma na de fe ve rei ro é o No vo DVD Ba rões da
Pi sa di nha – Ao Vi vo. Em ja nei ro, eles em pla ca ram cin co
mú si cas no Top 200 Glo bal da pla ta for ma. Re cai rei apa- 
re ceu em 28º, Bas ta vo cê me li gar em 50º, en quan to Tá
ro che da, Amor da des pe di da e Ele é ele, eu sou eu fi gu ra- 
ram da po si ção 90 em di an te. Con tan do o YouTube e ou- 
tros ser vi ços vir tu ais, são mais de 1,7 bi lhão de exe cu- 
ções em ví de os e fai xas no to tal. Fo ra dos am bi en tes di- 
gi tais, as le tras na voz de Ro dri go, acom pa nha da pe lo te- 
cla do de Fe li pe, tam bém vi ra li za ram pe los ba res, rá di os
e es cu tas ‘off-li ne’ em di ver sos lo cais do Bra sil. O tem po,
que é de cri se pa ra tan ta gen te na in dús tria fo no grá fi ca,
foi de mui to su ces so pa ra a du pla, que co lo cou a pi sa di- 
nha na pra te lei ra dos rit mos mais ou vi dos em to do o
país, pro mo ven do ain da ou tros can to res do es ti lo.

Po rém, es sa his tó ria co me çou há pe lo me nos cin co
anos, no in te ri or da Bahia, quan do a du pla ain da usa va
os mo des tos ca chês das apre sen ta ções lo cais pa ra pa gar
o alu guel. An tes de as su mir o atu al so bre no me ar tís ti co,
Fe li pe San ta na e Ro dri go Araú jo to ca vam na noi te, no
mu ni cí pio de He lió po lis, que tem 13 mil ha bi tan tes e fi- 
ca na di vi sa com Ser gi pe, a 329 quilô me tros de Sal va dor.

Eles in te gra vam um gru po cha ma do Tops da Ba la da.
Em 2015, de ci di ram mon tar um duo pró prio, ini ci al- 
men te cha ma do Ba rões do For ró. Con tu do, co mo a pro- 
pos ta era vol ta da pa ra a ver são mais ele men tar do cha- 
ma do for ró ele trô ni co, dis pon do ape nas de voz e te cla- 
do, sem a po tên cia de ou tros ins tru men tos, o ba ro na to
lo go se trans fe riu pa ra a pi sa di nha, no me da do ao rit mo
dan çan te pra ti ca do por tan tos ar tis tas do in te ri or nor- 
des ti no. A sim pli ci da de do for ma to mu si cal é par te da
ex pli ca ção do su ces so gran di o so al can ça do pe la du pla,
no en ten di men to do es pe ci a lis ta GG Al bu quer que. Fun- 
da dor e re da tor do Por tal Em bra za do, de di ca do aos rit- 
mos pe ri fé ri cos, e dou to ran do em es té ti cas e cul tu ras da
ima gem e do som pe la Uni ver si da de Fe de ral de Per nam- 
bu co (UF PE), ele en ten de que o mo men to atu al da du- 
pla bai a na é uma es pé cie de res pos ta aos gran des no- 
mes do for ró ele trô ni co, co mo Xand Avião e sua ex-ban- 
da Aviões do For ró, e tam bém Wesley Sa fa dão, que “ti- 
nham se vol ta do pa ra uma pro du ção mais pop, com
shows enor mes, de cus tos mui to mais ele va dos”.

Se gun do Al bu quer que, “a pi sa di nha vai pe la ló gi ca
in ver sa. É um ca ra com te cla do, can tan do no chão de
ter ra com o pú bli co dan çan do e a po ei ra su bin do. Cla ro
que is so se trans por tou pa ra o mains tre am, mas sur giu
nes se sen ti do, co mo um for ró ‘lo-fi’, que traz es se as pec- 
to mais po pu lar, mais ca sei ro e es pon tâ neo do for ró”. O
pes qui sa dor lem bra ain da que a ver ten te mu si cal já
apa re ceu com su ces so an te ri or men te, com ou tro ar tis ta
bai a no cha ma do Nel son Nas ci men to, e que a di fu são
mu si cal pe lo in te ri or já era gran de, so bre tu do pe la fa ci- 
li da de de se con tra tar um show, da do o ta ma nho di mi- 
nu to da equi pe. Se a so no ri da de mais sim ples con quis- 
tou o pú bli co, ou tros fa to res ala van ca ram os Bar rões da
Pi sa di nha pa ra além do ni cho nes ses qua se cin co anos.
Um de les foi o jo ga dor de fu te bol Neymar. Em se tem bro
de 2019, o ata can te pu bli cou ví deo no Ins ta gram em que
apa re cia can tan do e dan çan do a mú si ca Tá ro che da,
prin ci pal hit da du pla. Uma pro je ção bom bás ti ca pa ra
quem já cres cia sua ba se de fãs por di ver sas re giões. Em
no vem bro da que le mes mo ano, o duo as si nou con tra to
com a gra va do ra Sony Mu sic, o que tam bém ele vou de
vez sua pro je ção. No co me ço de 2020, Os Ba rões lan ça- 
ram o CD e DVD ao vi vo Con quis tas, que te ve boa par te
das fai xas en tre as mais ou vi das no país nas pla ta for mas
di gi tais. GG Al bu quer que diz que é di fí cil pre ci sar com
exa ti dão os fa to res res pon sá veis por ta ma nho su ces so.
Po rém, men ci o na que a sim pli ci da de dos ar ran jos di a- 
lo ga “com mo men tos e an sei os do pú bli co”.

“Acho que tem a ver tam bém com uma cons ci ên cia
his tó ri ca, is so ba te na por ta das pes so as há um tem po,
in clu si ve em São Pau lo e em ou tras re giões do país. E
tam bém tem a ver com o ca ris ma e a car rei ra in di vi du al
dos ar tis tas. Che ga vam a fa zer 30 shows por mês, no
Bra sil in tei ro”, apon ta. Pa ra ou tro es pe ci a lis ta, o su ces so
tam bém po de ter a ver com a lin gua gem uti li za da pe la
du pla. “É pre ci so en ten der o con tex to em que es sa mú- 
si ca apa re ce, in clu si ve o da pan de mia. Ca da mú si ca tem
um con tex to his tó ri co so ci al de uma for ma. Mas es se ti- 
po de mú si ca, por mais que se ja di fe ren te dos es ti los que
li de ra vam as pa ra das an tes de les, o ser ta ne jo e o funk,
tem mui to em co mum com eles. Há es sa coi sa he do nis- 
ta, da mú si ca que fa la so bre fes ta, be bi da, al go que aju da
a ex pli car es sa con ti nui da de”, afir ma Ra fa el An dra de,
pes qui sa dor de fenô me nos mu si cais na co mu ni ca ção e
dou to ran do em tex tu a li da des mi diá ti cas pe la UFMG.

São Luís, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

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

