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Mais da metade da cúpula do Congresso é alvo de investigação. Seja no Senado ou na 

Câmara, integrantes de Mesas Diretoras respondem ou são investigados por crimes 

que vão de estupro a fraude em licitação, diz o jornalista Luís Nassif em seu site GGN. 
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Perí-
odos de nublado, com chuva a qualquer hora

  “Oração 
dos fiéis”

IVO  HÖHN JUNIOR 
Juiz Federal
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"Passeios Carnavalescos 
na São Luís do Século XIX"

EUGES LIMA  
Historiador

  “Aída Cúri e o direito 
ao esquecimento ” 

AURELIANO NETO 
Membro da AML e AIL 

Prefeito bolsonarista  se lança como 
pré-candidato ao governo do Maranhão

Deputado Yglésio 
pede apuração 
de assassinatos 

cometidos por policiais 

Prova de Vida
 para aposentados é 

suspensa em São Luís

A Prefeitura de São Luís  informou que 
estão suspensas temporariamente as pro-
vas de vidas para aposentados e pensionis-
tas que fazem aniversário entre os meses 
de fevereiro e junho deste ano. PÁGINA 9

Ensino online: IFMA cadastra 
estudantes para receberem chips

PÁGINA 9

Chuva deixa capital e estado em alerta laranja
Previsão meteorológica é de chuva intensa pelos próximos dias em todo o Maranhão. Em São Luís os últimos dias foram de chuva

PÁGINA 9

Como se proteger da 
Covid-19 no coletivo

Veja o cronograma 
de entrega das vacinas 

PÁGINA 3

NA TRIBUNA

  SEGUNDA ONDA     95% dos leitos de UTI da Grande Ilha  estão ocupados
PÁGINA 10

PÁGINA 10

PÁGINAS  5 E 10

A VOZ DO SAMBA
Alcione abre série 

no youtube falando 
de seu 1º álbum

PÁGINA 12

A CRENÇA DE LAHESIO

 Lahesio Rodrigues Bonfim (PSL), prefeito que obteve 90,11% dos votos válidos nas eleições no município de São Pedro dos Crentes, a 738 km 

de São Luís, lança hoje no auditório do New Anápolis Hotel ,em Imperatriz, sua pré-candidatura ao Governo do Maranhão. PÁGINA 3

EDUCAÇÃO
A eficácia (ou não) 

da Lei das Cotas
A revisão da lei sob o governo Jair 

Bolsonaro (sem partido)  é fator de 
preocupação para o movimento ne-
gro, que teme retrocesso numa polí-
tica amplamente avaliada como bem 
sucedida por estudiosos da educação  

PÁGINA 7
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Parlamentar federal foi preso na terça-feira após divulgar vídeos com ofensas a
ministros do STF. Decisão monocrática foi confirmada nesta quarta-feira pelo plenário

MAIS COMPLEXO

PGR denuncia  Silveira
por ameaça a ministros

O
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
(MPF) de nun ci ou nes ta
quar ta-fei ra (17/2) ao Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral

(STF) o de pu ta do fe de ral Da ni el Sil- 
vei ra (PSL/RJ) “sob a a acu sa ção de
agres sões ver bais e gra ves ame a ças
con tra mi nis tros da Cor te pa ra fa vo re- 
cer in te res se pró prio em três oca- 
siões”. O par la men tar foi pre so na úl- 
ti ma ter ça-fei ra (16) após di vul gar ví- 
deo com ata ques aos mi nis tros e di- 
zen do que os ima gi na va sen do agre- 
di dos na rua.O do cu men to foi as si na- 
do pe lo vi ce-pro cu ra dor-ge ral da Re- 
pú bli ca, Hum ber to Jac ques de Me dei- 
ro, que apon tou que o de pu ta do in ci- 
tou por du as ve zes “o em pre go de vi o- 
lên cia e gra ve ame a ça pa ra ten tar im- 
pe dir o li vre exer cí cio dos Po de res Le- 
gis la ti vo e Ju di ciá rio” e in ci tou ao me- 
nos uma vez “a ani mo si da de en tre as
For ças Ar ma das e o STF”.

A de ci são é no âm bi to do inqué ri to
que apu ra or ga ni za ção e fi nan ci a- 
men to de atos an ti de mo crá ti cos. Ele
foi, en tre tan to, pre so por or dem do
mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es no âm- 
bi to do inqué ri to que apu ra in for ma- 
ções fal sas e ofen sas con tra in te gran- 
tes da Su pre ma Cor te. Se gun do a de- 
nún cia, os com por ta men tos do par la- 
men tar con fi gu ram cri mes de co a ção
(344 do Có di go Pe nal) e o pre vis to nos
ar ti gos 18 e 23 (in ci so II e IV) da Lei de
Se gu ran ça Na ci o nal.

Es ses dois úl ti mos pre ve em, res- 
pec ti va men te, pe na de 1 a 4 anos por
in ci tar “à ani mo si da de en tre as For ças
Ar ma das ou en tre es tas e as clas ses so- 
ci ais ou as ins ti tui ções” e “à prá ti ca de
qual quer dos cri mes pre vis tos” na lei;

e pe na de pri são de 2 a 6 anos por
“ten tar im pe dir, com em pre go de vi o- 
lên cia ou gra ve ame a ça, o li vre exer cí- 
cio de qual quer dos Po de res da União
ou dos Es ta dos”. “Des de que pas sou a
ser al vo da in ves ti ga ção, o de pu ta do
ado tou co mo es tra té gia des fe rir
agres sões ver bais e gra ves ame a ças,
nas re des so ci ais, con tra os mi nis tros
que irão apre ci ar o inqué ri to que apu- 
ra a or ga ni za ção de atos an ti de mo crá- 
ti cos, vi san do co a gi-los pe la in ti mi da- 
ção e, com is so, de ses ti mu lar, em seu
fa vor, a apli ca ção da lei pe nal”, pon tu- 
ou o MPF.

A de nún cia de Me dei ra ci ta dois ví- 
de os vei cu la dos pe lo par la men tar em
17 de no vem bro e em 6 de de zem bro
de 2020, sob o tí tu lo “Na di ta du ra vo cê
é li vre, na de mo cra cia é pre so!” e
“Con vo quei as For ças Ar ma das pa ra
in ter vir no STF”. As co a ções, se gun do
de nún cia, con ti nu a ram acon te cen do,
co mo pô de ser vis to no ví deo di vul ga- 
do por Sil vei ra na úç ti ma ter ça-fei ra.

No ví deo, in ti tu la do “Fa chin cho ra
a res pei to da fa la do Ge ne ral Vil las Bo- 
as. To ma ver go nha nes sa mal di ta ca- 
ra, Fa chin!”, Sil vei ra fez di ver sos ata- 
ques ao mi nis tro Ed son Fa chin e ou- 
tros in te gran tes da Cor te.

“O que acon te ce Fa chin, é que to do
mun do es tá can sa do des sa sua ca ra
de fi lha da p*** que tu tem, es sa ca ra
de va ga bun do. Vá ri as e vá ri as ve zes já
te ima gi nei le van do uma sur ra, quan- 
tas ve zes eu ima gi nei vo cê e to dos os
in te gran tes des sa cor te… Quan tas ve- 
zes eu ima gi nei vo cê na rua le van do
uma sur ra… Que que vo cê vai fa lar?
Que eu es tou fo men tan do a vi o lên cia
? Não… Eu só ima gi nei”, afir mou.

A gra va ção foi fo men ta da por de- 
cla ra ções do mi nis tro Fa chin, que dis- 
se ser “in to le rá vel e ina cei tá vel qual-
quer ti po de pres são in ju rí di ca so bre o
Po der Ju di ciá rio”. Ele dis se is so de pois
que foi di vul ga do tre cho do li vro “Ge-
ne ral Vil las Bôas: con ver sa com o co- 
man dan te”, es cri to pe lo pes qui sa dor
da Fun da ção Ge tú lio Var gas, Cel so
Cas tro.

Na de nún cia, Me dei ro afir mou:
“Nes te úl ti mo ví deo, não só há uma
es ca la da em re la ção ao nú me ro de in-
sul tos, ame a ças e im pro pé ri os di ri gi- 
dos aos mi nis tros do Su pre mo, mas
tam bém uma in ci ta ção à ani mo si da- 
de en tre as For ças Ar ma das e o Tri bu-
nal, quan do o de nun ci a do, fa zen do
alu são às ne fas tas con sequên ci as que
ad vi e ram do Ato Ins ti tu ci o nal nº 5, de
13 de de zem bro de 1968, en tre as
quais ci ta ex pres sa men te a cas sa ção
de mi nis tros do Su pre mo, ins ti ga os
mem bros da Cor te a pren de rem o ge-
ne ral Edu ar do Vil las Bôas, de mo do a
pro vo car uma rup tu ra ins ti tu ci o nal”,
des cre ve a de nún cia. Na gra va ção, o
par la men tar fez re fe rên cia ao AI-5, o
mais du ro da Di ta du ra Mi li tar, que fe-
chou o Con gres so Na ci o nal e cas sou
di rei tos, co mo o ha be as cor pus. Na
de nún cia, o vi ce-pro cu ra dor-ge ral
pon tu ou que as ma ni fes ta ções do de- 
pu ta do vão além do que pro te ge a
imu ni da de par la men tar. “As ex pres- 
sões ul tra pas sam o me ro ex ces so ver- 
bal, na me di da em que ati çam se gui-
do res e apoi a do res do acu sa do em re- 
des so ci ais, de cu jo con tin gen te hu-
ma no, já de cor re ram até ata ques fí si- 
cos por fo gos de ar ti fí cio à se de do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral”, afir mou.

PRESO PELO STF

Destino de Daniel Silveira está nas mãos do Parlamento

O DEPUTADO FEDERAL DANIEL SILVEIRA TEVE A PRISÃO CONFIRMADA POR UNINAMIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Par la men ta res es tão de ba ten do o
des ti no do de pu ta do fe de ral Da ni el
Sil vei ra (PSL-RJ). O pre si den te da Câ- 
ma ra, Arthur Li ra (PP-AL) es tá em
uma reu nião com mem bros da Me sa
Di re to ra e, pos te ri or men te, vai se en- 
con trar com lí de res. A dú vi da é se a
Ca sa vai re fe ren dar a de ci são con fir- 
ma da pe los mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF), ou vai bus car
um meio ter mo. Nes se ca so, Sil vei ra
res pon de ria no Con se lho de Éti ca,
mas se ria li be ra do da pri são.

Sil vei ra deu a en ten der, em ví deo,
na noi te des ta ter ça-fei ra (16/2), que
ti nha a cer te za que se ria sol to pe los
pa res. Na se ma na an te ri or ao car na- 
val, par la men ta res vo ta ram o re tor no
às ati vi da des de for ma se mi pre sen ci- 
al, in clu si ve das Co mis sões e do Con- 
se lho de Éti ca. Os par ti dos de opo si- 
ção já se ma ni fes ta ram a fa vor da ma- 
nu ten ção da pri são e da cas sa ção do
man da to do par la men tar.

Os de pu ta dos do PT, PSB, PDT, PC- 
doB, PSol e Re de se reu ni ram an tes da

reu nião de lí de res com Li ra. As le gen- 
das fa rão uma re pre sen ta ção con jun- 
ta con tra Sil vei ra no Con se lho de Éti- 
ca. “Es se se rá um pe di do de to dos os
par ti dos e li de ran ças de nos sa ban ca- 
da. Con si de ra mos que o de pu ta do
que brou o de co ro ao ata car a Cons ti- 
tui ção e as Ins ti tui ções. O pro ces so
de ve ser ana li sa do de for ma cé le re no
Con se lho de Éti ca e pos te ri or men te
no ple ná rio da Câ ma ra”, afir ma no ta
di vul ga da pe lo gru po.

“As nos sas ban ca das se po si ci o na- 
rão pe la ma nu ten ção da pri são do de- 
pu ta do in fra tor e re for ça mos a im por- 
tân cia do vo to aber to nes ta ques tão.
Apre sen ta re mos co le ti va men te o PDL
pa ra sus tar os de cre tos das ar mas”,
se gue o tex to que ter mi na pe din do va- 
ci na e au xí lio emer gen ci al.

A de pu ta da Fer nan da Mel chi on na
(PSol-RS), des ta cou que Sil vei ra é
rein ci den te no ata que às ins ti tui ções.
“O de pu ta do Da ni el Sil vei ra tem si do
rein ci den te nos ata ques au to ri tá ri os
às li ber da des de mo crá ti cas, ao STF e à

ne ces si da de de en fren ta men to da
pan de mia. Ele foi pre so em fla gran te
por um ví deo em que faz apo lo gia à
di ta du ra e ao AI-5. É evi den te que a
imu ni da de par la men tar não é sal vo-
con du to pa ra o co me ti men to de cri- 
mes. A ma nu ten ção da pri são de le é
ur gen te e, mais do que is so, é ne ces sá- 
ria a cas sa ção do man da to”, afir mou.

A de pu ta da Per pé tua Al mei da (PC- 
doB-AC), por sua vez, des ta cou que
imu ni da de par la men tar não é sinô ni- 
mo de im pu ni da de, e que o de pu ta do
de ex tre ma di rei ta bus ca “se es cu dar
na li ber da de de ex pres são pa ra co me- 
ter cri mes”. “Não se tra ta ape nas de
cri mes con tra a hon ra de au to ri da des.
São cri mes que aten tam con tra a
Cons ti tui ção, atin gin do a in de pen- 
dên cia dos Po de res, bus can do mi nar,
des mo ra li zar, co a gir e ata car a au to ri- 
da de e a in te gri da de de mi nis tros do
STF que es tão in ves ti gan do o de pu ta-
do. O Par la men to bra si lei ro não po de
as sis tir a tu do is so e não pu nir o par la- 
men tar”, opi nou.

Ho ra er ra da

De fa sa gem

AR RE CA DA ÇÃO

Pro mes sa de Bol so na ro
de am pli ar isen ção no IR
po de cus tar R$ 74 bi lhões

Pro mes sa de cam pa nha re no va da em ja nei ro pe lo
pre si den te Jair Bol so na ro, a am pli a ção do con tin gen te
de isen tos do Im pos to de Ren da Pes soa Fí si ca (IRPF) po- 
de cus tar qua se de R$ 74 bi lhões aos co fres pú bli cos. No
mês pas sa do, o pre si den te dis se que ten ta ria pas sar a
ren da li vre do pa ga men to do im pos to pa ra quem ga nha
até R$ 3 mil men sais. Em 2020, só fi ca ram isen tos do IR
aque les que têm ren da in fe ri or a R$ 1.903,98 por mês.

Um es tu do da As so ci a ção Na ci o nal dos Au di to res da
Re cei ta Fis cal (Una fis co), ob ti do com ex clu si vi da de pe lo
Es ta dão/Bro ad cast, mos tra que a no va pro mes sa de
Bol so na ro be ne fi ci a ria 4,3 mi lhões de con tri buin tes que
pas sa ri am a fi car de so bri ga dos de fa zer a de cla ra ção
anu al. Is so, no en tan to, re pre sen ta ria uma re du ção de
R$ 73,87 bi lhões na ar re ca da ção do go ver no fe de ral.

“O que es ta mos tra zen do é que, se

ele quer (isen tar até R$ 3 mil), en tão

que sai ba que cus ta R$ 74 bi lhões.

Te mos de on de ti rar se cor tar mos

pri vi lé gi os tri bu tá ri os, mas é pre ci so

que sai ba o quan to cus ta e que

te rão que en fren tar es ses

pri vi lé gi os. Tem de ti rar do lu gar

cer to”, afir ma o pre si den te da

Una fis co, Mau ro Sil va.

Ele lem bra que os pri vi lé gi os tri bu tá ri os con ce di dos
pe lo go ver no atu al men te – co mo isen ção de IR so bre lu- 
cros e di vi den dos, re du ções de tri bu tos a em pre sas do
Sim ples e a igre jas e en ti da des fi lan tró pi cas – so ma ram
mais de R$ 400 bi lhões em 202o, ou se ja, mais de cin co
ve zes do cus to da am pli a ção da isen ção do IR.

Des de a cam pa nha, em 2018, Bol so na ro, em um ace- 
no à clas se mé dia, pro me tia am pli ar a isen ção do tri bu- 
to. Na épo ca, o com pro mis so era que pas sar o li mi te de
isen ção de IR pa ra cin co sa lá ri os mí ni mos (ho je, se ria o
equi va len te a R$ 5,5 mil). “Va mos ten tar pe lo me nos pa- 
ra 2022 pas sar pa ra R$ 3 mil. Es tá ho je em dia mais ou
me nos R$ 2 mil, nós gos ta ría mos de pas sar pa ra R$ 5
(mil). Não ia ser de uma vez to da, mas da ria até o fi nal do
nos so man da to pa ra fa zer is so aí. Não con se gui mos por
cau sa da pan de mia”, dis se o pre si den te, em trans mis são
em su as re des so ci ais, no dia 14 de ja nei ro.

Na opi nião do eco no mis ta Fá bio Klein, da Ten dên ci as
Con sul to ria, não é o mo men to de fa zer qual quer me di- 
da que im pli que em per da de ar re ca da ção, ain da mais
al go des se vul to. “Uma su ges tão co mo es sa não ca sa
com o mo de lo (li be ral). O Bra sil nun ca cor ri ge anu al- 
men te a ta be la por que is so im pli ca em per da de re cei ta.
Se vo cê pen sar que o au xí lio emer gen ci al vai cus tar R$
20 bi lhões a R$ 30 bi lhões, vai abrir mão de R$ 70 bi lhões
nes te mo men to?” ques ti o na.

De acor do com cál cu lo da As so ci a ção Na ci o nal dos
Au di to res da Re cei ta Fis cal (Una fis co), a ta be la de Im- 
pos to de Ren da es tá de fa sa da des de 1996 e acu mu la
per da de 103,87%. Se fos se cor ri gi da to da a de fa sa gem,
em 2021, pra ti ca men te 13 mi lhões de con tri buin tes dei- 
xa ri am de pa gar o im pos to.

Co mo is so não de ve ocor rer, a

de fa sa gem acu mu la da de ve che gar

a 113% em 2022, e a cor re ção to tal

re pre sen ta ria uma per da de R$

111,78 bi lhões na ar re ca da ção

fe de ral.

Pa ra o pre si den te da Una fis co, Mau ro Sil va, ao não
cor ri gir a ta be la do Im pos to de Ren da nos anos em que
es tá no go ver no, Bol so na ro des cum pre ou tra pro mes sa
de cam pa nha: a de não au men tar a car ga tri bu tá ria. “O
não re a jus te da ta be la re pre sen ta um au men to de im- 
pos to. Es se dog ma do ideá rio li be ral não es tá sen do res- 
pei ta do ano após ano”, diz. Pe los cál cu los da as so ci a ção,
pa ra fi car no “ze ro a ze ro” nos dois pri mei ros anos de
seu go ver no, Bol so na ro te ria de re a jus tar a ta be la em
13,1%. Sem is so, aca ba rá ten do um acrés ci mo de ar re ca- 
da ção de R$ 23,2 bi lhões no pe río do – um cres ci men to
na car ga tri bu tá ria em 0,34 pon to por cen tu al nes te ano.

Sil va de fen de que o go ver no apre sen te um pla no pa ra
cor ri gir, aos pou cos, a ta be la do Im pos to de Ren da, pa ra
ti rar es se ônus das cos tas do con tri buin te pes soa fí si ca.

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O prefeito do município de São Pedro dos Crentes, que é apoiado pelo presidente Jair
Bolsonaro, coloca-se como uma via alternativa para o governo do Maranhão 

ELEIÇÕES 2022

Prefeito Bolsonarista  se
lança  para governador
SAMARTONY MARTINS

D
e olho nas elei ções de 2022, 
Lahe sio Ro dri gues Bon fim 
(PSL), de 42 anos, que foi re- 
e lei to pre fei to com 90,11% 

dos vo tos vá li dos, nas elei ções do ano 
pas sa do, no mu ni cí pio de São Pe dro 
dos Cren tes, a 738 km de São Luís, lan- 
ça no au di tó rio do New Aná po lis Ho- 
tel, nes ta sex ta-fei ra (19), em Im pe ra- 
triz, sua pré-can di da tu ra ao Go ver no 
do Ma ra nhão. Lahe sio Ro dri gues irá 
con cor rer a elei ção con tra o atu al vi- 
ce-go ver na dor Car los Bran dão (Re pu- 
bli ca nos), o se na dor We ver ton Ro cha 
(PDT) e o de pu ta do fe de ral Jo si mar de 
Ma ra nhão zi nho (PL), que já se de cla- 
ra ram pré-can di da tos.

O pró prio Lahe sio usou sua con ta 
pes so al no Ins ta gram pa ra fa zer o 
anún cio de sua pré-cam pa nha. “Pa ra 
mui tos, o pre fei to de São Pe dro dos 
Cren tes é lou co. Mas a pa la vra de 
Deus diz que o Se nhor usa os lou cos 
pa ra con fun dir os sãs. Eu es pe ro por 
vo cê. Vo cê que so nha com um Ma ra- 
nhão re no va do, que re al men te acre- 
di ta num po lí ti co de ver da de, al go no- 
vo, aqui lo que é di fe ren te”, dis se o 
pre fei to em um tre cho de um ví deo 
pos ta do por ele. Fi li a do ao PSL, ex-
par ti do do pre si den te Jair Bol so na ro 
(sem par ti do), Lahe sio ele geu os no- 
ves ve re a do res que in te gram a Câ ma- 
ra Mu ni ci pal, to dos fi li a dos ao PSL. 
Ele que é mé di co por for ma ção, an ti- 
co mu nis ta de cla ra do e for te crí ti co ao 
go ver na dor Flá vio Di no (PC doB), es tá 
reu nin do em pre sá ri os, po lí ti co e cor- 
re li gi o ná ri os da Re gião To can ti na pa-

LAHESIO RODRIGUES SAI NA FRENTE AO LANÇAR OFICIALMENTE PRÉ-CANDIDATURA

ra vi a bi li zar o seu pro je to po lí ti co.
Com a po pu la ri da de em al ta, o pre- 

fei to Lahe sio Bom fim,  de ve anun ci ar 
no lan ça men to de sua pré-can di da tu- 
ra, que es tá pro gra man do uma gran de 
agen da de vi si tas pa ra per cor rer to dos 
os mu ni cí pi os do Ma ra nhão. 

Va le lem brar que na cam pa nha 
pre si den ci al de 2018, o atu al pre si- 
den te Jair Bol so na ro com o apoio 
Lahe sio Bom fim, con se guiu mais de 
57% dos vo tos na ci da de do sul ma ra- 
nhen se, sua me lhor per for man ce no 
Ma ra nhão, uma vez que Fer nan do 
Had dad, do PT, ob te ve 73,2% dos vo- 
tos vá li dos. Já o go ver na dor, Flá vio Di- 
no, que foi re e lei to no pri mei ro tur no 
com qua se 60% dos vo tos, te ve 14,75% 
em São Pe dro dos Cren tes, ci da de que 
pos sui pou co mais de pos sui 4.651 ha- 
bi tan tes, de acor do com os da dos do 
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE) .

O pre fei to que na pri mei ra ges tão 

che gou a do ar por vá ri os me ses to do 
sa lá rio de R$ 13.500 pa ra um fun do da 
pre fei tu ra des ti na do a cons tru ção ou 
com pra de ca sas pa ra fa mí li as de bai- 
xa ren da, in for mou à Jus ti ça Elei to ral 
nas elei ções de 2020, que pos sui na da 
me nos que R$ 6.832.000,00 (seis mi- 
lhões e oi to cen tos e trin ta e dois mil 
re ais) em pa trimô nio e uma re la ção 
de 24 bens de cla ra dos, além de se te 
fa zen das. A mais va li o sa é a Fa zen da 
Mu tum, lo ca li za da na Zo na Ru ral de 
São Pe dro dos Cren tes, no va lor de R$ 
1,5 mi lhão. Ou tra cu ri o si da de é que o 
pre fei to pos sui R$ 1,2 mi lhão em ca-
be ça bo vi na. Lahe sio Bon fim tem 42 
anos, é ca sa do, tem su pe ri or com ple-
to e de cla ra ao TSE a ocu pa ção de mé-
di co. O seu vi ce-pre fei to é Ro mu lo, do 
PSL, que tem 32 anos. Os dois fa zem 
par te da co li ga ção O Pro gres so Con ti-
nua, for ma da pe los par ti dos PSL e PT.

SERVIÇO VELADO

Yglésio quer apuração de mortes por policiais

O PARLAMENTAR CITOU, EM ESPECIAL,  O  CASO DO PERITO DA POLÍCIA , SALOMÃO MATOS, MORTO  DIA 28, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

O de pu ta do Yglésio Moyses (PROS)
exi giu, du ran te dis cur so na tri bu na da
As sem bleia Le gis la ti va, nes ta quar ta-
fei ra (17), que se apu rem os as sas si na- 
tos exe cu ta dos por agen tes da Po lí cia
Mi li tar do Ma ra nhão. O par la men tar
ci tou, em es pe ci al, um ca so: o do pe ri- 
to da Po lí cia Ci vil, Sa lo mão Ma tos,
mor to no úl ti mo dia 28, em São Jo sé
de Ri ba mar.

Na ter ça-fei ra (16), Yglésio re ce beu
a fa mí lia da ví ti ma em seu ga bi ne te. O
po li ci al foi al ve ja do por quem, até en- 
tão, as in ves ti ga ções apon tam ser po- 
li ci ais ve la dos. Os fa mi li a res fi ze ram a
de nún cia de que a apu ra ção es tá pa- 
ra da de vi do ao de sa pa re ci men to de
uma das ar mas uti li za das no cri me.

“A mãe ale ga que ele re ce beu 18 li- 
ga ções den tro do sis te ma de se gu ran- 
ça pa ra as si nar, de ma nei ra ur gen te,

es sa do cu men ta ção. Quan do che gou
na van, sen tiu es tar sen do se gui do.
(…) Ao sair, foi al ve ja do com um ti ro
na per na e um ti ro no tó rax, que lhe foi
fa tal”, con ta o par la men tar.

A ale ga ção dos PMs acu sa dos do
as sas si na to é de que eles te ri am agi do
em le gí ti ma de fe sa, uma vez que, se- 
gun do eles, a ví ti ma te ria ati ra do pri- 
mei ro. Eles te ri am, tam bém, con fun- 
di do Sa lo mão com ou tro po li ci al, su- 
pos ta men te res pon sá vel pe la mor te
do te nen te-co ro nel Ro nil son, ocor ri- 
da tam bém no fi nal de ja nei ro, em São
Luís.

“Não tem sen ti do al gum um ci da- 
dão mem bro da PM, mes mo que, na
mais re mo ta das hi pó te ses, ti ves se al- 
gu ma li ga ção com o as sas si na to de
Ro nil son, ti ves se si do mor to sem o
de vi do pro ces so le gal”, afir mou o par- 

la men tar.
De acor do com os fa mi li a res e seu

ad vo ga do, a ar ma que su miu foi a do
pró prio Sa lo mão – e a sus pei ta é de
que a pró pria po lí cia a ocul tou, pa ra
“lim par a ce na” do cri me. As sim, não
há co mo de fi nir se Sa lo mão te ria, de
fa to, ati ra do pri mei ro e os po li ci ais ve- 
la dos te ri am agi do ape nas por le gí ti-
ma de fe sa. O ce lu lar de Sa lo mão ain-
da não foi pe ri ci a do, o que im pe de
que se sai ba o porquê das li ga ções.

Du ran te seu dis cur so na tri bu na, o
par la men tar tam bém ci tou o ca so do
co mer ci an te Mar cos San tos, em Ba- 
ca bal, tor tu ra do e mor to por PMs no
dia 1º des te mês. Há bas tan te tem po,
Yglésio vem res sal tan do a ne ces si da- 
de de re or ga ni za ção do co man do da
Po lí cia Mi li tar pa ra que es ses ca sos
não se re pi tam.
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Pe lo ir mão

Unâ ni me

Avan ço

“STF can ta de ga lo di an te do Con gres so,
mas fi ca pi a ni nho com os mi li cos”

De ci são his tó ri ca

Acor do cum pri do

Ba zo fi a dor em ca na
Mais da me ta de da cú pu la do Con gres so é al vo de in ves ti ga ção.

Se ja no Se na do ou na Câ ma ra, in te gran tes de Me sas Di re to ras res- 
pon dem ou são in ves ti ga dos por cri mes que vão de es tu pro a
frau de em li ci ta ção, diz o jor na lis ta Luís Nas sif em seu si te GGN.
Tal si tu a ção de co no ta ções bi zar ras, pa ra o par la men to de um
país da im por tân cia do Bra sil, cho cam os es tu di o sos e tam bém o
cha ma do mun do ci vi li za do. Em 2010, por exem plo, o pa lha ço ce- 
a ren se Ti ri ri ca foi elei to com a es tron do sa so ma  de 1,3 mi lhões de
vo tos, ado tan do slo gans que apa ren ta vam pro tes tos: “Pi or do que
tá não fi ca, vo te Ti ri ri ca”.

No Con gres so Na ci o nal acon te ce de tu do. Tan to de fo ra pa ra
den tro, quan to de den tro pa ra fo ra são pro ta go ni za dos os mais in- 
crí veis atos, ati tu des, leis e o es ban ja men to de gas tan ça do di- 
nhei ro pú bli co. Atu al men te, as pen den gas en vol ven do par la men- 
ta res for mam ver da dei ros ca lha ma ços na Jus ti ça. In clu si ve os que
as su mi ram car gos es tra té gi cos na cú pu la do Po der Le gis la ti vo Fe- 
de ral: 8 dos 14 in te gran tes de Me sas Di re to ras res pon dem ou são
in ves ti ga dos por vá ri os ti pos de cri mes, ini ma gi ná veis pa ra re pre- 
sen tan tes do po vo.

A pri são em fla gran te, on tem, do de pu ta do Da ni el Sil vei ra
(PSL) pro vo cou um ter re mo to em Bra sí lia. An tes da meia noi te de
se gun da-fei ra a Po lí cia Fe de ral, cum prin do or dem do mi nis tro do
STF Ale xan dre de Mo ra es, ba teu à por ta do par la men tar. Ele já
res pon de a ou tros pro ces sos na cor te, mas, mes mo as sim, pu bli- 
cou ví de os com ofen sas, ame a ças e pe di do de fe cha men to do Su- 
pre mo, além de de fen der a vol ta do AI-5, ato ins ti tu ci o nal que tor- 
nou ain da mais ti ra na, a di ta du ra mi li tar de 1964. O fi lho do pre si- 
den te da Re pú bli ca, Car los Bol so na ro (PSL) dis se que sen tiu o
“estô ma go em bru lhar”. Já o pai, Jair Bol so na ro não se ma ni fes tou.

Com tu do is so, as de man das ju di ci ais se quer fo ram dis cu ti das
pa ra a for ma ção das me sas do Con gres so. Arthur Li ra che gou a vi- 
rar réu por con ta da ope ra ção La va Ja to e de ou tros inqué ri tos.
Nem por is so Bol so na ro dei xou de ar re ga çar as man gas pe la sua
elei ção na me sa. É a pro va de que ne nhum de les, ob vi a men te,
per de so no com os pro ces sos que res pon dem na jus ti ça. Os de pu- 
ta dos in ves ti ga dos não es tão nem aí. Di zem que tais pro ces sos e
in ves ti ga ções con tra eles são in con sis ten tes ou mo ti va dos por ad- 
ver sá ri os pa ra ge rar des gas tes po lí ti cos.

Lu ci a no Ge né sio, pre fei to de Pi nhei ro, co men tou o es ta do do
ir mão Lú cio An dré, in ter na do em UTI em São Luís, com Co vid-19:
“Va mos sair des sa”, dis se, emo ci o na do. Eu tam bém par ti ci po des- 
se sen ti men to. Deus vai de vol ver lo go Lú cio An dré à fa mí lia. Cu- 
ra do.

Por 11 a 0, Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con fir ma a pri são do bol- 
so na ris ta fa las trão Da ni el Sil vei ra. Em voz úni ca, a cor te man te ve
a de ci são de Ale xan dre de Mo ra es. Ago ra, a par te fi nal da en cren ca
fi ca rá pa ra a Câ ma ra re sol ver.

Ido sos e pes so as com de fi ci ên cia em uni da des de aco lhi men to
da Pre fei tu ra de São Luís es tão imu ni za dos con tra a Co vid-19. A 2ª
do se da va ci na foi apli ca da em 166 pes so as, em ação con jun ta das
se cre ta ri as da Cri an ça e As sis tên cia So ci al, de Saú de e Se gu ran ça
com Ci da da nia.

 

Do ci en tis ta po lí ti co Luís Fe li pe Mi guel, di an te da re a ção de Ale- 
xan dre de Mo ra es ao de cre tar a pri são do de pu ta do Da ni el Sil vei- 
ra, de pois de ata ques ao STF: “Mos tra me nos amor à de mo cra cia e
mais or gu lho fe ri do”.

 
Ao por tal An ta go nis ta, o de pu ta do Pe dro Lu cas (PTB-

MA) la men tou o epi só dio da pri são do co le ga Da ni el
Sil vei ra (PSL-RJ), por or dem do STF. Tam bém acha que

a Câ ma ra tem pro ble mas mais gra ves a re sol ver. Ade- 
mais, não agiu a tem po de con tor nar a cri se.

 
Fal ta de quó rum. Com ape nas três de pu ta dos, o cha- 

ma do “blo co de opo si ção” na As sem bleia Le gis la ti va,
mor reu por ina ni ção. As sim, os opo si ci o nis tas Adri a- 

no Sarney, Cé sar Pi res (PV) e Wel ling ton do Cur so
(PSDB) per dem es pa ços pa ra in di ca ções e de ba tes.

 
É a pri mei ra vez em mui tos anos que o go ver no não tem

uma opo si ção for ma li za da na As sem bleia Le gis la ti va
do Ma ra nhão. Ago ra, Flá vio Di no pra ti ca men te es fa re- 

lou a opo si ção no par la men to, de pois que uns qua tro
re sol ve ram for mar o blo co “in de pen den te”.

Flá vio Di no clas si fi cou co mo “de ci são his tó ri ca do STF” a vo ta- 
ção em que, por una ni mi da de, o STF man te ve a pri são do de pu ta- 
do Da ni el da Sil vei ra (PSL). “Es pe ro que sir va de men sa gem pa ra
to dos que fa zem apo lo gia a cri mes e cri mi no sos”, dis se Di no.

O juiz Dou glas Mar tins (Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos)
en cer rou on tem, com en tu si as mo, o pro ces so re sul tan te de um
acor do com o Es ta do pe la am pli a ção de 18 lei tos de UTI e 31 de
en fer ma ria no hos pi tal Car los Ma ci ei ra, “ri go ro sa men te cum pri- 
do”.

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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EU GES LI MA
His to ri a dor

AU RE LI A NO NE TO
*Mem bro da AML e AIL

Passeios carnavalescos na São Luís do Século XIX

Em 21 de fe ve rei ro de 1857, o jor nal
“Pu bli ca dor Ma ra nhen se”, anun ci a va
pa ra tar de do dia se guin te, do min go
de car na val, um “Gran de Pas seio Car- 
na va les co” que se ria per cor ri do em
“car ros” e ca va los, tu do or ga ni za do
pe la “So ci e da de Car na va les ca”.

O pon to de con cen tra ção, a par tir
das ca tor ze ho ras, foi o Te a tro São
Luiz, atu al Te a tro Ar tur Aze ve do, lo ca- 
li za do à Rua do Sol. O pas seio te ria
ini cio às 16 ho ras e cir cui to mo mes co
se gui ria o se guin te per cur so: Te a tro
São Luiz (Rua do Sol), Rua de Na za ré,
Rua da Pal ma, Rua de San ta na, Rua do
Pas seio, Rua Gran de, lar go do Car mo,

Rua da Paz, Quar tel do 5.º Ba ta lhão de
In fan ta ria (Atu al Bi bli o te ca Pú bli ca
Be ne di to Lei te e Pra ça do Pan te on) e
Rua dos Re mé di os (atu al Rua Rio
Bran co), re tor nan do pe la pró pria Rua
dos Re mé di os e se guin do pe la Rua do
Sol, ter mi nan do no Te a tro São Luiz,
on de te ve ini cio.

É par tir da se gun da me ta de do sé- 
cu lo XIX que vão sur gir em São Luís as
“So ci e da des Car na va les cas,” co mo al- 
ter na ti va e apro pri a ção pe la eli te lu- 
do vi cen se do Car na val “ci vi li za do”,
co mo uma opo si ção ao en tru do e ao
car na val po pu lar das ru as, pra ti ca dos
por li ber tos, es cra vi za dos e pes so as
do po vo.

Es sas so ci e da des eram res pon sá- 
veis e or ga ni za do ras dos bai les de

más ca ras, dos cor sos, do Zé-Pe rei ra,
dos prés ti tos, das ba ta lhas de flo res e
to da sor te de di ver são car na va les ca,
se ja em sa lões, clu bes ou nas ru as da
ci da de. Era um no vo pa drão do car na- 
val das eli tes, cheio de re gras, or ga ni- 
za ção e ur ba ni da de. 

As bis na gas com água mal chei ro sa
e li mões de ce ra que eram lan ça dos
nos fo liões e tran seun tes in cau tos, tí- 
pi cos das al ga zar ras do en tru do, nes te
no vo mo de lo de car na val, já não eram
mais acei tos e to le ra dos. Nes te sen ti-
do, a “So ci e da de Car na va les ca ro ga ao
res pei tá vel pú bli co que por ob sé quio
não lhes lan cem água e pó, pois só se
des ti nam a brin ca rem com con fei tos
e flo res. (PU BLI CA DOR MA RA REN SE,
1857)”.

Aída Cúri e o direito ao esquecimento

Vul gar men te, en ten de-se di rei to
co mo sinô ni mo de lei, pre va le cen do
nes sa con cep ção as idei as nor ma ti- 
vis tas em con tra pon to aos con cei tos
do ins ti tu ci o na lis mo ju rí di co, que
com pre en de o di rei to co mo fenô me- 
no pre e xis ten te à nor ma ela bo ra da
pe lo Es ta do. Com efei to, es ta cor ren te
fi lo só fi ca con ce be uma es tru tu ra pré-
ju rí di ca que im põe re gras de con vi- 
vên cia aos mem bros da so ci e da de,
que, em bo ra não te nham ca rá ter for- 
mal, ser vem de pa râ me tros nas re la- 
ções que se es ta be le ce rem en tre os
seus in te gran tes. Nes sa con cep ção,
não é o Es ta do quem cria o di rei to, já
que es te exis te an te ri or men te à nor- 
ma le gis la da. O Es ta do ape nas de cla ra
o di rei to pre e xis ten te, que é ex traí do
da ma té ria so ci al.

To mo co mo pre mis sa es sas con- 
cep ções: a nor ma ti vis ta e a ins ti tu ci o- 
na lis ta. Mas de tu do se so bres sai es sa
ver da de so ci o ló gi ca: a so ci e da de é um
or ga nis mo vi vo, es tru tu ra da com va- 
lo res cul tu rais, edu ca ci o nais, so ci ais,
econô mi cos, po lí ti cos, éti cos, quer se
en con tre em ele va do es tá gio ci vi li za- 
tó rio, quer ain da do mi na da por va lo- 
res que na da têm a ver com o mun do
ci ber né ti co e glo ba li za do em que vi- 
ve mos. O di rei to, co mo fenô me no ju- 
rí di co-so ci al, é um pro du to das re la- 
ções so ci ais. Há um axi o ma la ti no que
diz: “ubi so ci e tas, ibi jus” – on de es tá a
so ci e da de, aí es tá o di rei to. A tri di- 
men si o na li da de do di rei to tra duz es- 
sa má xi ma: os fa tos so ci ais são va lo ra- 
dos, ou se pro je tam co mo va lo res,
sen do-lhes atri buí dos pe so axi o ló gi- 
co, pa ra que se jam trans mu da dos em
nor ma, a lei. É o fa to, va lor e nor ma,
num con cer to di a le ti za do.

Di to tu do is so, va mos fa lar de Aí da
Cú ri e o di rei to ao es que ci men to.

Aí da Cú ri foi uma jo vem, de 18 anos
de ida de, dos quais 12 pas sa ra num
co lé gio de frei ra. Num cer to dia,
quan do vol ta va da es co la, foi abor da- 
da por um gru po de ra pa zes. Um de les
a con vi dou e a con ven ceu a su bir a
um dos apar ta men tos de um pré dio,
na Av. Atlân ti ca, Co pa ca ba na, on de
seu pai era sín di co. Os dois jo vens:

Ro nal do Gui lher me de Sou za, tí pi- 
co playboy da épo ca, e Cás sio Mu ri lo,
ain da me nor. Mais o por tei ro do edi fí- 
cio, Antô nio João. Des se iní cio, vá ri as

ver sões fo ram di vul ga das pe la im- 
pren sa da épo ca – ju lho de 1958. Se- 
gun do os jor na lis tas que acom pa nha- 
ram o ca so, en tre os quais Da vid Nas- 
ser, da re vis ta O Cru zei ro, com cir cu- 
la ção de 800 mil exem pla res, a ver são
mais con vin cen te é que os dois ra pa- 
zes, com a aju da do por tei ro, le va ram
a Aí da pa ra o ter ra ço, on de ten ta ram
cur rá-la, ou se ja, es tu prá-la. Bra va- 
men te, ela re sis tiu. Ba teu com ca be ça
no chão. Os seus agres so res, pen san- 
do que es ti ves se mor ta, ati ra ram-na,
ain da com vi da, do 12º an dar. Fei ta a
au tóp sia, fi cou com pro va do que ela
ain da es ta va vi va quan do foi jo ga da.

Daí em di an te, co me çou o dra ma.
Os acu sa dos, com ex ce ção do por tei- 
ro, eram fi lhos de fa mí lia abas ta da; a
vi ti ma, de clas se mé dia.  O jor na lis ta
Da vid Nas sar as su me pu bli ca men te,
pe las pá gi nas de O Cru zei ro, a acu sa- 
ção con tra os de nun ci a dos pe los cri- 
mes a eles im pu ta dos. A lu ta des se te- 
mi do jor na lis ta foi imen sa, ten do
afron ta do, com for tes ar gu men tos,
num pri mei ro mo men to, o ma gis tra- 
do que im pro nun ci ou os acu sa dos.
Na cur so de to dos es ses de ba tes nas
rá di os, nos jor nais, na ain da em bri o- 
ná ria TV, e na re vis ta O Cru zei ro, os
réus fo ram a jú ri, com a con de na ção
de um de les, Ro nal do. Cás sio era me- 
nor. O por tei ro foi ab sol vi do.

To dos es ses fa tos ocor re ram nos
anos 50. A TV Glo bo, em 2004, exi biu,
no pro gra ma Li nha Di re ta, o ca so, re a- 
vi van do o que ocor re ra na que les con- 
tur ba dos anos. Os úni cos ir mãos vi vos
da ví ti ma Aí da pro mo ve ram uma ação
in de ni za tó ria con tra a Glo bo, pe din- 
do in de ni za ção por da nos ma te ri ais e
mo rais, sob o fun da men to de que a
di vul ga ção do cri me, dé ca das de pois
de sua ocor rên cia, re a vi vou a me mó- 
ria dos fa tos, re a briu fe ri das emo ci o- 
nais e ter mi nou por abrir mar gem pa- 
ra ex plo ra ção econô mi ca, em fa vor da
emis so ra, da dor e do so fri men to da
fa mí lia Cú ri. A te se ju rí di ca da ação: o
di rei to ao es que ci men to. A de man da
foi ine xi to sa nas du as ins tân ci as do
ju di ciá rio do Rio de Ja nei ro. No re cur- 
so ao STJ, o plei to dos ir mãos de Aí da
não foi aco lhi do, em bo ra se te nha ad- 
mi ti do a pos si bi li da de do di rei to ao
es que ci men to. No Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, no jul ga men to do RE com re- 
per cus são ge ral, foi fi xa da a se guin te
te se: “Te ma 786 — É in com pa tí vel
com a Cons ti tui ção a ideia de um di- 

rei to ao es que ci men to, as sim en ten- 
di do co mo o po der de obs tar, em ra-
zão da pas sa gem do tem po, a di vul ga- 
ção de fa tos ou da dos ve rí di cos e li ci-
ta men te ob ti dos e pu bli ca dos em
mei os de co mu ni ca ção so ci al ana ló-
gi cos ou di gi tais. Even tu ais ex ces sos
ou abu sos no exer cí cio da li ber da de
de ex pres são e de in for ma ção de vem
ser ana li sa dos ca so a ca so, a par tir dos
pa râ me tros cons ti tu ci o nais — es pe ci- 
al men te os re la ti vos à pro te ção da
hon ra, da ima gem, da pri va ci da de e
da per so na li da de em ge ral — e as ex- 
pres sas e es pe cí fi cas pre vi sões le gais
nos âm bi tos pe nal e cí vel.”

O que pen so. No meu mo des tís si-
mo en ten di men to, com to do res pei to
que de vo to à nos sa Cor te Cons ti tu ci o- 
nal, si go aque les que di ver gi ram e di-
ver gem e de fen do a te se da com pa ti- 
bi li da de do di rei to do es que ci men to
com a Cons ti tui ção Fe de ral. Acres- 
cen te-se que o di rei to ao es que ci men- 
to, nor ma ti va men te, já vem sen do ad- 
mi ti do no or de na men to ju rí di co bra- 
si lei ro, co mo se po de cons tar no § 1º
do art. 43 do CDC e no art. 748 do CPP.
Em de ci sões, o Tri bu nal Cons ti tu ci o- 
nal ale mão e dos paí ses eu ro peus têm
ad mi ti do o di rei to ao es que ci men to.
Co mo a ques tão em de ba te é gran de,
res sal to que o mi nis tro Ed son Fa chin
vo tou pe la par ci al pro ce dên cia do re- 
cur so ex tra or di ná rio pa ra re co nhe cer
a exis tên cia de um di rei to ao es que ci- 
men to no Bra sil, afir man do que a
Cons ti tui ção Fe de ral es ta be le ce os pi- 
la res do di rei to ao es que ci men to, ao
pre ver a dig ni da de da pes soa hu ma- 
na, o di rei to à pri va ci da de e o di rei to à
au to de ter mi na ção in for ma ti va. Ci tou
o Enun ci a do 531 da VI Jor na da de Di- 
rei to Ci vil: “A tu te la da dig ni da de da
pes soa hu ma na na so ci e da de da in- 
for ma ção in clui o di rei to ao es que ci-
men to.” Pen so que, no fu tu ro, bem
pró xi mo, o STF tem que mo di fi car es- 
se seu en ten di men to. Ci to a te se do
co le ga ma gis tra do des te Es ta do, Pau lo
Bra sil Me ne zes, que, num es tu do pu-
bli ca do na Con jur, apon ta so lu ções
her me nêu ti cas, re fe rin do-se a uma
res pos ta cons ti tu ci o nal con tex tu a li- 
za da, pa ra cons tru ção do di rei to num
diá lo go ju di ci al. É um dos ca mi nhos
her me nêu ti cos a ser se gui do, em bo ra
a res pos ta es te ja na in ter pre ta ção sis- 
te má ti ca do nos so or de na men to ju rí- 
di co, a par tir dos di rei tos fun da men-
tos al ber ga dos na Car ta Mag na.

IVO AN SEL MO HÖHN JU NI OR
Juiz Fe de ral ivo.hohn@gmail.com

Ora ção dos fi éis

Não sou mui to de fre quen tar mis sas. Te nho o per fil de um ca- 
tó li co apos tó li co ro ma no não pra ti can te e, ao mes mo tem po, bas- 
tan te cu ri o so em ou tras cren ças e li tur gi as. Gos to de vi si tar tem- 
plos re li gi o sos. Ca tó li cos – os pre fi ro va zi os, cal mos, com o per fu- 
me do in cen so quei ma do na úl ti ma ce le bra ção –, ju dai cos, is lâ mi- 
cos, evan gé li cos, de um ban da…en fim, de co nhe cer a his tó ria e os
cos tu mes por den tro de ca da re li gião.

Ou tro dia fui a uma mis sa do mi ni cal. Não com pa re cia há qua- 
se um ano, des de an tes da re clu são e do dis tan ci a men to so ci al im- 
pos to pe la pan de mia. Mais co mo ob ser va dor e cu ri o so do que
pro pri a men te co mo um fi el, al gu mas coi sas me cha ma ram a
aten ção. Pri mei ro, os to tens de ál co ol em gel na en tra da e o seu
chei ro subs ti tuin do o in cen so. Em se gui da, as pes so as (fe liz men- 
te) usan do más ca ras e guar dan do uma cer ta dis tân cia (me nor do
que de ve ri am). Fal ta ram os abra ços e os bei jos ao en con trar um
ami go, pa ren te ou co nhe ci do; res ta ram os “so qui nhos”, no va mo- 
da li da de de cum pri men to que subs ti tuiu o aper to de mão – es pe- 
ro que pos sa mos evo luir pa ra o uso do “oji gi”, aque la in cli na ção
ja po ne sa, co mo uma re ve rên cia, ou o asiá ti co “na mas tê”, mais re- 
co men dá veis em tem pos de pan de mia vi ral.

Não hou ve a for ma tra di ci o nal do Ri to da Paz, quan do o sa cer- 
do te ro ga pe la paz den tro e fo ra da Igre ja. Os fi eis cos tu mam de se- 
jar paz aos que es te jam pró xi mos, de acor do com os cos tu mes lo- 
cais. Aqui, com abra ços, bei jos e aper tos de mão, tu do por ora
proi bi do. Na ho ra da co mu nhão, ine vi tá vel se afli gir: – Se rá que o
diá co no la vou as mãos cor re ta men te? Usou ál co ol em gel? Es ta ria
as sin to má ti co?

Po rém, o mo men to que me pa re ceu ex cep ci o nal foi uma par te
da Ora ção dos Fi eis. O sa cer do te, en tre ou tras pre ces, cla ma pe la
sal va ção das pes so as já fa le ci das. Os fi eis, pre sen tes ou não, in for- 
mam os no mes de pa ren tes e de ami gos mor tos. Em lin gua gem
co mum, pe di mos a ce le bra ção de uma mis sa em in ten ção de fu la- 
no. Pois na que le mis sa, pas sa dos cer ca de dez me ses que a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus che gou por aqui, o sa cer do te pas sou
lon gos mi nu tos len do no mes e mais no mes.

Nem to dos mor re ram ví ti mas da Co vid-19. Eu es ta va lá por
oca sião da da ta de um ano do fa le ci men to de meu so gro, ocor ri do
an tes da pan de mia. To da via, mui tos da que les, eu sa bia, ti nham
par ti do após a in fec ção pe lo ví rus.

Não me re cor do de uma ora ção pe los mor tos tão lon ga, tan tos
no mes, de ze nas de les. Me veio à men te ce nas de fil mes de guer ra,
quan do um sol da do che ga a uma ci da de e lê os no mes dos ci da- 
dãos que não mais vol ta rão às su as fa mí li as, pois vi ti mas do ini mi- 
go. Ou de mo nu men tos er gui dos após al gu ma ca tás tro fe, com a
re la ção no mi nal dos mor tos.

No dia a dia, pa re ce que na tu ra li za mos a pan de mia, nos com- 
por ta mos co mo se fo ra uma guer ra dis tan te, tra va da em al gum
cam po de ba ta lha dis tan te; não por sol da dos, mas por es ta tís ti- 
cos. A guer ra, en tre tan to, é aqui. Os cam pos de ba ta lha são os hos- 
pi tais, e os sol da dos, mé di cos, en fer mei ros e au xi li a res. Ci en tis tas
são os es tra te gis tas e po lí ti cos (os res pon sá veis e re a lis tas), os ge- 
ne rais. Pa ra ter mos uma vi são em pers pec ti va, na Guer ra do Pa ra- 
guai, a úl ti ma em que o Bra sil se en vol veu em nos so pró prio con ti- 
nen te, es ti ma-se a mor te de 140.000 pes so as da Trí pli ce Ali an ça
(Bra sil, Ar gen ti na e Uru guai), en tre ci vis e mi li ta res. A guer ra du- 
rou mais de cin co anos. Do la do pa ra guaio, foi uma car ni fi ci na.
Cer ca de 300.000 per das hu ma nas.

A gri pe “es pa nho la” (na ver da de, a ori gem mais pro vá vel da gri- 
pe de 1918 foi os Es ta dos Uni dos) foi a cau sa da mor te, ofi ci al- 
men te, de um nú me ro en tre 35.000 a 300.000 pes so as.

Em me nos de do ze me ses, o no vo co ro na ví rus já ma tou mais
de 240.000 pes so as, sem con tar a sub no ti fi ca ção. E não há, in fe liz- 
men te, pers pec ti vas de es tag na ção ou ali vio.

Mui tos paí ses vi vem, ago ra em fe ve rei ro de 2021, uma di mi- 
nui ção do rit mo de con tá gio e do nú me ro de ca sos diá ri os. Em
bre ve, is so te rá re fle xo no sis te ma de saú de, bai xan do a quan ti da- 
de de in ter na ções. É pos sí vel que a va ci na ção em mas sa, nos EUA,
na Eu ro pa, na Rús sia, na Chi na e em Is ra el, es te ja pro du zin do
efei tos. Oxa lá se ja is so!

No Bra sil, pais com ex per ti se em va ci na ção, após dé ca das de
cam pa nhas e um sis te ma pú bli co e uni ver sal de saú de, que man- 
tém mais de 40.000 pos tos de saú de, da Ave ni da Pau lis ta ao pos to
flu vi al que so be o So li mões, so fre com a fal ta de va ci nas, de pla ne- 
ja men to, de lo gís ti ca e de go ver no.

Não sa be mos quan do, a imen sa mai o ria da po pu la ção, ire mos
ser va ci na dos. Per de mos o mai or fes te jo da nos sa cul tu ra e na da
ga ran te que o car na val de 2022 ocor ra co mo sem pre foi.

Es tes tem pos irão mar car nos sa ge ra ção, co mo há os que vi ve- 
ram há um sé cu lo fo ram mar ca dos pe la Gri pe de 1918 e os que
aqui es ta vam no iní cio do sé cu lo XX, pe las du as guer ras. Nos ca be
fa zer nos sa par te pa ra con ter a pan de mia, sem ini mi gos ima gi ná- 
ri os, te o ri as da cons pi ra ção e mui to me nos ne ga ci o nis mo. Lem- 
bre mos da li ção de Ti a go: a fé pre ci sa de ação pa ra se man ter vi va.

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021
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Atualmente há oito vacinas anticovid autorizadas no mundo inteiro e pelo menos três
com o processo em andamento

No mer ca do Em pro ces so

Em de sen vol vi men to

CORRIDA CONTRA O VÍRUS

Saiba quais são as
vacinas no mundo

O
i to va ci nas au to ri za das, três
em pro ces so e qua se 250 em
de sen vol vi men to. Es te é o
pa no ra ma das va ci nas con- 

tra a Co vid-19 em to do mun do.

Pfi zer/Bi oN Te ch: au to ri za da na
União Eu ro peia, Es ta dos Uni dos, Ca- 
na dá, Rei no Uni do e mui tos ou tros
paí ses. De sen vol vi da pe la gi gan te
ame ri ca na Pfi zer com o la bo ra tó rio
ale mão Bi oN Te ch, ba seia-se na tec- 
no lo gia do RNA men sa gei ro e apre- 
sen ta uma ta xa de efi cá cia mui to al ta
(95%).

Mo der na: ou tra va ci na com RNA
men sa gei ro, tem ca rac te rís ti cas mui- 
to pa re ci das com a an te ri or, com
94,1% de efi cá cia. Es ta va ci na ame ri- 
ca na es tá au to ri za da na UE, Es ta dos
Uni dos, Ca na dá, Rei no Uni do (on de
ain da não es tá dis po ní vel) e em al- 
guns ou tros paí ses, co mo Is ra el e Sin- 
ga pu ra.

As tra Ze ne ca/Ox ford: de sen vol vi da
pe la Uni ver si da de de Ox ford com o la- 
bo ra tó rio an glo-su e co As tra Ze ne ca,
es ta va ci na usa uma tec no lo gia di fe- 
ren te, cha ma da “ve tor vi ral”. Es tá au- 
to ri za da na UE, Rei no Uni do e em al- 
guns ou tros paí ses me nos ri cos co mo
Ín dia (on de é ven di da sob o no me de
Co vishi eld), Ar gen ti na e Co reia do
Sul. É 60% efi caz, se gun do a Agên cia
Eu ro peia de Me di ca men tos (EMA),
mas é mais ba ra ta e mais fá cil de ar- 
ma ze nar do que as du as an te ri o res.
Tam bém já foi al vo de vá ri as crí ti cas

pe la fal ta de da dos re la ci o na dos à sua
efi cá cia em ido sos, ou por seus pos sí- 
veis efei tos co la te rais.

Sput nik V: de sen vol vi da pe la Rús- 
sia, es ta va ci na vi ral é 91,6% efi caz.
Além da Rús sia, es tá ho mo lo ga da em
cer ca de 15 paí ses (Be la rus, Ar mê nia,
Ve ne zu e la, Irã, Co reia do Sul, Ar gen ti- 
na, Ar gé lia, en tre ou tros). Na UE, on de
co me ça ram os trâ mi tes na EMA, a
Sput nik V ain da não che gou à eta pa
de po der so li ci tar uma au to ri za ção.

Si nopharm: as du as va ci nas de sen- 
vol vi das pe lo la bo ra tó rio chi nês, que
usam a téc ni ca clás si ca do ví rus de sa- 
ti va do, es tão pre sen tes na Chi na e em
vá ri os ou tros paí ses do mun do, en tre
eles Emi ra dos Ára bes Uni dos, Hun- 
gria, Pe ru, Cam bo ja e Zim bá bue. Se- 
gun do seus pro du to res, têm uma efi- 
cá cia de 79%, mas os da dos em que
eles se ba sei am não fo ram pu bli ca- 
dos.

Si no vac: ou tra va ci na chi ne sa ba se- 
a da na téc ni ca do ví rus de sa ti va do, es- 
tá au to ri za da na Chi na, Chi le, Bra sil e
Tur quia. Ou tros paí ses re ser va ram
do ses des ta va ci na co mo Ucrâ nia e
Uru guai. Se gun do a Si no vac, os tes tes
em gran de es ca la no Bra sil mos tra ram
uma ta xa de efi cá cia glo bal de cer ca
de 50%, e de 80%, con tra as for mas
mais gra ves. 

Nes te ca so, os da dos tam bém não
fo ram pu bli ca dos.

Bha rat Bi o te ch: va ci na de ví rus de- 
sa ti va dos da Ín dia, au to ri za da nes se
país.

Can Si no: va ci na vi ral chi ne sa foi
au to ri za da na se ma na pas sa da pe lo
Mé xi co, mas ain da não foi ad mi nis- 
tra da.

John son & John son: o gru po ame ri- 
ca no apre sen tou pe di dos de au to ri za- 
ção na União Eu ro peia e nos Es ta dos
Uni dos pa ra es ta va ci na de ve tor vi ral
fa bri ca da por sua fi li al Jans sen Ci lag.
Tem efi cá cia de 66% no ge ral, e de
85%, con tra as for mas gra ves, se gun- 
do a fa bri can te. Di fe ren te men te das
ou tras, pre ci sa de ape nas uma in je-
ção, e não de du as.

No va vax: A EMA es tá ana li san do
es ta va ci na ame ri ca na, o que abre ca-
mi nho pa ra um pe di do de au to ri za- 
ção na UE em bre ve. É uma va ci na ba-
se a da em pro teí nas que de sen ca dei- 
am uma res pos ta imu no ló gi ca, sem
ví rus. Seus fa bri can tes afir mam que é
89,3% efi caz.

Cu re Vac: es ta va ci na ale mã tam- 
bém en trou no pro ce di men to de aná- 
li se con tí nua da EMA na sex ta-fei ra. É
uma va ci na de RNA men sa gei ro.

Se gun do a Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de (OMS), ou tras 69 va ci nas con- 
tra a co vid-19 são ob je to de en sai os
clí ni cos em hu ma nos, além das 181
va ci nas que es tão em fa se de de sen-
vol vi men to pré-clí ni co e ain da não
fo ram tes ta das em hu ma nos.

CORONAVAC

Butantan entrega 3,4 mi de doses semana que vem

EM CONTRATO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, O INSTITUTO PAULISTA ENTREGARIA 9,3 MILHÕES DE DOSES EM FEVEREIRO

O Ins ti tu to Bu tan tan en tre ga rá a
par tir da pró xi ma ter ça-fei ra (23) mais
3,4 mi lhões de do ses da Co ro na Vac ao
Mi nis té rio da Saú de. O no vo quan ti ta- 
ti vo de do ses da va ci na se rá li be ra do
em oi to di as. Ou se ja, em mé dia, se rão
li be ra das 426 mil do ses por dia de 23
de fe ve rei ro até 2 de mar ço. Com is so,
o Bu tan tan fe cha rá a en tre ga de fe ve- 
rei ro em 4,5 mi lhões, quan do, em
con tra to, o acor do pre via 9,3 mi lhões
pa ra o mês.

Ape sar do atra so da en tre ga das do- 
ses pre vis tas pa ra fe ve rei ro, o ins ti tu to
pau lis ta in for mou que an te ci pa rá pa- 
ra agos to a en tre ga das 54 mi lhões de
do ses adi ci o nais con tra ta das pe lo Mi- 
nis té rio da Saú de que, an te ri or men te,
es ta va pre vis ta pa ra o fi nal de se tem- 
bro. Se rão 100 mi lhões de do ses da
Co ro na Vac in cor po ra das ao Pro gra- 
ma Na ci o nal de imu ni za ção (PNI).

“Nós ago ra con se gui mos, gra ças ao
tra ba lho dos téc ni cos e ci en tis tas do
Bu tan tan, an te ci par em um mês a en- 
tre ga des sas va ci nas pa ra o Mi nis té rio
da Saú de. Mas que ro re gis trar que o
Mi nis té rio pre ci sa vi a bi li zar mais va- 
ci nas. […] É ina cei tá vel que te nha mos
ca pi tais, ci da des que não têm mais
va ci nas e es ta dos que es tão na fa se fi- 
nal de dis po ni bi li da de de va ci nas”,
dis se o go ver na dor de São Pau lo, João
Do ria (PSDB).

Se gun do o di re tor do Bu tan tan, Di- 
mas Co vas, a an te ci pa ção se rá pos sí- 
vel por que o nú me ro de fun ci o ná ri os
que cui dam es pe ci fi ca men te do pro- 
gra ma de ên fa se na fá bri ca da va ci na
do brou, pas san do de 150 pa ra 300.
Ou tro fa tor que aju da rá na ce le ri da de
é a dis po ni bi li za ção de mais um lo cal
de pro du ção que, atu al men te, es tá
sen do uti li za do pa ra fa bri car a va ci na

con tra a gri pe.
“Da mes ma for ma que es sa agi li da- 

de, es sa pres te za em pro du ção é im-
por tan te, tam bém te mos que lem brar
que, nes te mo men to, a úni ca va ci na
que es tá sen do usa da em gran de vo lu-
me no Bra sil é a do Bu tan tan. Is so traz
uma res pon sa bi li da de mui to gran de.
En tão, os nos sos fun ci o ná ri os, in clu- 
si ve com es sas no vas con tra ta ções,
têm o pe so e a res pon sa bi li da de de li-
be rar es sas va ci nas o mais ra pi da-
men te pos sí vel”, des ta cou Co vas.

Além dis so, o di re tor in for mou que
o rit mo de pro du ção de ve do brar a
par tir de abril, já que “não há mais
pro ble mas de en tre ga da ma té ria-pri-
ma do imu ni zan te”, que vem da Chi- 
na. O Bu tan tan re ce beu, re cen te men-
te, 11 mil li tros de in su mos e es tá pre- 
vis ta pa ra mar ço a che ga da de mais 8
mil li tros.

Co bran ça

IMU NI ZA ÇÃO

Mi nis té rio anun cia a
com pra de mais 54
mi lhões de va ci nas

A um dia de um en con tro vir tu al en tre o mi nis tro da
Saú de, ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, e go ver na do res, o Mi- 
nis té rio da Saú de se apres sou em di vul gar um cro no gra- 
ma de com pra de va ci nas Co ro na Vac que, de acor do
com a pas ta, abas te ce rá o país até se tem bro. Se gun do o
ór gão, além de uma to ta li da de de 46 mi lhões de do ses já
con tra ta das, o go ver no fe de ral as se gu rou ou tras 54 mi- 
lhões. O con tra to te ria si do as si na do pe la Fun da ção Bu- 
tan tan na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra. O es to que atu- 
al já acen deu a luz ver me lha em di ver sos es ta dos. A reu- 
nião en tre o mi nis tro e os che fes de Exe cu ti vo es ta du ais
es tá mar ca da pa ra às 15h, jus ta men te pa ra tra tar do te- 
ma.

O Fó rum Na ci o nal dos Go ver na do res pres si o na o Go- 
ver no Bol so na ro por um cro no gra ma de va ci na ção. Pa ra
se ter uma ideia de co mo es tá o es to que, há aler tas em
di ver sas ca pi tais. O Rio de Ja nei ro (RJ), por exem plo, tem
imu ni zan tes até o pró xi mo sá ba do, ape nas. A pre fei tu ra
de Sal va dor (BA) sus pen deu a apli ca ção da pri mei ra do- 
se da va ci na ção. Nes ta ter ça-fei ra (16/2), o go ver na dor
do es ta do, Rui Cos ta (PT), de cre tou to que de re co lher
em to das as ci da des de 22h às 5h por se te di as. No in te ri- 
or do Ce a rá, o mu ni cí pio de Ju a zei ro do Nor te, no Ca ri ri,
sus pen deu a va ci na ção de ido sos pa ra apli car a se gun da
do se dos pro fis si o nais de saú de. Tam bém há ca rên cia
do pro du to na ca pi tal do es ta do, For ta le za.

A lis ta con ti nua. Cui a bá e Ron do nó po lis, no Ma to
Gros so, sus pen de ram a apli ca ção das pri mei ras do ses e
es tão apli can do ape nas a se gun da em quem já foi va ci- 
na do. A luz ama re la de aler ta es tá ace sa, ain da, em Na tal
(RN) e Cu ri ti ba (PR). De acor do com o se cre tá rio-exe cu- 
ti vo do Mi nis té rio da Saú de, El cio Fran co, a pas ta en vi ou
o con tra to ao Bu tan tan na úl ti ma quin ta-fei ra. A da ta li- 
mi te pa ra a com pra da re mes sa era 30 de maio. De acor- 
do com no ta di vul ga da pe la pas ta, “além da Co ro na Vac,
o país re ce be rá até de zem bro mais 42,5 mi lhões de do- 
ses de va ci nas for ne ci das pe lo Con sór cio Co vax
Facility”. Há, ain da, cer ca de 222,4 mi lhões de do ses
com pra das da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) cu ja
en tre ga co me çou em ja nei ro.

A pro mes sa é que a Saú de as si ne a com pra de ou tras
10 mi lhões de do ses da va ci na Sput nik V e 30 mi lhões de
do ses da Co va xin, am bas com en tre ga pre vis ta en tre
mar ço e maio (ve ja de ta lhes no qua dro). O go ver na dor
do Pa rá, Hel der Bar ba lho (MDB) afir mou es pe rar que,
na reu nião de ho je, o go ver no ga ran ta um cro no gra ma
de va ci na ção com fe cha men to dos con tra tos pen den tes
com la bo ra tó ri os que tra tam jun to com a An vi sa. “Is so
vai ga ran tir a am pli a ção das do ses. Des sa for ma, te re- 
mos um re for ço de va ci na pa ra o nos so es ta do que es tá
com per cen tu al de con tá gio ele va do, com a iden ti fi ca- 
ção da no va ce pa, além de es tar na di vi sa com o Ama zo- 
nas. É ab so lu ta men te ina cei tá vel e inex pli cá vel es tar- 
mos em úl ti mo lu gar no per cen tu al de va ci na re ce bi da
por ha bi tan te”, dis se.

Os pre fei tos tam bém co bram o cro no gra ma de va ci- 
na ção. De acor do com o che fe do Exe cu ti vo de Cam pi- 
nas (SP), Jo nas Do ni zet te (PSB), que é pre si den te da
Fren te Na ci o nal dos Pre fei tos (FNP), a ex pec ta ti va é de
que o mi nis té rio apre sen te o cro no gra ma fe cha do ho je.
“Com uma cam pa nha de va ci na ção em mas sa pa ra to do
o país, pre vi mos es ses per cal ços”, con tou. A FNP já co- 
brou do Mi nis té rio da Saú de a cri a ção de uma co mis são
de acom pa nha men to que fa ci li te o trâ mi te de in for ma- 
ção e per mi ta que os mu ni cí pi os se or ga ni zem pa ra re- 
ce ber e dar va zão aos imu ni zan tes. Ape sar dis so, Pa zu el- 
lo in sis te em con cen trar as in for ma ções.

“Os pre fei tos es tão fa zen do o de ver de ca sa. Es tão
exe cu tan do o pla no de va ci na ção. Mas pre ci sa mos des- 
se con ta to di re to. No Rio de Ja nei ro, es tá aca ban do a va- 
ci na, em Sal va dor, tam bém. Ou tras ci da des já man da- 
ram in for ma ções afir man do que a mai o ria tem imu ni- 
zan te só até sex ta. Até ago ra, te mos in for ma ção ex tra-
ofi ci al que, na ter ça, o Bu tan tan man da mais do ses, mas
fal ta uma con fir ma ção ofi ci al. Em São Pau lo, es tá che- 
gan do a va ri an te do ví rus de Ma naus. Em mi nha ci da de,
ti ve mos uma se nho ra in fec ta da”, re ve lou Do ni zet te.

Por meio de no ta, a FNP tam bém pe diu que o go ver no
fo que na pro du ção e dis tri bui ção de imu ni zan tes e
aban do ne, ao me nos por en quan to, qual quer an seio em
re la ção a uma pau ta de cos tu mes. No ca so do de cre to
que am pli ou o nú me ro de ar mas por pes soa, Do ni zet te
clas si fi cou co mo uma cor ti na de fu ma ça pa ra des vi ar a
aten ção da va ci na ção.

Se gun do o tex to, o go ver no fe de ral co me teu equí vo- 
cos su ces si vos no en fren ta men to à pan de mia e na con- 
du ção do pla no de va ci na ção. “É ur gen te que o país te- 
nha um cro no gra ma com pra zos e me tas es ti pu la dos
pa ra a va ci na ção de ca da gru po: por fai xa etá ria, do en tes
crô ni cos, ca te go ri as pro fis si o nais etc. Dis so de pen dem,
in clu si ve, a re to ma da da eco no mia e a ge ra ção de em- 
pre go e ren da da po pu la ção”, afir ma a no ta.

A FNO tam bém se quei xa da au sên cia dos en con tros
en tre pre fei tos e Pa zu el lo pa ra de ba ter a imu ni za ção. “A
FNP rei te ra que não é mo men to pa ra dis cu tir e avan çar
com a pau ta de cos tu mes ou re gra men to so bre aqui si- 
ção de ar mas e mu ni ções. Is so é um des res pei to com a
his tó ria dos mais de 239 mil mor tos e uma gra ve des con- 
si de ra ção com a po pu la ção. Pre fei tas e pre fei tos re a fir- 
mam que a pri o ri da de do país pre ci sa ser, de for ma
inequí vo ca, a va ci na ção em mas sa.”

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, 
Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna 
público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 10 de março de 2021, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, 
Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu 
Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 033/2021 de 01 de janeiro de 2021, 
tendo por objeto o Registro de preços visando eventual e futura contratação de empresa especializa-
da para implantação de sistema de gestão pública integrado, acompanhado de assistência e 
suporte técnico para atender as necessidades das secretarias municipais de Administração e Saúde 
do Município de Pio XII/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 009/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 
suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 
e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e 
retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos: adicionais no mesmo 
endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda para todos os fins que a presente 
licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os critérios recomendados pelo Ministério da 
Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso de mascaras, e ainda 
disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem a devida 
sessão.Pio XII - MA, 10 de fevereiro de 2021.

Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 004/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário 
Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que 
realizará às 14h00min (quatorze horas) horário local do dia 10 de março de 2021, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva 
equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 033/2021 de 01 de janeiro de 2021, tendo por objeto o Registro de 
preços, visando eventual, futuro e parcelado fornecimento de link dedicado de internet por meio de 
fibra ótica para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Pio XII/MA, conforme 
Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 
e nº 009/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que 
couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde 
poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos: 
adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda para todos os fins que 
a presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os critérios recomendados pelo 
Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso de mascaras, e ainda 
disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem a devida sessão.

Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 004/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário 
Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que 
realizará às 09h00min (nove horas) do dia 09 de março de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço por item, que será julgada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) que tem por 
presidente o Sr.º Neemias de Oliveira Ripardo Garreth, instituídos pela Portaria nº 034/2021 de 01 de janeiro de 
2021, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria 
técnica em licitações e contratos administrativos para atender as necessidades das secretarias municipais de 
Administração, Saúde e Educação de Prefeitura Municipal de  Pio XII/MA, conforme Edital e seus Anexos, na 
forma da Lei n° 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e suas demais legislações pertinentes. O Edital e 
seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min 
às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda para 
todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os critérios 
recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso 
de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem 
a devida sessão.

Pio XII - MA, 10 de fevereiro de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário 
Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que 
realizará às 14h00min (quatorze horas) do dia 09 de março de 2021, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço por item, que será julgada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) que tem 
por presidente o Sr.º Neemias de Oliveira Ripardo Garreth, instituídos pela Portaria nº 034/2021 de 01 de janeiro 
de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza 
pública com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos no município de Pio XII/MA, conforme Edital e 
seus Anexos, na forma da Lei n° 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar n° 123/2006 
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e suas demais legislações 
pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial 
www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, 
esclarecemos ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando 
todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será 
obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos 
que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 10 de fevereiro de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL 

DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS
OFICIAL REGISTRADORA

ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2172

MATRICULA
0300070155 2021 6 00008 072 0002172 23 

OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SABER A QUEM 
INTERESSA QUE CARLOS EDUARDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA, NACIONALIDADE 
BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, PROFISSÃO ESTOQUISTA, ESTADO CIVIL 
SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO DE MARIA DE JESUS DE 
ASSUNÇÃO PEREIRA E AJUILSON BEZERRA PEREIRA. STHEFANNY SANTOS DA 
SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, PROFISSÃO 
ESTUDANTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHA DE 
SERGIO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA E FRAMPTERLINE SERPA SANTOS 
SILVA. REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO 
DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E SEGUINTES DO 
CÓDIGO CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

          DADO E PASSADO ESTE, EM 12 DE 02 DE 2021.
São Luís – MA, 12 DE 02 DE 2021.

Davilson Carlos Neves da Silva -Escrevente Autorizado

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de informática que 
disponibilize o licenciamento e concessão de direitos de uso de um conjunto de sistemas aplicativos: 
sistema de folha de pagamento; sistema de protocolo e sistema integrado de saúde, visando atender às 
necessidades da administração municipal. ABERTURA: 9 de março de 2021 às 09:20 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 
08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizidela-
dovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 15 de fevereiro de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário 
Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021-SEMED/PMB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Estrada da Bela Vista, s/n, Vila Coelho Dias, no 
município de Bacabal, Estado do Maranhão, através da Secretária Municipal de Educação, torna 
público, para conhecimento dos interessados a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros 
alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas 
associações/organizações, destinados ao atendimento da alimentação escolar do município de 
Bacabal-MA, considerando o disposto no Art. 21º da Lei Federal nº 11.947/2009 e na Resolução 
CD/FNDE Nº 26/2013 e alterações. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supracitado de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 14:00 horas, onde poderão ser 
consultados e obtidos gratuitamente a partir do dia 22 de fevereiro de 2021, e a documentação de 
habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até às 10:00h (dez horas) do dia 16 de março 
de 2021 no mesmo endereço. Bacabal – MA. 17 de fevereiro de 2021. ROSILDA ALVES DOS SANTOS. 
Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2021-SRP - CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP 65.700-000, 
Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na 
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de 
REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto o Registro de Preços para Eventual contratação de pessoa 
jurídica para Fornecimento de Grupo Gerador de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 04 de março de 
2021, às 09h:00min (nove horas), no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus 
Anexos estão disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.portaldecompraspubli-
cas.com.br e www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no 
licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. 
Esclarecimentos adicionais na sede da Prefeitura Municipal. Bacabal/MA, 17 de fevereiro de 2021. CARLOS 
HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 01.611.394/0001-87

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA-MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Presencial nº 01/2021. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada no 
fornecimento parcelado de material de consumo, tipo: expediente, limpeza/higiene e 
gêneros alimentícios. DATA DA SESSÃO: 05/03/2021, às 09hs00min (oito horas). LOCAL: 
Prédio da Câmara Municipal de Bacabeira/MA. LEGALIDADE: Lei 10.520/02, Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações pertinentes. O Edital e 
seus Anexos estão à disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª 
feira, 08hs00min às 12hs00min na CPL, onde poderá ser adquirido mediante o 
pagamento no valor de R$ 20,00, através de DAM (Documento de Arrecadação 
Municipal), podendo ser obtido ainda SACOP, página eletrônica do TCE/MA. Bacabeira/-
MA, 15 de fevereiro de 2021. Leandro Batista Bandeira – Pregoeiro/CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2021

A Prefeitura Municipal de Cajarí/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 02/2021, no dia 03/03/2021 às 09h00, objetivando o Registro de Preços para a 
contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal de Cajarí – MA, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital.O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Cajarí - MA, sito à Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, de 
segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 às 12:00h, onde poderão ser consultados ou 
obtidos GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico www.cajari.ma.gov.br, para dúvidas e informações através do e-mail: 
icitacoescajari@gmail.com.Cajarí (MA), 17/02/2021.

Cajarí (MA), 17/02/2021.
Rayanne Stefanny Costa Machado

Pregoeira Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2021

A Prefeitura Municipal de Cajarí/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 03/2021, no dia 03/03/2021 às 14h30, objetivando a Contratação de empresa especializada 
no fornecimento e cessão de direitos de uso de software para desktop podendo ser web, instalação e 
implantação, manutenção, suporte e treinamento aos usuários. Conforme especificações constantes na 
Descrição Geral para todos os itens, referente a todos os módulos a serem contratados, complementado 
pelos recursos específicos contidos nos descritivos de cada módulo, constantes no Termo de Referência, 
ANEXO I do Edital. O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Cajarí - MA, sito à Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, de segunda a sexta 
(exceto feriados) no horário das 08:00 às 12:00h, onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE 
por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico 
www.cajari.ma.gov.br, para dúvidas e informações através do e-mail: icitacoescajari@gmail.com.

Cajarí (MA), 17/02/2021.
Rayanne Stefanny Costa Machado

Pregoeira Municipal 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário 
Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que 
realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 04 de março de 2021, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 033/2021 de 01 de janeiro de 2021, tendo por objeto 
o Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisição de matérias e equipamentos de 
informática, recargas de toners e serviços técnicos para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Pio XII/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 009/2021, Decreto Federal nº 
7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, 
Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos: adicionais 
no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda para todos os fins que a 
presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os critérios recomendados pelo 
Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso de mascaras, e 
ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem a devida 
sessão.

Pio XII - MA, 10 de fevereiro de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021.

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de informática que 
disponibilize o licenciamento e concessão de direitos de uso de um conjunto de sistemas aplicativos: 
sistema de folha de pagamento; sistema de protocolo e sistema integrado de saúde, visando atender às 
necessidades da administração municipal. ABERTURA: 9 de março de 2021 às 09:20 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 
08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizidela-
dovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 15 de fevereiro de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário 
Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de licença de uso de 
software com sistemas integrados de contabilidade pública; publicação/hospedagem de dados; licitações 
e contratos; patrimônio e almoxarifado; e controle de frota; e capacitação de servidores para uso das 
ferramentas de interesse do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 08 de março de 2021 às 09:20 
horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), 
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página 
www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 15 de fevereiro de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho. 
Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.
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Pan de mia e a ju ven tu de ne gra

En si no hí bri do veio pa ra fi car

Vi das ne gras im por tam no Bra sil?

Avan ços

‘Nós con ti nu a mos sen do ra cis tas’

EDUCAÇÃO

A eficácia (ou não)
da Lei das Cotas

C
ri a da em 2012, a Lei de Co tas das ins ti tui ções
de en si no fe de ral (Lei 12.711/2012) per de rá a
va li da de em 2022, ca so não se ja re no va da pe lo
Con gres so.

A re vi são da lei sob o go ver no Jair Bol so na ro (sem par- 
ti do) – que é an ti pá ti co a ela e ne ga o ra cis mo co mo um
pro ble ma es tru tu ral do Bra sil – é fa tor de pre o cu pa ção
pa ra o mo vi men to ne gro, que te me re tro ces so nu ma po- 
lí ti ca am pla men te ava li a da co mo bem su ce di da por es- 
tu di o sos da edu ca ção e de po lí ti cas pú bli cas.

Além dis so, o pro ces so de re vi são, pre vis to no ar ti go
sé ti mo da pró pria lei, de ve acon te cer em ple no ano elei- 
to ral, quan do a po la ri za ção po lí ti ca es ta rá ain da mais
exa cer ba da.

“Não só te mos um te mor co mo, jus ta men te por con ta
dis so, já es ta mos, jun to com ou tras ins ti tui ções, cri an do
uma gran de fren te de de fe sa da re no va ção da Lei de Co- 
tas”, diz Jo sé Vi cen te, rei tor e fun da dor da Uni ver si da de
Zum bi dos Pal ma res.

So ció lo go e ad vo ga do, Vi cen te lem bra que as co tas da
ma gis tra tu ra, do Mi nis té rio Pú bli co e do ser vi ço pú bli co
fe de ral tam bém es tão su bor di na das à mes ma le gis la- 
ção.

“Na hi pó te se de a lei não ser pror ro ga da, nós te ría mos
to das as po lí ti cas de co tas can ce la das no nos so país, o
que se ria um ab sur do, uma per da ino mi ná vel, ten do em
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“Dos 20% de juí zes ne gros que de ve ri am es tar pre en- 
chen do as co tas do Ju di ciá rio, não che ga mos ain da a
5%. Is so acon te ce tam bém no Mi nis té rio Pú bli co, nos
con cur sos fe de rais e, mes mo na uni ver si da de, a ação
afir ma ti va che gou aos ban cos es co la res, mas ain da não
al can çou o cor po do cen te, a es tru tu ra de ges tão ope ra- 
ci o nal do am bi en te uni ver si tá rio e a ci ên cia, nas bol sas
de pós-gra du a ção de mes tra do e dou to ra do.”

Vi cen te ava lia que a con jun tu ra atu al im põe um de sa- 
fio adi ci o nal à re vi são da po lí ti ca: “Se a lu ta já es ta va di fí- 
cil an tes, ago ra com Bol so na ro e com pa nhia vai ser uma
pe drei ra”.

“A dis cus são po de per der seu ca rá ter téc ni co pa ra se
trans for mar nu ma ban dei ra po lí ti ca, en tran do pa ra es se
am bi en te de con fli to e con fron to. Es se é um gran de ris- 
co. E aí, os ne gros so zi nhos não têm con di ção de fa zer a
de fe sa. Se rá pre ci so um gran de con cer to na ci o nal, uma
trin chei ra de de fe sa mui to gran de, que vai exi gir es for ço
ex tra or di ná rio.”

Vi cen te, de 61 anos, é ele mes mo um exem plo do pa- 
pel da edu ca ção na as cen são so ci al dos ne gros no Bra sil.

Nas ci do em Ma rí lia, no in te ri or pau lis ta, nu ma fa mí- 
lia de seis ir mãos sus ten ta da pe la mãe boia-fria, cres ceu
na la vou ra. Ven deu li mão e pa ço ca pa ra aju dar em ca sa,
foi sol da do da Po lí cia Mi li tar e es tu dou di rei to pa ra tor- 
nar-se de le ga do. Anos de pois, de vol ta aos ban cos es co- 
la res, no cur so de so ci o lo gia, to mou con ta to com o mo- 
vi men to ne gro.

Des sa ex pe ri ên cia, sur giu um cur si nho pre pa ra tó rio
pa ra for ma ção de es tu dan tes pa ra en trar na USP (Uni- 
ver si da de de São Pau lo), que se ria o em brião da Uni pal- 
ma res. Fun da da em 2004, a ins ti tui ção foi ins pi ra da pe- 
las uni ver si da des ne gras ame ri ca nas, on de es tu dou, por
exem plo, a vi ce-pre si den te dos Es ta dos Uni dos, Ka ma la
Har ris, egres sa da Uni ver si da de Howard.

O rei tor ava lia que, pas sa do qua se um ano de pan de- 
mia, já es tá evi den te que a cri se sa ni tá ria afe ta os es tu- 
dan tes de ma nei ra dis tin ta.

“Os ne gros e os es tu dan tes ne gros so fre ram de uma
for ma mais in ten sa os im pac tos da pan de mia”, afir ma
Vi cen te.

“Is so por dois mo ti vos. O pri mei ro é que os ne gros,
em re gra, es tão nos em pre gos mais fra gi li za dos, na in- 
for ma li da de e nas pe que nas e mé di as em pre sas. Foi jus- 
ta men te nes ses es pa ços que a pan de mia fez um ‘stri ke’,
pro du ziu um da no ter rí vel. En tão eles fo ram os pri mei- 
ros a fi car sem em pre gos e sem ge ra ção de ren da.”

O se gun do pon to, ava lia o rei tor, é que es se pú bli co,
por su as li mi ta ções econô mi cas, tem mais di fi cul da de
de ter aces so de qua li da de à in ter net pa ra re a li zar seus
es tu dos.

“Mes mo es tan do em ca sa, eles se de fron tam com di- 
ver sas ou tras res pon sa bi li da des e li mi ta ções, que re sul- 
tam num grau de apren di za do me nos efe ti vo. Por es se
con jun to de fa to res, o jo vem ne gro aca ba sen do pe na li- 
za do de uma for ma mui to mais in ten sa.”

Pa ra Vi cen te, o en si no hí bri do en tre pre sen ci al e à dis- 
tân cia veio pa ra fi car. E de ve con ti nu ar sen do o mo de lo
do mi nan te, mes mo quan do o avan ço da va ci na ção per- 
mi tir o re tor no das au las pre sen ci ais.

“Te nho bas tan te con vic ção de que is so veio pa ra fi- 
car”, afir ma. “É um for ma to no vo, que foi de sa fi a dor
num pri mei ro mo men to. Mas o se tor con se guiu fa zer a
con ver são de ma nei ra mui to rá pi da e os alu nos, aqui em
São Pau lo, gos ta ram de não ter que se des lo car pa ra vir
até a uni ver si da de. Nin guém quer per der es se ga nho.”

“Ago ra, não te nha dú vi da que aces sar e usu fruir des- 
ses be ne fí ci os tem al guns pres su pos tos, que pa ra a
gran de mai o ria das pes so as não es tão co lo ca dos e, pa ra
os ne gros, me nos ain da. En tão o tra ba lho é cons truir es- 
sa pon te, de di mi nuir ou eli mi nar es sa di fi cul da de que é
o aces so do ne gro ao am bi en te tec no ló gi co.”

Se gun do o rei tor, a eva são na Uni ver si da de Zum bi
dos Pal ma res em de cor rên cia da pan de mia fi cou den tro
da mé dia do mer ca do. “Ain da es ta mos em épo ca de re- 
ma trí cu la, mas, num le van ta men to ain da in for mal,
pen so que fi ca mos na ca sa de 30% a 33% de eva são. An- 
tes, tí nha mos cer ca de 1,8 mil alu nos”, diz Vi cen te.

O ano de 2020 foi mar ca do por di ver sos ca sos ru mo- 
ro sos de mor tes de pes so as ne gras no Bra sil.

Co mo o me ni no Mi guel Otá vio San ta na da Sil va, de 5
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ci fe; o ado les cen te João Pe dro Mat tos, de 14 anos, as sas- 
si na do com um ti ro de fu zil du ran te uma ope ra ção po li- 
ci al en quan to brin ca va com os pri mos den tro de ca sa
em São Gon ça lo (RJ); e João Al ber to Sil vei ra Frei tas, de
40 anos, es pan ca do e mor to por se gu ran ças nu ma lo ja
do Car re four em Por to Ale gre.

Ques ti o na do so bre por que os ca sos bra si lei ros não
ge ra ram uma on da de pro tes tos tão am pla co mo a mor- 
te de Ge or ge Floyd nos Es ta dos Uni dos, o rei tor ava lia
que há di fe ren ças cul tu rais e his tó ri cas im por tan tes en- 
tre os dois paí ses e na tra di ção de mo bi li za ção da po pu- 
la ção ne gra lá e cá.

Ele afir ma, po rém, que me di das co mo a di vi são pro- 
por ci o nal de re cur sos de cam pa nha en tre can di da tos
ne gros e bran cos; a apro va ção de co tas de 30% pa ra juí- 
zes e es ta giá ri os ne gros no Ju di ciá rio; e a aber tu ra de
pro ces sos se le ti vos ex clu si vos pa ra ne gros por em pre sas
co mo Ma ga zi ne Lui za e Bayer mos tram que há avan ços
no de ba te na ci o nal so bre o te ma ra ci al.

“Hou ve trans for ma ção so ci al no Bra sil por con ta dos

epi só di os de ra cis mo e is so es tá ma te ri a li za do nes sas
me di das”, afir ma.

“Fo ram elei tos cin co jo vens ve re a do res ne gros em
Por to Ale gre; uma pre fei ta ne gra em Bau ru, no in te ri or
de São Pau lo; as pri mei ras ve re a do ras ne gras de Cu ri ti ba
e Join vil le, em San ta Ca ta ri na; e a pri mei ra trans ne gra
em São Pau lo”, des ta ca Vi cen te.

Se gun do ele, to dos es ses avan ços sim bó li cos su ge rem
que a lei de pro por ci o na li da de de re cur sos já se apre- 
sen tou co mo uma fer ra men ta im por tan te.

“Mes mo ela ten do si do apro va da num dia pa ra im ple- 
men tar no ou tro, com o pro ces so po lí ti co já em an da- 
men to e no meio de uma pan de mia. Is so in di ca que,
com tem po, mais dis po ni bi li da de pa ra cons truir uma
agen da e a con du ção ade qua da den tro dos par ti dos, po- 
de mos ga nhar ain da mais ter re no e apre sen tar nú me ros
sig ni fi ca ti vos”, afir ma o rei tor.

“Mas eu di ria que a lei já foi um su ces so. Di ria até que
foi uma re vo lu ção”, acres cen ta. “Is so nos es ti mu la e per- 
mi te um olhar de au gú rio, no sen ti do de que es sa agen- 
da, se bem cons truí da e con du zi da, não se rá li mi ta da ou
cer ce a da nem por Bol so na ro, nem por fi lho do Bol so na- 
ro, nem por quem quer que se ja. Por que ela pa re ce já es- 
tá bem so li di fi ca da co mo uma agen da da so ci e da de bra- 
si lei ra.”

Ou tro in di ca ti vo dis so, na ava li a ção de Vi cen te, é o
avan ço da dis cus são so bre de si gual da de ra ci al no am bi- 
en te cor po ra ti vo. Se gun do ele, no en tan to, não sur pre- 
en dem re a ções co mo a da juí za do Tra ba lho Ana Lui za
Fis cher, que afir mou que o trai nee ex clu si vo pa ra ne gros
do Ma ga zi ne Lui za se ria uma “dis cri mi na ção inad mis sí- 
vel”, ou a ação ci vil mo vi da pe lo de fen sor pú bli co fe de- 
ral Jo vi no Ben to Jú ni or con tra o mes mo pro gra ma.

“Nós con ti nu a mos sen do ra cis tas. O Ma ga lu ao lon go
de 15 anos fez pro ces sos de trai nee, só se apre sen ta vam
bran cos, e nin guém nun ca con tes tou is so, por que é
con si de ra do co mo par te da nor ma li da de”, ob ser va o
rei tor.

“De re pen te, o Ma ga lu fa la ‘va mos co lo car os ne gros
tam bém pa ra dis pu tar es pa ço’. Aí o pes so al se ofen de,
tem me do de per der o mo no pó lio dos es pa ços de po der
e pri vi lé gio que se cons ti tuí ram em la ti fún di os da bran- 
qui tu de. En tão co lo ca ram o blo co na rua di zen do que é
ile gal, imo ral, ete ce te ra e tal. Mas as ins ti tui ções res pon- 
de ram”, afir ma, lem bran do que o Mi nis té rio Pú bli co do
Tra ba lho re fe ren dou a le ga li da de do pro gra ma de trai- 
nee e o de fen sor pú bli co que mo veu a ação foi “can ce la- 
do” por seus pró pri os pa res.

O fi lho de boia-fria que che gou a rei tor de uni ver si da- 
de é pro va vi va de que o ra cis mo per sis te, mes mo pa ra
os ne gros bem su ce di dos.

“É nor mal quan do che go de car ro num res tau ran te
di ze rem ‘olha, pa ra bus car che fia, fi ca es ta ci o na do um
pou qui nho mais na fren te’. E quan do saio do res tau ran- 
te e es tou es pe ran do que meu car ro che gue, que as pes- 
so as me de em a cha ve ou pe çam pa ra eu ir bus car seus
car ros, por que na ideia de les, um ne gro de ter no e gra va- 
ta nes se lo cal ou é se gu ran ça ou é mo to ris ta.”

“São coi sas que agri dem, que dei xam a gen te cha te a- 
do. Mas sa be mos que é par te de uma re a li da de que pre- 
ci sa ser su pe ra da e, por con ta dis so, a gen te le van ta, sa- 
co de a po ei ra e se gue em fren te.”
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Peixes na pandemia

Na Qua res ma, as ven das de pei xes au- 
men tam em to dos os mer ca dos. O pe río do
de 40 di as an te ce de o Do min go de Pás coa. É
co mum que mui ta gen te não co ma car ne
ver me lha. Nes te ano, en tre tan to, a pan de-
mia cau sa da pe lo co ro na ví rus mu dou a ma-
nei ra de se fa zer com pras. Com os pes ca dos
não é di fe ren te. Sem po der ma ni pu lar o pei-
xe, os con su mi do res vão ter que re do brar a
aten ção na ho ra de es co lher o pro du to.

Máscara dupla

O uso de uma más ca ra de te ci do so bre
uma más ca ra ci rúr gi ca po de au men tar a
pro te ção con tra o co ro na ví rus Sars-Cov-2,
fa zen do a efi cá cia su bir pa ra 90%, se gun do
um es tu do con du zi do pe lo CDC (Cen tro de
Con tro le e Pre ven ção de Do en ças dos Es ta-
dos Uni dos ) di vul ga do na quar ta-fei ra (10).
Se to das as pes so as na in te ra ção es ti ve rem
usan do as du as más ca ras, a pro te ção vai a
95%, diz a pes qui sa.

Se gun do a clí ni ca mé di ca do
HSLZ, Isa do ra Mar ques, a umi da de
fa vo re ce a mai or trans mis si bi li da de
das in fec ções vi rais e tam bém de sen -
ca deia os qua dros de aler gi as res pi -
ra tó ri as, as fa mo sas ri ni tes, de vi do à
pro li fe ra ção de áca ros e mo fos. O
mo fo tam bém po de cau sar do en ças
co mo a Mi co se Bron co pul mo nar
alér gi ca, on de os sin to mas são pa re -
ci dos com os de uma pneu mo nia
mais bran da. E em ca sos mais ex tre -
mos, as pes so as po dem até ir a óbi to
por cau sa de pneu mo ni as gra ves. O
con ta to crô ni co com o fun go po de
oca si o nar tam bém ane mia se ve ra,
pre dis pon do as pes so as a in fec ções
gra ves

O pre si den te da OAB
MA, Thi a go Di az (fo to),
e o pre si den te da Co -
mis são da Ad vo ca cia
Elei to ral da Or dem,
Mau ro Fer rei ra, re ce be -
ram nes ta ter ça, 16, os
pro fes so res Ro bert Fei -
to sa e Már cio Ale an -
dro, do de par ta men to
de Di rei to do Ceu ma.
Os pro fes so res apre -
sen ta ram uma pro pos -
ta de con vê nio pa ra
cur so de es pe ci a li za -
ção em Di rei to Elei to -
ral, com des con to de
10% pa ra a ad vo ca cia.

Mais um as tro da no va
ge ra ção da Glo bo de ve
ir pa ra a Net flix. Se -
gun do o co lu nis ta Fe fi -
to, do Uol, Chay Su e de
dei xa rá a emis so ra ca -
ri o ca e in ter pre ta rá
Ayrton Sen na no stre a -
ming. Chay Su e de se
jun ta rá, en tão, a no -
mes co mo Ma nu Ga -
vas si, Bru na Mar que zi -
ne, Bru no Ga gli as so e
Mar co Pi gos si. A sé rie
so bre Ayton Sen na es tá
pre vis ta pa ra ir ao ar
ain da es te ano.

Segurança na Feirinha

A Fei ri nha São Luís ga nha um re for ço im por- 
tan te pa ra a se gu ran ça das pes so as. 

Bom bei ros ci vis ini ci a ram no do min go pas- 
sa do, 14, uma ação re for çan do as ori en ta ções
aos vi si tan tes da im por tân cia de se guir os pro to-
co los sa ni tá ri os em pre ven ção à Co vid-19. 

Re a li za da to dos os do min gos pe la Pre fei tu ra
de São Luís na Pra ça Be ne di to Lei te, a Fei ri nha
pos sui em to do o seu es pa ço to tens com ál co ol
em gel e a tem pe ra tu ra dos vi si tan tes é afe ri da
ao en trar no es pa ço, on de o uso de más ca ra é
obri ga tó rio. 

MPMA e vacinação

Com o ob je ti vo de ve ri fi car as con di ções de
fun ci o na men to do Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na- 
ção e os pro ce di men tos de se gu ran ça pa ra a
imu ni za ção, o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
re a li zou nes ta quar ta-fei ra, 17, uma vis to ria nas
ins ta la ções lo ca li za das no Mul ti Cen ter Se brae,
em São Luís. O tra ba lho foi co or de na do pe los ti- 
tu la res da 1ª e 3ª Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe- 
sa da Saú de de São Luís, Her beth Fi guei re do e
Eli za beth Al bu quer que Men don ça. A ins pe ção
foi acom pa nha da pe la equi pe da Vi gi lân cia Sa- 
ni tá ria Mu ni ci pal.

Novo Mundo em Viana

A va re jis ta No vo Mun do, im por tan te player
do Cen tro-Nor te do país, rei nau gu rou uma lo ja
com o con cei to mul ti ca nal, no úl ti mo dia 5 de
fe ve rei ro, na ci da de de Vi a na, no Ma ra nhão.
Com a no va fi li al, a re de se gue no pro ces so de
trans for ma ção de to das as lo jas do es ta do no
con cei to No vo Mun do.com, que ofe re ce di fe ren- 
tes van ta gens co mo: o mes mo pre ço pra ti ca do
no e-com mer ce em to dos os pro du tos; a op ção
de ad qui rir os itens por meio de to tens de au to a- 
ten di men to, além de in te grar o om ni chan nel e
pro por ci o nar mais pra ti ci da de ao cli en te.

Pra curtir

Nes ta quin ta, 18, e
sex ta-fei ra, 19, o Cen -
tro de He ma to lo gia e
He mo te ra pia (He mo -
mar) vol ta a dis po ni -
bi li zar à po pu la ção o
ôni bus pa ra co le ta
ex ter na de san gue.

O veí cu lo foi to tal -
men te re for ma do,
ga nhan do no vos
equi pa men tos e ade -
quan do-se às mu -
dan ças sa ni tá ri as e
de se gu ran ça. Ele es -
ta rá dis po ní vel ao la -
do da Bi bli o te ca Pú -
bli ca Be ne di to Lei te,
das 8h às 18h.

A Eli te Fil mes aca ba
de di vul gar o trai ler
de “O Pom bo – Um
Re fú gio pa ra So bre vi -
ver”, pro du ção da
Tur quia ga nha do ra
de vá ri os prê mi os in -
ter na ci o nais.

Com es treia mar ca da
pa ra 11 de mar ço no
Ci ne ma Vir tu al, o fil -
me traz a his tó ria de
um jo vem que en con -
tra na com pa nhia dos
pom bos um lu gar de
tran qui li da de em
meio ao am bi en te
hos til em que vi ve.

A La tam pas sa rá a
proi bir o uso de más -
ca ras com res pi ra do -
res ou vál vu las (de
qual quer mo de lo),
pro te to res bu cais,
len ços, echar pes e
ban da nas de pa no
em to dos os seus vo -
os, de vi do à bai xa efi -
ci ên cia des ses itens, a
par tir de 1º de mar ço.

A com pa nhia aé rea
in for ma que a me di -
da é pa ra “pre ser var a
se gu ran ça tan to dos
nos sos pas sa gei ros
quan to das pes so as
que tra ba lham na
La tam”.
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Pra curtir

Nes ta quin ta, 18, e
sex ta-fei ra, 19, o Cen -
tro de He ma to lo gia e
He mo te ra pia (He mo -
mar) vol ta a dis po ni -
bi li zar à po pu la ção o
ôni bus pa ra co le ta
ex ter na de san gue.

O veí cu lo foi to tal -
men te re for ma do,
ga nhan do no vos
equi pa men tos e ade -
quan do-se às mu -
dan ças sa ni tá ri as e
de se gu ran ça. Ele es -
ta rá dis po ní vel ao la -
do da Bi bli o te ca Pú -
bli ca Be ne di to Lei te,
das 8h às 18h.

A Eli te Fil mes aca ba
de di vul gar o trai ler
de “O Pom bo – Um
Re fú gio pa ra So bre vi -
ver”, pro du ção da
Tur quia ga nha do ra
de vá ri os prê mi os in -
ter na ci o nais.

Com es treia mar ca da
pa ra 11 de mar ço no
Ci ne ma Vir tu al, o fil -
me traz a his tó ria de
um jo vem que en con -
tra na com pa nhia dos
pom bos um lu gar de
tran qui li da de em
meio ao am bi en te
hos til em que vi ve.

A La tam pas sa rá a
proi bir o uso de más -
ca ras com res pi ra do -
res ou vál vu las (de
qual quer mo de lo),
pro te to res bu cais,
len ços, echar pes e
ban da nas de pa no
em to dos os seus vo -
os, de vi do à bai xa efi -
ci ên cia des ses itens, a
par tir de 1º de mar ço.

A com pa nhia aé rea
in for ma que a me di -
da é pa ra “pre ser var a
se gu ran ça tan to dos
nos sos pas sa gei ros
quan to das pes so as
que tra ba lham na
La tam”.

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021
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Previsão meteorológica é de chuva intensa pelos próximos dias em todo o Maranhão.
Em São Luís os últimos dias foram de chuva

PA TRÍ CIA CU NHA

Pe río do chu vo so re quer
aten ção nas es tra das

Re co men da ções
• Evi te en fren tar o mau tem po
• Ob ser ve al te ra ção nas en cos tas
• Se pos sí vel, des li gue apa re lhos elé -
tri cos e qua dro ge ral de ener gia;
• Em ca so de si tu a ção de inun da ção,
ou si mi lar, pro te ja seus per ten ces da
água en vol tos em sa cos plás ti cos.
• Ob te nha mais in for ma ções jun to à
De fe sa Ci vil (te le fo ne 199) e ao Cor po
de Bom bei ros (te le fo ne 193).

Tu to ri al

• a) ser par ti ci pan te, no ano de 2021,
de um dos Pro gra mas de As sis tên cia
Pri má ria do IF MA (Au xí li os Trans por -
te, Ali men ta ção, Mo ra dia, Emer gen ci -
al, In clu são di gi tal ou Bol sa de Es tu -
dos, Bol sa PRO E JA);
• b) ter in gres sa do no IF MA pe lo sis -
te ma de co tas com ren da per ca pi ta de
até um sa lá rio mí ni mo e meio;
• c) ser ins cri to no Ca das tro Úni co
pa ra Pro gra mas So ci ais (Ca dÚ ni co);
ou d) pos suir ren da per ca pi ta de até
um sa lá rio mí ni mo e meio.

• 1) até meio sa lá rio mí ni mo;
• 2) até um sa lá rio mí ni mo;
• 3) até um sa lá rio mí ni mo e meio.

MARANHÃO

Chuva deixa estado
em alerta laranja

O
aler ta la ran ja pa ra o Ma ra- 
nhão emi ti do pe lo Ins ti tu to
Na ci o nal de Me te o ro lo gia
se con fir mou na ca pi tal nos

úl ti mos dois di as e em qua se to dos os
mu ni cí pi os ma ra nhen ses, com a for te
chu va que tem caí do.

Se gun do o aler ta, a pre vi são é de
chu va en tre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100
mm/dia, ris co de ala ga men tos, des li- 
za men tos de en cos tas, trans bor da- 
men tos de ri os, em ci da des com tais
áre as de ris co, es pe ci al men te nas re- 
giões: Nor des te Pa ra en se, Su des te Pa- 
ra en se, Ma ra jó, Bai xo Ama zo nas, Su- 
do es te Pa ra en se, Me tro po li ta na de
Be lem, Oes te Ma ra nhen se, Les te Ma- 
ra nhen se, Nor te Ma ra nhen se, Sul Ma- 
ra nhen se, Cen tro Ma ra nhen se. On- 
tem, se gun do a me te o ro lo gia, cho veu
o equi va len te a 50mm na ca pi tal.

Se gun do o Nú cleo Am bi en tal da
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão,
a re gião es tá sob atu a ção da Zo na de
Con ver gên cia In ter tro pi cal (ZCIT). A
cir cu la ção dos ven tos em vá ri os ní veis
da at mos fe ra vão es ti mu lar a for ma- 
ção de mui tas áre as de ins ta bi li da de.
Ain da de acor do com a pre vi são, a
par tir de on tem (quar ta-fei ra) a ZCIT
se afas ta no va men te da cos ta nor te do
Bra sil, mas uma gran de mu dan ça na
cir cu la ção dos ven tos vai es ti mu lar a
for ma ção de mui tas nu vens car re ga- 
das no es ta do. A ex pec ta ti va é de chu- 
va vo lu mo sa em pra ti ca men te to das
as áre as do es ta do.

O pe río do chu vo so tem cau sa do
trans tor no em to do o es ta do. Na ca pi- 
tal ru as e ave ni das ala ga das di fi cul ta- 
ram a vi da de con du to res de veí cu los
e pe des tres.

De acor do com a Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral, a Ope ra ção Car na val 2021
tem re gis tra do uma mo vi men ta ção
tran qui la des de a sex ta-fei ra, 12,
quan do ini ci ou, até a ma nhã da quar- 
ta-fei ra, 17. Até en tão ha vi am si do re- 
gis tra dos 10 aci den tes, com 13 fe ri dos
e ne nhum óbi to.

A Ope ra ção en cer rou on tem (quar- 
ta-fei ra), e faz par te da Ope ra ção Ro- 
do vi da, que te ve iní cio no dia 18 de
de zem bro de 2020 e se en cer ra rá no
dia 21 de fe ve rei ro de 2021. Em bo ra
com es sa tran qui li da de, a PRF cha ma
a aten ção pa ra os cui da dos es pe ci al- 
men te nes se pe río do chu vo so. “Nos 4
pri mei ros di as da Ope ra ção, de sex ta a
se gun da-fei ra, o flu xo de ida foi pe- 
que no com re gis tro de 10 aci den tes,
com 13 fe ri dos e ne nhum óbi to, os re- 
sul ta dos são bons por en quan to. Es tá
ocor ren do mui ta chu va des de a se- 
gun da-fei ra, en tão é fi car na tor ci da
pa ra que não ha ja ocor rên ci as gra ves,
nem óbi tos e nem fe ri dos”, dis se
Antô nio No ber to da PRF-MA. No ano
pas sa do, em 2020, a Ope ra ção Car na- 
val re gis trou 3 óbi tos.

An to nio No ber to ain da aler tou so- 
bre as chu vas que já co me ça ram a
cau sar es tra gos nas ro do vi as, ci tan do
o es ta do do Pa rá, on de em Ipi xu- 
na/PA, na BR 010, km 210, no úl ti mo
dia 15 ocor reu uma in ter di ção to tal
sem in for ma ção do con ges ti o na men- 
to e des vio pro pos to, sem pre vi são de
li be ra ção, em vir tu de de rom pi men to
da pis ta de vi do as for tes chu vas na re- 
gião. “Nas BRs do Ma ra nhão exis te 
um pon to que apre sen ta mai or vul ne- 

ra bi li da de e, por tan to, re quer cui da- 
dos mais ur gen tes. Fi ca na BR-316, em
San ta Lu zia do Pa ruá. O DNIT e a em- 
pre sa con tra ta da já es tão aler tas e à
es pe ra de uma bre ve es ti a gem pa ra
da rem iní cio às in ter ven ções no lo- 
cal”, dis se No ber to.

Nos 4 pri mei ros di as da

Ope ra ção Car na val 2021

o flu xo de ida foi

pe que no, com re gis tro de

10 aci den tes, com 13

fe ri dos e ne nhum óbi to.

ENSINO ONLINE

IFMA cadastra estudantes para receberem chips

O OBJETIVO É DISTRIBUIR CHIPS COM PACOTE DE DADOS MENSAL DE 20 GB PARA OS ESTUDANTES QUE NECESSITAM DE INTERNET

O Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão
(IF MA), por meio da Pró-Rei to ria de
En si no e As sun tos Es tu dan tis (PRE- 
NAE) pu bli cou no vo edi tal pa ra ca- 
das tra men to de es tu dan tes no pro je- 
to Alu nos Co nec ta dos, da Re de Na ci o- 
nal de En si no e Pes qui sa – RNP/MEC.
O ob je ti vo é dis tri buir chips com pa- 
co te de da dos men sal de 20 GB pa ra
que os es tu dan tes que ne ces si tam de
aces so à in ter net pos sam acom pa- 
nhar as ati vi da des aca dê mi cas não
pre sen ci ais de vi do à pan de mia do no- 
vo Co ro na ví rus (Co vid- 19). As ins cri- 
ções já es tão aber tas e po dem ser re a- 
li za das até  19 de fe ve rei ro, por meio
do Sis te ma Uni fi ca do de Ad mi nis tra- 
ção Pú bli ca (SU AP).

A Di re to ria de As sun tos Es tu dan tis
da Pró-Rei to ria de En si no e As sun tos
Es tu dan tis (DAE/PRE NAE) pre pa rou
um tu to ri al pa ra ori en tar os es tu dan- 
tes quan to ao pre en chi men to do for- 
mu lá rio de ins cri ções. Ele es tá dis po- 

ní vel aqui.
Po de rão se ca das trar es tu dan tes

ma tri cu la dos e fre quen tes em cur sos
pre sen ci ais e se mi pre sen ci ais da edu- 
ca ção téc ni ca de ní vel mé dio e de gra- 
du a ção. É ne ces sá rio aten der, no mí- 
ni mo, a um dos se guin tes cri té ri os:

Pa ra se ca das trar, o es tu dan te de ve- 
rá fa zer o lo gin no SU AP com seu
usuá rio e se nha e, em se gui da, atu a li- 
zar as in for ma ções da ca rac te ri za ção
so ci o e conô mi ca e se ins cre ver no Edi- 
tal Alu nos Co nec ta dos.

Os es tu dan tes se rão clas si fi ca dos
con for me sua fai xa de ren da per ca pi-
ta fa mi li ar, sen do:

Re ce be rão os chips  pri o ri ta ri a- 
men te  os es tu dan tes com ren da até
meio sa lá rio mí ni mo.

Os de mais fi ca rão no ca das tro e se- 
rão con vo ca dos con for me a dis po ni-
bi li za ção de chips pe lo MEC/RNP.  A
lis ta de es tu dan tes com ca das tro de fe-
ri do se rá pu bli ca da no Por tal do IF MA
e no mu ral dos cam pi no dia 01 de
mar ço de 2021.

Pa ra in ter por re cur so ao re sul ta do
o/a es tu dan te de ve rá en ca mi nhar re- 
cur so ao e-mail da pre nae.dae@if- 
ma.edu.br , no pra zo de até 48 ho ras
após a pu bli ca ção do re sul ta do pre li- 
mi nar do ca das tra men to.

Pa ra ti rar dú vi das e ob ter mais in- 
for ma ções, os in te res sa dos po de rão
en ca mi nhar e-mail pa ra pre-
nae.dae@if ma.edu.br.

Ope ra ção

SÃO LUÍS

Prova de Vida suspensa
para aposentados

BENEFICIÁRIOS NÃO TERÃO RECURSOS SUSPENSOS

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio do Ins ti tu to de Pre- 
vi dên cia e As sis tên cia do Mu ni cí pio (Ipam), in for ma
que es tão sus pen sas tem po ra ri a men te as pro vas de vi- 
das pa ra apo sen ta dos e pen si o nis tas que fa zem ani ver- 
sá rio en tre os me ses de fe ve rei ro e ju nho des te ano. Por
es te mo ti vo, não ha ve rá blo queio dos cré di tos ou sus- 
pen são dos be ne fí ci os por fal ta da com pro va ção de vi- 
da/2021. A me di da, que é uma for ma de pre ven ção à Co- 
vid-19, foi de ter mi na da pe lo pre fei to Edu ar do Brai de e
re gu la men ta da pe la por ta ria nº 147/2021 pa ra se so mar
a ou tras ações mu ni ci pais que es tão sen do re a li za das no
en fren ta men to à Co vid. “Nes te mo men to em que o mu- 
ni cí pio atra ves sa com no vos ca sos da Co vid, es ta mos
ori en tan do o se gu ra do pa ra a de so bri ga ção de fa zer a
pro va de vi da e dei xan do bem cla ro que não ha ve rá sus- 
pen são do pa ga men to. Há es se cui da do com os be ne fi- 
ciá ri os na pre ven ção à Co vid e tam bém na ga ran tia do
pa ga men to dos pro ven tos, de acor do com a de ter mi na- 
ção do pre fei to Edu ar do Brai de”, afir mou a pre si den te
do Ipam, Ná dia Quin zei ro.

A pro va de vi da con sis te num pro ces so em que o se- 
gu ra do com pa re ce ao Ipam ou re ce be a vi si ta da equi pe
do ór gão pa ra re a li zar a atu a li za ção de da dos ca das trais
e, con se quen te men te, a com pro va ção de vi da.

Ipam du ran te a pan de mia
O aten di men to ao pú bli co no Ipam, du ran te a pan de- 

mia, es tá sen do de se gun da à sex ta-fei ra, das 9h às 17h.
É pos sí vel re a li zar o agen da men to ou ti rar dú vi das por
meio do te le fo ne (98) 981245088 ou do e-mail: co- 
bep.ipam2021@gmail.com.

O ór gão es tá se guin do to das as ori en ta ções das au to- 
ri da des em saú de, co mo dis po ni bi li za ção de ál co ol em
gel, obri ga to ri e da de do uso de más ca ra, hi gi e ni za ção
dos se to res, afe ri ção de tem pe ra tu ra, man ten do o dis- 
tan ci a men to so ci al.

CONTRA AGLOMERAÇÕES

11 notificações em
blitz na capital

20 BAIRROS FORAM PERCORRIDOS DURANTE  A OPERAÇÃO

A Blitz Ur ba na con cluiu as ações edu ca ti vas pro mo vi- 
das des de a úl ti ma se ma na em con jun to com a Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal de Meio Am bi en te (Sem mam), com o ob- 
je ti vo de ini bir fes tas e aglo me ra ções no pe río do em que
se ria co me mo ra do o Car na val de 2021. Ao to do, as fis ca- 
li za ções ge ra ram 11 no ti fi ca ções em di fe ren tes re giões
de São Luís.

As di li gên ci as fa zem par te do pla ne ja men to da Pre fei- 
tu ra de São Luís pa ra com ba ter a dis se mi na ção da Co- 
vid-19 na ca pi tal. Mais de 20 bair ros fo ram per cor ri dos
du ran te a ope ra ção. A Praia Gran de foi um dos pri mei- 
ros tre chos vi si ta dos pe las equi pes. No Cen tro His tó ri co,
além de ori en ta ções es pe cí fi cas so bre a Co vid-19, a Blitz
Ur ba na re co men dou a de sobs tru ção de ru as e cal ça das
pa ra ga ran tir a pas sa gem de pe des tres e evi tar a aglo me- 
ra ção de fre quen ta do res.

As equi pes tam bém es ti ve ram nas re giões do Ba can- 
ga, Ca lhau, Cen tro, Ci da de Ope rá ria e Re nas cen ça, on de
os ór gãos ti ve ram mai or aten ção por se rem, tra di ci o nal- 
men te, os que con cen tram o mai or nú me ro de even tos
car na va les cos. Nes sas áre as, a fis ca li za ção foi in ten si fi- 
ca da com ori en ta ções de agen tes do Meio Am bi en te so- 
bre even tos com som e so bre as me di das sa ni tá ri as ade- 
qua das pa ra o am bi en te e pa ra os fre quen ta do res. Fo- 
ram vis to ri a dos, tam bém, os bair ros da Cohab, Coha- 
trac, Di vi néia, Ja ra ca ti, Pon ta d’Areia, Tu ru e Vi la Lui zão.

Du ran te ope ra ção, foi da do cum pri men to à de ci são
acer ta da en tre o Mu ni cí pio, o Po der Ju di ciá rio e ou tras
ins ti tui ções – que de ter mi nou a sus pen são de even tos
em am bi en tes pú bli cos de vi do ao au men to da pan de- 
mia da Co vid-19. Equi pes da Blitz Ur ba na fo ram às ru as
da ci da de, du ran te os seis di as da ope ra ção, ori en tan do
pro pri e tá ri os de ba res e res tau ran tes quan to aos cui da- 
dos de hi gi e ni za ção e de mais me di das de com ba te à
pan de mia.

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governo Federal compra mais 54 milhões de doses da CoronaVac. O cronograma de
entrega dos imunizantes foi anunciado

Cro no gra ma de en tre gas

• Mar ço: 2,65 mi lhões de do ses da As -
tra Ze ne ca
• Até Ju nho: 7,95 mi lhões de do ses da
As tra Ze ne ca

• Ja nei ro: 8,7 mi lhões – en tre gues
• Fe ve rei ro: 9,3 mi lhões
• Mar ço: 18,1 mi lhões
• Abril: 15,93 mi lhões
• Maio: 6,03 mi lhões
• Ju nho: 6,03 mi lhões
• Ju lho: 13,55 mi lhões
• Agos to:13,55 mi lhões
• Se tem bro: 8,8 mi lhões

• Ja nei ro: 2 mi lhões – en tre gues
• Fe ve rei ro: 4 mi lhões
• Mar ço: 20,7 mi lhões
• Abril: 27,3 mi lhões
• Maio: 28,6 mi lhões
• Ju nho: 28,6 mi lhões
• Ju lho: 1,2 mi lhões

• Mar ço: 800 mil en tre gues 15 di as
após a as si na tu ra do con tra to
• Abril: 2 mi lhões en tre gues 45 di as
após a as si na tu ra do con tra to
• Maio: 7,6 mi lhões en tre gues 60 di as
após a as si na tu ra do con tra to

• Mar ço: 8 mi lhões – 4 mi lhões mais 4
mi lhões de do ses en tre gues en tre 20 e
30 di as após a as si na tu ra do con tra to
• Abril: 8 mi lhões – 4 mi lhões mais 4
mi lhões de do ses en tre gues en tre 45 e
60 di as após a as si na tu ra do con tra to
• Maio: 4 mi lhões en tre gues 70 di as
após a as si na tu ra do con tra to

LU CI A NA GO MES Co ro na ví rus no Ma ra nhão

CORONAVÍRUS

Veja o cronograma de
entrega das vacinas

O
Mi nis té rio da Saú de ga ran- 
tiu mais 54 mi lhões de do ses
da va ci na Co ro naV, con tra a
Co vid-19. Acres cen tou ter

as si na do no vo con tra to com o Ins ti tu- 
to Bu tan tan, que de sen vol ve o imu ni- 
zan te em par ce ria com o la bo ra tó rio
Si no vac.  A pre vi são, con si de ran do os
46 mi lhões de do ses já con tra ta das, é
dis tri buir aos es ta dos 100 mi lhões da
va ci na até se tem bro.

Se gun do o mi nis té rio, além da Co- 
ro na Vac, o Bra sil re ce be rá mais 42,5
mi lhões de do ses de va ci nas for ne ci- 
das pe lo Con sór cio Co vax Facility até
de zem bro. Tam bém fo ram con tra ta- 
das mais 222,4 mi lhões de do ses de
va ci na con tra co vid-19 em pro du ção
pe la Fun da ção Oswal do Cruz, e par te
des ses imu ni zan tes já co me çou a ser
en tre gue mês pas sa do.

A pre vi são do Mi nis té rio da Saú de é
as si nar, nos pró xi mos di as, con tra tos
de com pra com a União Quí mi ca. En- 
tre os me ses de mar ço e maio, o la bo- 
ra tó rio de ve en tre gar dez mi lhões de
do ses da va ci na Sput nik V.

O mi nis té rio tam bém es pe ra con- 
tra tar da Pre ci sa Me di ca men tos mais
30 mi lhões de do ses da Co va xin, tam- 
bém en tre mar ço a maio.

Con sór cio Co vax Facility 
En tre gas de 42,5 mi lhões de do ses:

O con sór cio, co or de na do pe la Or- 
ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS),
fun ci o na co mo um cen tro de dis tri- 

bui ção in ter na ci o nal de va ci nas. O
Bra sil re ce be rá, ain da, apro xi ma da- 
men te mais 32 mi lhões de va ci nas
con tra a co vid-19 pro du zi das por la- 
bo ra tó ri os de sua es co lha até o fi nal
do ano, con for me cro no gra mas es ta- 
be le ci dos ex clu si va men te por es se
con sór cio.

Fun da ção Bu tan tan – Co ro do na- 
vac/Si no vac 

En tre gas de 100 mi lhões de do ses:

Fun da ção Oswal do Cruz – Ox- 
ford/As tra ze ne ca 

En tre gas de 222,4 mi lhões de do ses:

A par tir da in cor po ra ção da tec no- 
lo gia da pro du ção do IFA (In su mo
Far ma cêu ti co Ati vo), a Fi o cruz de ve rá
pro du zir e en tre gar mais 110 mi lhões
de do ses no se gun do se mes tre de
2021.

União Quí mi ca – Sput nik V/Ins ti- 
tu to Gamaleya 

En tre ga de 10 mi lhões de do ses
(im por ta das da Rús sia) – Pre vi são de
as si na tu ra de con tra to es ta se ma na.

A par tir da in cor po ra ção da tec no- 
lo gia da pro du ção do IFA, a União
Quí mi ca de ve rá pas sar a pro du zir
mais oi to mi lhões de do ses por mês
no Bra sil.

Pre ci sa Me di ca men tos – Co va- 
xin/Bha rat Bi o te ch 

En tre ga de 20 mi lhões de do ses im- 
por ta das da Ín dia – Pre vi são de as si- 
na tu ra de con tra to es ta se ma na.

SINAL DE ALERTA

95% dos leitos de UTI da ilha estão ocupados

DE ACORDO COM O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, APENAS SEIS LEITOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA GRANDE ILHA

O bo le tim epi de mi o ló gi co que foi
di vul ga do na noi te da úl ti ma ter ça-
fei ra (16) dei xa a po pu la ção da re gião
me tro po li ta na de São Luís em es ta do
de aler ta.

De acor do com os nú me ros pú bli- 
ca dos pe la Se cre ta ria Es ta du al de Saú- 
de (SES), a ta xa de ocu pa ção de lei tos
de Uni da de de Te ra pia In ten si va
(UTI), des ti na dos pa ra o tra ta men to
de pa ci en tes com o no vo co ro na ví rus,
na Gran de Ilha, to ta li zou 95,26%.

A Gran de São Luís cor res pon de aos
mu ni cí pi os de São Jo sé de Ri ba mar,
Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa e São Luís. A
ocu pa ção de 95,26% dos lei tos de UTI
sig ni fi ca que ape nas 6 lei tos dos 126 

des ti na dos pa ra te ra pia in ten si va es- 
tão dis po ní veis.

O es ta do do Ma ra nhão até a noi te
da úl ti ma ter ça-fei ra, ti nha to ta li za do
213.478 ca sos con fir ma dos e 4.871
mor tes por co ro na ví rus. Nas úl ti mas
24h fo ram re gis tra dos 391 no vos ca-
sos e 11 mor tes pe la do en ça.

Dos mais de 213 mil ca sos, 8.761 es- 
tão ati vos. Des ses, 7.708 es tão em iso- 
la men to so ci al, 601 in ter na dos em en- 
fer ma ria e 452 em lei tos de UTI.

O es ta do já re gis tra 199.846 pes so as
re cu pe ra das da do en ça. Mais de 522
mil tes tes fo ram re a li za dos, 389.691
ca sos fo ram des car ta dos e na úl ti ma
ter ça-fei ra (16) os ca sos sus pei tos to-
ta li za vam 1.499.

• lu gar aper ta do e com bai xa cir cu la ção de ar;
• aglo me ra ção com pes so as que não res pei tam o uso
más ca ra;
• al to tem po de ex po si ção ao ví rus de vi do a du ra ção das
vi a gens;
• ne ces si da de de con ta to com su per fí ci es que mui tas
ou tras pes so as tam bém ti ve ram.

1 – Cui da dos an tes de sair de ca sa

2 – Le ve ál co ol em gel na bol sa

3 – Na pa ra da de ôni bus

4 – As sen tos em lu ga res are ja dos

DI CAS

Co mo se pro te ger da
Co vid-19 no co le ti vo

Com a dis se mi na ção da no va ce pa do co ro na ví rus no
Ma ra nhão e o ín di ce de con tá gio cres cen do no es ta do,
to do cui da do ne ces sá rio pre ci sa ser to ma do. Além do
uso de más ca ra de for ma con tí nua e do uso de ál co ol em
gel pa ra hi gi e ni za ção das mãos, há ou tras for mas de
pre ca ver a in fec ção pe lo ví rus.

Na ro ti na é mais fá cil des cui dar-se e aca bar fa lhan do
nos cui da dos que aju dam na pre ven ção da in fec ção.
Ou tros fa to res que tor nam o trans por te co le ti vo co mo
um dos lu ga res mais ar ris ca dos de in fec ção são:

Pen san do nis so, se pa ra mos 4 di cas pa ra quem ne ces- 
si ta do trans por te pú bli co pa ra re a li zar vi a gens no dia-
dia e quer pre ve nir da con ta mi na ção da co vid-19.

Ao sair de ca sa e uti li zar o trans por te co le ti vo, vo cê es- 
tá se ex pon do ao ví rus de uma for ma mui to in ten sa e di- 
an te dis so é ne ces sá rio a uti li za ção de más ca ras PFF2 ou
N95. Os es pe ci a lis tas in di cam es sa más ca ra pa ra quem
tem ex po si ção in ten sa ao co ro na ví rus, ela pos sui uma
ve da ção me lhor que as ou tras más ca ras de al go dão, por
exem plo. Ela tam bém é con si de ra da co mo uma das
mais se gu ras e, ape sar do seu al to va lor, po de ser uti li za- 
da por até 30 di as.

Ou tro cui da do que pre ci sa ser re a li za do an tes de sair
de ca sa: le ve ál co ol em gel em uma bis na ga den tro da
bol sa. Is so é im por tan te pa ra hi gi e ni zar as mãos de pois
de sen tar no as sen to e ca so for to car nos olhos o ros to, já
que as mãos es ta rão hi gi e ni za das.

Até por que em ca sos de ôni bus lo ta do é su per im por- 
tan te lem brar que qual quer pes soa ou su per fí cie po de
es tar con ta mi na da.

Pra ti que o dis tan ci a men to so ci al no pon to de ôni bus,
evi te con ver sar e man te nha uma dis tân cia de 2 me tros
en tre as pes so as. Os es pe ci a lis tas res sal tam que a mai o- 
ria das par tí cu las não ul tra pas sam dois me tros em áre as
aber tas.

Es tu dos tam bém apon tam que em ca sos de es pir ros
ou tos se as par tí cu las po dem fi car sus pen sas até 8 me- 
tros.

Ao su bir no co le ti vo, es co lha as sen tos pró xi mo a ja- 
ne las ou por tas. Es co lha fi car lon ge de aglo me ra ção de
pes so as. Es tu dos apon tam que pes so as que fi ca ram três
fi lei ras atrás de ou tras que es ta vam in fec ta das ti ve ram
10 ve zes me nos chan ces de se in fec tar quan do com pa- 
ra do a al guém que sen tou ao la do de uma pes soa que
tes tou po si ti vo pa ra Co vid-19.

Es tu dos tam bém apon tam que só o afas ta men to de
uma fi lei ra de al guém in fec ta do já di mi nui três ve zes a
chan ce de se in fec tar. Ou se ja, quan to me nos tem po
per ma ne cer no co le ti vo e mais lon ge de pes so as po ten- 
ci al men te in fec ta das me nor a chan ce de con trair a do- 
en ça.

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021
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Expectativa é de que todos estejam em condições de jogo até amanhã à tarde, véspera
do início da primeira rodada do Estadual. Clubes fazem mistério na lista enviada à CBF

NE RES PIN TO

Sam paio Cor rêa

Mo to Club

Im pe ra triz

Mis té rio

CAMPEONATO MARANHENSE 2021

Atenções voltadas
para o BID da CBF

C
om a apro xi ma ção do iní cio
do Cam pe o na to Ma ra nhen- 
se, to dos os clu bes ago ra se
em pe nham no sen ti do de re- 

gu la ri zar as ins cri ções dos atle tas que
fo ram re cen te men te con tra ta dos. O
pra zo es tá en cur tan do após as 48 ho- 
ras da da ta de en tra da dos do cu men- 
tos na Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu- 
te bol (CBF) pa ra o re gis tro ser pu bli- 
ca do no Bo le tim In for ma ti vo Diá rio
(BID). A ex pec ta ti va é de que to dos es- 
te jam em con di ções de jo go até ama- 
nhã (sex ta-fei ra) à tar de, vés pe ra do
iní cio da pri mei ra ro da da do Es ta du- 
al.

Com a che ga da do la te ral-es quer do
Erick Dal tro, 28 anos, em pres ta do pe- 
lo Náu ti co, o Tri co lor anun ci ou on tem
mais uma con tra ta ção.

A lis ta é com ple ta da por Har r ri son
(go lei ro); Gui lher me (vo lan te); Du du,
Ga bri el Ho nó rio e Je fi nho (ata can tes).
Os de mais in te gran tes do gru po co- 
man da do pe lo téc ni co Ra fa el Gua na- 
es são re ma nes cen tes da tem po ra da
re cen te men te en cer ra da e es tão de
con tra to em vi gên cia. O ti me con si de- 
ra do ti tu lar pa ra o jo go de sá ba do di- 
an te do Ba ca bal ain da não foi de fi ni- 
do, pois de pen de da pu bli ca ção da re- 
la ção de ap tos no BID.

O Ru bro-Ne gro tem uma am pla re- 
la ção de atle tas pa ra se rem re gis tra- 
dos, al guns dos quais es tão trei nan do
des de ja nei ro, quan do a equi pe fez
sua úl ti ma apre sen ta ção pe la Pré-Co- 
pa do Nor des te, con tra o CSA.

O la te ral-es quer do Raí e o ata can te
Je ri nha, que são con tra ta dos pa ra fa- 
zer par te do ti me ti tu lar, es tão na lis ta

dos que de pen dem de re gis tro de seus
con tra tos na CBF. O go lei ro Ma teus
Lo pes e o la te ral Vi ni cius Pai va tam-
bém es tão na mes ma si tu a ção. A As- 
ses so ria de Co mu ni ca ção in for mou
on tem à tar de a O Im par ci al que não
es tá au to ri za da a for ne cer no mes dos
atle tas que aguar dam re gu la ri za ção.

Um dos clu bes que mais con tra ta- 
ram atle tas pa ra o iní cio do cam pe o- 
na to foi o Im pe ra triz. O clu be te ve de
co me çar tu do de no vo, de vi do à dis- 
so lu ção do gru po que par ti ci pou da
Sé rie C do Bra si lei ro. To dos os con tra- 
tos as si na dos fo ram en ca mi nha dos à
Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol. A
ex pec ta ti va é de que os in te gran tes da
equi pe que vem trei nan do pos sam ser
ins cri tos, in clu si ve os re cém-che ga-
dos. O elen co tem Pa blo (go lei ro);
João Vic tor s); Vi ni cius e Ael son (la te- 
rais); Lu cas Yan, Pau lo Vi tor e Del- 
mon des (za guei ros); Lês ka e Ilaíl son
(vo lan tes); Halyson, Ro dol fo, Rhu an
Por tu gas e Val ker (mei as); Re na ti nho,
Du du, Alan Sou sa e Matheus Li ma
(ata can tes). No úl ti mo fim de se ma na,
o Ca va lo de Aço fez um amis to so con- 
tra a Se le ção de San ta Lu zia e ven ceu
por 4 a 1.

As equi pes do in te ri or se guem trei- 
nan do e o Ba ca bal, ad ver sá rio do
Sam paio Cor rêa, go le ou a Se le ção de
Sa tu bi nha por 4 a 0. Pi nhei ro, São Jo-
sé, Ia pe e Ju ven tu de tam bém não adi- 
an ta ram a re la ção de no vos con tra tos
que de pen dem de re gis tro na CBF até
ama nhã.

SÃO PAULO

Crespo se apresenta e promete time competitivo

TREINADOR ARGENTINO, HERNÁN CRESPO, FOI APRESENTADO NA TARDE DE ONTEM, QUARTA-FEIRA, NO CT DA BARRA FUNDA

Em sua apre sen ta ção co mo no vo
trei na dor do São Pau lo, on tem, quar- 
ta-fei ra (17), Her nán Cres po pro me- 
teu cri ar um ti me com pe ti ti vo no São
Pau lo. E já si na li zou que pro va vel- 
men te te rá que fa zer is so sem mui tos
re for ços.

O ar gen ti no, cam peão da Co pa Sul-
Ame ri ca na de 2020, dis se que al me ja
um fu te bol “pro ta go nis ta, que bus ca o
gol ad ver sá rio”.

Ele re for çou, po rém, que é uma in- 
ten ção que re quer tem po e pa ci ên cia
– ca rac te rís ti cas que se tor na ram ra- 
ras no São Pau lo nos úl ti mos anos,
com pres são por um tí tu lo que não
vem des de 2012. “Pa ra mim, jo gar
bem é bus car o gol ad ver sá rio e so frer
pou cas chan ces. Is so re quer tem po e
pa ci ên cia. Os di ri gen tes es tão de
acor do”, afir mou Cres po, que dis se
que pre ci sa re sol ver ques tões bu ro- 
crá ti cas pa ra as su mir o car go no co- 
me ço do Pau lis tão. “Nos sa in ten ção é

ter um ren di men to cons tan te al to, lo- 
gi ca men te, man ten do o ti me com pe- 
ti ti vo. Va mos pre ci sar do apoio de to- 
dos jo ga do res do elen co, por que há
uma quan ti da de enor me de jo gos. Is- 
so re quer um es for ço ge ral. Va mos ser
com pe ti ti vos nos tor nei os, com uma
li nha, uma iden ti da de e com pa ci ên- 
cia pa ra cons truir al go que pos sa du- 
rar pe lo tem po e dar sa tis fa ção. É o
que pos so ga ran tir”, com ple tou.

Cres po, bem-hu mo ra do, de mons- 
trou co nhe ci men to das di fi cul da des
fi nan cei ras do São Pau lo, que te rá
pou co di nhei ro pa ra in ves tir na no va
tem po ra da. “In for ma ção no va, me
dis se ram que te ria mui to di nhei ro, fa- 
la ram que po de ria com prar to dos”,
brin cou, an tes de vol tar a fa lar sé rio.
“Não é is so, é con ser tar o que tem,
mas não se po de es que cer nun ca que
a Amé ri ca do Sul é uma fá bri ca ex por- 
ta do ra de ta len tos. É pro cu rar, iden ti- 
fi car e achar”.

Ele elo gi ou o elen co atu al, mas evi-
tou fa zer co men tá ri os mais apro fun-
da dos por res pei to aos atle tas que
ain da dis pu tam a re ta fi nal do Bra si- 
lei ro. “Es ta mos fa lan do com a di re to-
ria. Te mos um elen co mui to ta len to so.
Is so re quer to mar de ci sões com mui ta
cal ma. Co me çar a fa lar de no mes não
tem sen ti do. Tem a re ta fi nal do Bra si- 
lei rão. Se gu ra men te não se rão mui tos
re for ços”, afir mou.

Pa ra mim, jo gar bem é

bus car o gol ad ver sá rio e

so frer pou cas chan ces.

Is so re quer tem po e

pa ci ên cia

Os jo gos
• For ta le za x Bahia, sá ba do, às 21h, no Cas te lão
• Co rinthi ans x Vas co, do min go, às 16, na Neo Quí mi ca
Are na
• Sport x Atlé ti co-MG, do min go, às 16, na Ilha do Re ti ro
• Goiás x Bra gan ti no, do min go, às 20h30, na Ser ri nha

Me lhor Ce ná rio
• Vas co ven ce o Co rinthi ans
• For ta le za ven ce o Bahia
• Goiás per de pa ra o Bra gan ti no
• Sport per de pa ra o Atlé ti co-MG

Me lhor ce ná rio pa ra o Vas co na pró xi ma
ro da da
• Nes se ca so, ape sar de o For ta le za es ca par de fi ni ti va -
men te do re bai xa men to, o Vas co che ga ria a 40 pon tos e
fi ca ria a dois pon tos à fren te do Bahia (38)
• Além dis so, o Goiás, ad ver sá rio do Vas co na úl ti ma ro -
da da, che ga ria re bai xa do e sem qual quer ob je ti vo a São
Ja nuá rio, no jo go fi nal.
• A der ro ta do Sport se ria um bô nus na ro da da per fei ta,
uma vez que o Vas co ain da po de ria ul tra pas sar o Leão.
Es se re sul ta do, no en tan to, fi ca em se gun do pla no em
um pri mei ro mo men to.

Mais 4 di as de so fri men to
• O Vas co en tra rá em cam po sa ben do do re sul ta do de
For ta le za x Bahia, que jo gam no sá ba do. Ca so a equi pe
bai a na em pa te ou per ca, o ti me de Van der lei Lu xem bur -
go só ul tra pas sa rá o Tri co lor bai a no na pró xi ma ro da da
em ca so de vi tó ria so bre o Co rinthi ans, por con ta dos
cri té ri os de de sem pa te.
• Nes se ce ná rio, ca so Vas co e Bahia em pa tem ou per -
cam, o Vas co che ga rá na úl ti ma ro da da con tra o Goiás
ain da de pen den do de um tro pe ço da equi pe bai a na,
que pe ga o San tos, no jo go se guin te, na Fon te No va.
• E ain da tem o Goiás, que po de ul tra pas sar Vas co e
Bahia no do min go. No en tan to, co mo en fren ta o Es me -
ral di no na úl ti ma ro da da, o Vas co con ti nu a ria de pen -
den do das pró pri as for ças pa ra ter mi nar à fren te do clu -
be goi a no.

Vir tu al men te re bai xa do
• Em ca so de em pa te com o Co rinthi ans e vi tó ria do
Bahia con tra o For ta le za, o Vas co es ta rá re bai xa do? Ma -
te ma ti ca men te, não. No en tan to, o ti me ca ri o ca te ria
uma mis são in gra ta, pa ra não di zer im pos sí vel, na úl ti -
ma ro da da.
• Nes se ca so, a per se gui ção na úl ti ma ro da da se ria ao
For ta le za. Com a even tu al der ro ta pa ra o Bahia, o ti me
ce a ren se se gui ria com 41 pon tos. Ca so em pa te com o
Co rinthi ans, o Vas co che ga rá a 38 e ain da po de ria igua -
lar a pon tu a ção do Leão.
• Po rém, o Vas co pre ci sa ria ti rar na úl ti ma ro da da,
quan do en fren ta o Goiás, uma di fe ren ça que ho je es tá
em 16 gols no sal do. Ou se ja, pra ti ca men te im pos sí vel.
Na ro da da fi nal o For ta le za vi si ta o Flu mi nen se no Ma -
ra ca nã.

Pi or ce ná rio: re bai xa men to no do min go

MA NU AL DO TOR CE DOR

De re bai xa do a fo ra do
Z-4, ve ja pos si bi li da des
do Vas co nes ta ro da da

Ain da não se rá a úl ti ma ro da da, mas os jo gos do pró- 
xi mo fim de se ma na vão en ca mi nhar ou até mes mo de- 
fi nir o des ti no do Vas co em 2021. De pen den do do que
acon te cer, o ti me ca ri o ca po de ser re bai xa do ou ter mi- 
nar o do min go fo ra do Z-4 e mais pró xi mo de se guir na
Pri mei ra Di vi são.

Com ris co de 73% de cair pa ra Sé rie B, de acor do com
as pro je ções do ma te má ti co Tris tão Gar cia, do si te “In fo
Bo la”, o Vas co tem Sport, For ta le za, Bahia e Goiás co mo
con cor ren tes pe la per ma nên cia, mas a lu ta di re ta é con- 
tra as equi pes bai a na e goi a na, uma vez que os de mais
en ca mi nha ram a fu ga da de go la.

Ve ja os ca ná ri os pos sí veis pa ra o tor ce dor vas caí no
acom pa nhar, tor cer e se car na pró xi ma ro da da.

Em ca so de vi tó ria do Bahia so bre o For ta le za, no sá- 
ba do, o Vas co se rá re bai xa do no do min go ca so não ven- 
ça o Co rinthi ans, em São Pau lo.

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021
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A conversa sobre o álbum “A Voz do Samba” (1975) vai ao ar no dia 27/02, às 18h, nas
redes sociais do Sesc

A VOZ DO SAMBA

Alcione abre série
falando de seu 1º álbum

M
ui to Pra zer, Meu Pri mei ro 
Dis co se gue em 2021 re vi- 
si tan do os pri mei ros tra- 
ba lhos de gran des no mes 

da his tó ria da mú si ca bra si lei ra. Al ci o- 
ne é quem abre a sé rie es te ano, com 
seu ál bum “A Voz do Sam ba”, lan ça do 
em 1975. A con ver sa com a can to ra e 
com po si to ra fi ca rá dis po ní vel a par tir 
do dia 27/02, às 18h, no YouTube do 
Sesc Pi nhei ros (youtube.com/sesc pi- 
nhei ros) e na pla ta for ma do Sesc Di gi- 
tal.

Nas ci da em São Luís do Ma ra nhão, 
Al ci o ne mu dou-se pa ra o Rio de Ja nei- 
ro, em 1967, on de deu iní cio à sua car- 
rei ra ar tís ti ca. No iní cio de sua tra je tó- 
ria, ga nhou o ape li do de “A Mar rom”, 
que a acom pa nha até os di as de ho je.

A ar tis ta se apre sen tou nos prin ci- 
pais pal cos do Bra sil e do mun do, ten- 
do can ta do em mais de trin ta paí ses e 
acu mu la do vá ri os prê mi os, in cluin do 
o Grammy La ti no, na ca te go ria “Me- 
lhor Ál bum de Sam ba”, em 2003.

Seu en vol vi men to com o uni ver so 
do sam ba e das es co las de sam ba é 
mar can te, es pe ci al men te com a Es ta- 
ção Pri mei ra de Man guei ra. É fun da- 
do ra da Es co la de Sam ba Mi rim da 
Man guei ra, o Cen tro de Ar te da Man- 
guei ra – Man guei rar te – e o Cen tro de 
Apoio da agre mi a ção.

“A Voz do Sam ba”, dis co de es treia, 
traz 12 can ções, com com po si ções de 
no mes co mo Can deia, Nel son Ru fi no, 
Ca e ta no Ve lo so e Car los Da fé. O ál- 
bum, que com ple ta 46 anos em 2021, 
con ta ain da com sam bas an to ló gi cos, 
co mo O Sur do, de To to nho e Pau li nho 
Re zen de, e Não Dei xe o Sam ba Mor- 
rer, de Éd son e Aloí sio.

So bre o Mui to Pra zer, Meu Pri mei ro 
Dis co

ALCIONE FALA SOBRE “A VOZ DO SAMBA” SEU PRIMEIRO ÁLBUM DE 1975

O pro je to jo ga luz so bre ál buns de 
es treia que, já nes se mo men to ini ci al, 
se mos tram re le van tes e con sis ten tes, 
re ve lan do mar cas da tra je tó ria pos te- 
ri or do ar tis ta. Em ca da epi só dio, um 
mú si co fa la so bre o pro ces so de cri a- 
ção e pro du ção do dis co, fai xa a fai xa, 
com par ti lhan do ain da his tó ri as e me- 
mó ri as afe ti vas.

“As ho je con sa gra das car rei ras de 
to dos es ses ar tis tas ti ve ram um pon to 
de par ti da. É so bre es sas ‘pe dras fun- 
da men tais’ da mú si ca po pu lar bra si- 
lei ra que a gen te vai se de bru çar. Pa ra 
além da ri que za de in for ma ções, é co- 
mo ven te ver es ses cri a do res e cri a do- 
ras olha rem em pers pec ti va pa ra um 
pe río do tão mar can te de for ma ção – 
não ape nas mu si cal – de su as vi das”, 
co men ta Lu cas No bi le, que acres cen- 

ta: “são dis cos que fi ze ram (e ain da fa- 
zem) par te da vi da de mui ta gen te. A 
sé rie tem es se ca rá ter do cu men tal e a 
in ten ção de man ter ace sos es ses pa- 
trimô ni os da cul tu ra e da iden ti da de 
bra si lei ras”.

O pro je to foi ide a li za do pe lo jor na- 
lis ta e es cri tor Lu cas No bi le, com cu-
ra do ria de le e de Zu za Ho mem de 
Mel lo (1933-2020), mu si có lo go, jor na-
lis ta e pro du tor mu si cal, com quem 
di vi dia as en tre vis tas. A me di a ção fi-
cou por con ta da jor na lis ta Adri a na 
Cou to. Com a par ti da de Zu za, a par tir 
da ter cei ra edi ção, Adri a na Cou to as-
su me tam bém, ao la do de Lu cas No- 
bi le, o pa pel de en tre vis ta do ra. Um 
tex to crí ti co so bre as obras abor da das, 
as si na do por Lu cas No bi le, tam bém 
acom pa nha os ví de os.

SEGUNDA GUERRA

Livro detalha como Churchill combateu Hitler

ESCRITOR E JORNALISTA NORTE-AMERICANO, ERIK LARSON SE DEBRUÇOU SOBRE DIÁRIOS E CARTAS

Quan do Wins ton Chur chill as su- 
miu o car go de pri mei ro-mi nis tro bri- 
tâ ni co, em maio de 1940, a si tu a ção da
Se gun da Guer ra Mun di al era de li ca- 
da: a Ale ma nha ha via in va di do a No- 
ru e ga, a Bél gi ca, a Ho lan da e Lu xem- 
bur go, e se pre pa ra va pa ra ocu par a
Fran ça. O bom bar deio aé reo que de- 
vas tou Ro ter dã em 14 de maio da que- 
le ano le vou à ren di ção dos Paí ses Bai- 
xos e so a va co mo um pre lú dio do que
a for ça aé rea ale mã pre ten dia fa zer na
In gla ter ra. Nes sa “at mos fe ra de me do
re al” – con for me es cre veu em seu diá- 
rio o se cre tá rio Ha rold Ni col son, do
Mi nis té rio da In for ma ção –, Chur chill
as cen deu ao po der e te ve de usar a
prin ci pal ar ma à sua dis po si ção pa ra
se de fen der do ar se nal de Hi tler: a pa- 
la vra.

É o que des cre ve em de ta lhes o li- 
vro O es plên di do e o vil, do jor na lis ta
nor te-ame ri ca no Erik Lar son. O au tor
se de bru çou so bre diá ri os, car tas, dis- 
cur sos e pa péis avul sos pa ra nar rar o
pe río do de um ano e meio en tre a as- 
cen são de Chur chill e a en tra da dos
Es ta dos Uni dos na guer ra, em de zem- 
bro de 1941, pon to de vi ra da do con- 
fli to. Boa par te da nar ra ti va com pre- 
en de a blitz aé rea da Ale ma nha con tra
o Rei no Uni do, que le vou a mais de 44
mil mor tes de ci vis. En quan to is so, Hi- 

tler pres si o na va Chur chill a as si nar
um acor do de paz, o que pa re cia a
mui tos a úni ca al ter na ti va res tan te
sem o apoio dos EUA.

“Ele (Chur chill) co me ça va for ne- 
cen do ava li a ções só bri as dos even tos,
mas en tão se guia com cau sas re ais
pa ra o oti mis mo… ele não deu co ra- 
gem à In gla ter ra; ele aju dou as pes so- 
as a en con trar sua pró pria co ra gem”

Con si de rar ób via a ir re du ti bi li da de
mo ral de Chur chill, que se ne ga va a
bar ga nhar com o na zis mo, não pas sa
de ana cro nis mo. Lar son mos tra não
ape nas que ele era cri ti ca do por não
ne go ci ar, mas que pra ti ca men te nin- 
guém con ce bia a ideia de que Hi tler
po de ria ser ven ci do. Es sa era a prin ci- 
pal ra zão pe la qual os EUA se li mi ta- 
vam a ob ser var a dis tân cia. Em maio
de 1940, 93% dos ame ri ca nos se opu- 
nham à en tra da do país na guer ra e o
pre si den te Fran klin Ro o se velt, que
que ria se re e le ger, pro me teu não se
en vol ver.

A con vic ção da imi nen te vi tó ria
ale mã era ta ma nha que o se cre tá rio
Ni col son che gou a fa zer um pac to
com sua mu lher, a es cri to ra Vi ta Sack- 
vil le-West, de que co me te ri am sui cí- 
dio pa ra evi tar se rem cap tu ra dos pe- 
los ale mães. O pró prio Chur chill car- 
re ga va uma cáp su la de ci a ne to na

tam pa de sua ca ne ta-tin tei ro. Nes se
con tex to, seus dis cur sos eram a úni ca
ar ma pa ra mo ti var os in gle ses, des-
mo ra li zar os ale mães e con ven cer os
ame ri ca nos a co la bo rar com o que
Chur chill cha ma va de “a boa cau sa”.

Do me mo rá vel “não te nho na da a
ofe re cer se não san gue, tra ba lho, lá gri-
mas e su or” ao in qui e tan te “se a his tó- 
ria an ti ga des ta nos sa ilha de ve aca bar
en fim, que só aca be quan do ca da um
de nós es ti ver no chão, afo gan do-nos
no san gue de les”, Lar son trans cre ve
tre chos in tei ros de dis cur sos de Chur- 
chill. Pa ra ca da ata que ale mão, ha via
uma bom ba equi va len te do ar se nal de
pa la vras do pri mei ro-mi nis tro. À épo-
ca, ele já era re co nhe ci do co mo um
bri lhan te ora dor, e não é por aca so
que, em 1953, foi ga lar do a do com o
Prê mio No bel de Li te ra tu ra “por sua
ma es tria na des cri ção his tó ri ca e bi o- 
grá fi ca, as sim co mo sua bri lhan te ora- 
tó ria na de fe sa dos va lo res hu ma nos”.

“Seus pro nun ci a men tos eram tão
po de ro sos e tão be la men te es cri tos,
ou me lhor, di ta dos. O que é re al men te
mi ra cu lo so so bre Chur chill era sua
ha bi li da de de com por dis cur sos in-
trin ca dos e de ta lha dos na cor re ria, di- 
tan do, ti pi ca men te en quan to an da va
ao re dor de uma sa la com um cha ru to
na bo ca”.

Cli ma de ven de ta es va zia es sên cia do fil me

NET FLIX

Di re tor usa ‘Mal com
e Ma rie’ pa ra se
vin gar da crí ti ca

Mal colm es tá na me lhor noi te de sua vi da. Aca ba de
che gar em ca sa da pre mière de seu lon ga-me tra gem.
Ain da que não con cor de com os crí ti cos, que des ta cam
o con tex to ra ci al e po lí ti co no pe que no dra ma que ro- 
dou (e ele in sis te não ter na da de po lí ti co), o di re tor se vê
co mo o no vo Spi ke Lee ou Barry Jen kins.

Ma rie es tá com ca ra de “já vi es sa his tó ria an tes”. Ain- 
da que o pro vo que – afi nal, se quer ser cha ma do de apo- 
lí ti co, por que seu pró xi mo fil me se rá so bre An ge la Da- 
vis? –, no fun do não es tá in te res sa da. Já que o fil me foi
ba se a do em sua pró pria his tó ria, qual a ra zão de não
agra de cer a ela?

Quan do Ma rie faz es ta per gun ta, che ga mos ao cer ne
da ques tão e da lon ga DR que se rá de sen vol vi da da li por
di an te. Mal colm & Ma rie, fil me de Sam Le vin son que
che gou es te mês à Net flix, é, em es sên cia, um me lo dra- 
ma amo ro so. Mas pa re ce mas ca rar ou tras in ten ções.

É um dos pri mei ros fil mes da era CO VID. A his tó ria
em si não tem re la ção al gu ma com a pan de mia, mas ele
só foi re a li za do quan do a sé rie Eupho ria, cri a da por Le- 
vin son pa ra a HBO, te ve de ser in ter rom pi da. O di re tor
con vo cou dois ato res, Zendaya, a es tre la da sé rie, e John
Da vid Washing ton, os le vou pa ra uma ca sa dos so nhos
em Los An ge les e ro dou o lon ga, que se pas sa em uma
úni ca noi te. Tan to por is so, trans pi ra in ti mi da de.

Ro da do em pre to e bran co, ca da

sequên cia pa re ce um edi to ri al da

Vo gue. É um tex to for te que ca be ria

mui to bem nos pal cos. Co mo

re a li za ção ci ne ma to grá fi ca, su as

qua se du as ho ras têm mo men tos

ex plo si vos. Mas ao re a li zar a mes ma

sequên cia – bri ga, pa zes, bri ga,

pa zes –, re ve la-se can sa ti vo.

Re su mi da men te, Mal colm (Washing ton, aqui com
tom dra má ti co que ain da não ti nha si do co lo ca do à pro- 
va des de In fil tra do na Klan, lon ga que o tor nou co nhe ci- 
do) é um egó la tra. Ci ne as ta ne gro em as cen são, aca bou
de lan çar seu fil me so bre uma jo vem vi ci a da de 20 anos.

Ma rie, na mo ra da do di re tor, é ex-vi ci a da com pre ten- 
sões a atriz. Dá pa ra sen tir o lu gar des con for tá vel em
que Mal colm fi ca des de que ela, ins pi ra ção pa ra a per- 
so na gem, se viu ali ja da de qual quer agra de ci men to pú- 
bli co ou par ti ci pa ção no pro ces so.

A ho nes ti da de com que os dois ato res ex põem o dra- 
ma na te la é to can te, e Zendaya, mais uma vez, mi me ti- 
za o olhar do es pec ta dor. Só a ce na em que a per so na- 
gem ou ve na ba nhei ra o na mo ra do des fi ar a sé rie de na- 
mo ra das que tam bém o ins pi ra ram a com por sua pro ta- 
go nis ta já va le o fil me in tei ro.

A ques tão é o en tor no. Mal colm, a des pei to das ques- 
tões do re la ci o na men to (a na mo ra da tam bém tem sua
do se de cul pa, va le di zer), só tem olhos pa ra o ci ne ma.
Sua ar gu men ta ção se tor na um ex ten so des fi ar de di re- 
to res, es ti los ci ne ma to grá fi cos e, prin ci pal men te, a crí ti- 
ca, que con si de ra me dío cre. É per nós ti co, pa ra di zer o
mí ni mo. A se gu ran ça de Mal colm vai abai xo quan do re- 
ce be o avi so, pe lo ce lu lar, da pri mei ra crí ti ca so bre o fil- 
me. Foi es cri ta por uma “ga ro ta bran ca do LA Ti mes”
(pa la vras de le) que lhe ha via fei to elo gi os lo go após a
exi bi ção. É um dos pou cos mo men tos de hu mor do fil- 
me, quan do o di re tor des co bre que tem que pas sar pe lo
paywall pa ra ter aces so à crí ti ca e não con se gue achar
seu car tão de cré di to. A crí ti ca, que ele lê com sar cas mo,
é uma des cul pa pa ra o per so na gem con ti nu ar se au to e- 
lo gi an do, en quan to des fia a ig no rân cia que atri bui à jor- 
na lis ta. A sequên cia se alon ga de mais, a des pei to das
óti mas e in te li gen tes in ves ti das de Ma rie pa ra en cer rar o
as sun to. O lon ga an te ri or de Sam Le vin son, País da vi o- 
lên cia (2018), foi exe cra do por Ka tie Walsh. “Uma ten ta- 
ti va mal su ce di da de co men tá rio so ci al”, es cre veu ela,
que, tal qual a per so na gem de quem Mal colm fa la mal
no fil me, é uma crí ti ca bran ca do jor nal LA Ti mes.

Coin ci dên cia ou não, fa to é que a ques tão fi ca pa re- 
cen do ven de ta de Le vin son, que te ria se vin ga do na fic- 
ção do que ocor reu com ele na vi da re al. O que o es pec- 
ta dor tem a ver com is so? Mais: is so aca ba es va zi an do a
pró pria es sên cia do dra ma, que tra ta das di fi cul da des de
re la ci o na men to e de co mu ni ca ção.

São Luís, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021
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