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Falta Rui!

Prefeitos preocupados com  
abastecimento de oxigênio 

em hospitais do interior

98 98232.0262

Municípios terão plano de contingência para evitar falta de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19. Segundo o secretário de Saúde, Carlos 
Lula, o quadro inspira preocupação, mas estão sendo tomadas providências para que não haja colapso no atendimento hospitalar no momento mais 

grave da pandemia. “Ainda não há falta de oxigênio nas unidades estaduais e não há risco disso acontecer”, afirmou. Carlos Lula desmentiu que te-
nha faltado oxigênio em Bacabal, mas destacou a atenção que municípios como Caxias e Coroatá têm despertado. PÁGINA 3

Mais de 40% dos sites não são seguros
Só em 2020, foram mais de 244 milhões de compras checadas, 

com a possibilidade de ações criminosas. As pessoas devem ficar 
atentas às falsas ofertas.  PÁGINA 12

DIA DE SÃO JOSÉCongestionamentos e filas de carros se formaram porque o trânsito foi alterado na avenida em função de 
uma obra para corrigir uma erosão ocorrida no último sábado (20), causada pelo rompimento da tubulação 
de esgoto que corta a avenida, perto do elevado da Cohama, sentido Vinhais-Cohab. PÁGINA 11

Obra do mega buraco deve durar 5 dias 

Com o país há várias semanas no epicentro da pandemia mundial do coronavírus, 

beirando os 300 mil mortos e 12 milhões de infectados, o governo segue enrolado, com 

dois ministros da Saúde. E o presidente Jair Bolsonaro estimulou mais aglomerações de 

apoiadores diante do Palácio da Alvorada, em seu aniversário de 66 anos, no dia 21.

Bares e restaurantes 
desistem de 

paralisação do 
atendimento delivery

PÁGINA 11

EFEITOS DA PANDEMIA

BARBÁRIE

Adolescentes 
são executadas 
após cavarem 
a própria cova 

A polícia investiga um crime 
bárbaro, onde duas adolescentes 

de Teresina, capital do Piauí, foram 
mortas e enterradas em cova rasa, 

que elas cavaram. PÁGINA  12

Pesquisa revela 
que 83% dos turistas 
avalia como positiva 

visita à São Luís  
PÁGINA 10

ELEIÇÕES 2022

PSDB e PT podem se 
unir contra Bolsonaro

Rivais desde os anos 1980, os dois 
partidos estiveram juntos apenas nas 
eleições de 1989 quando Mário Co-
vas apoiou Lula no segundo turno 
contra Fernando Collor. PÁGINA 2
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Rivais desde os anos 1980, os dois partidos estiveram juntos apenas nas eleições de
1989, quando Mário Covas apoiou Lula no segundo turno contra Fernando Collor

Do ria

Re sis tên ci as

Atra so por fa lha

So bre o Na no SatC-Br2

Mis são con jun ta

ELEIÇÕES 2022

PSDB e PT podem se
unir contra Bolsonaro

A
n ta go nis tas na po lí ti ca na ci o- 
nal des de os anos 1990, o PT e
o PSDB se la ram uma tré gua e
es tão pe la pri mei ra vez ali- 

nha dos em vá ri as fren tes con tra o
pre si den te Jair Bol so na ro. A prin ci pal
de las é o Fó rum dos Go ver na do res,
on de tu ca nos e pe tis tas têm se apoi a- 
do mu tu a men te e até tro ca do elo gi os.
Elei to em São Pau lo com um for te dis- 
cur so an ti pe tis ta, João Do ria abriu
mão do pro ta go nis mo e de fen deu a
es co lha do go ver na dor Wel ling ton Di- 
as (PT), do Pi auí, co mo co or de na dor
das dis cus sões so bre va ci nas con tra
Co vid no Fó rum de Go ver na do res.

In ter lo cu to res do Pa lá cio dos Ban- 
dei ran tes – se de do go ver no pau lis ta –
fa lam em um “pac to de não agres são”,
en quan to li de ran ças dos dois par ti- 
dos até ad mi tem es tar jun tos no se- 
gun do tur no da elei ção pre si den ci al
de 2022, a de pen der de quem dis pu tar
a ro da da de ci si va. A re la ção en tre os
go ver na do res se es trei tou ain da mais
após o go ver no fe de ral aci o nar o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) com
uma ação de in cons ti tu ci o na li da de
pa ra ten tar der ru bar os de cre tos de
res tri ção de lo co mo ção de pes so as
ado ta dos pe los go ver na do res do Dis- 
tri to Fe de ral, da Bahia e do Rio Gran- 
de do Sul pa ra com ba ter o co ro na ví- 
rus. Emis sá ri os do PT e PSDB que rem
ain da reu nir os ex-pre si den tes Lu la e
Fer nan do Hen ri que Car do so, que vê
com en tu si as mo a ini ci a ti va.

“Da mi nha par te es tou aber to a
con ver sar. É ne ces sá rio. Na mi nha
con cep ção, é pre ci so de fi nir quem é o

ini mi go prin ci pal. Se é o Bol so na ro,
co mo a gen te ga nha de le? E ga nhar
pa ra fa zer o quê? Es sas são as du as
ques tões pos tas”, dis se FHC.

As sim co mo o go ver na dor do Pi auí,
que cha mou de “im por tan tís si mo” o
pa pel de Do ria na cri se sa ni tá ria, Rui
Cos ta tam bém elo gi ou o tu ca no. 

Lí de res tu ca nos li ga dos a Do ria
abra ça ram o mes mo dis cur so de
união de es for ços du ran te a pan de- 
mia. 

A es tra té gia do PT é en con trar “um
lu gar pa ra Lu la na cri se sa ni tá ria”. A
in ten ção é que o pe tis ta se jun te a ou- 
tros ex-pre si den tes – Fer nan do Hen ri- 
que Car do so e Mi chel Te mer – na bus- 
ca por uma in fluên cia in ter na ci o nal
que pos sa aju dar o País a ob ter va ci- 
nas e in su mos pa ra a pro du ção de
imu ni zan tes. “Tu do apon ta pa ra um
mo men to de re con ci li a ção, que é o
que os go ver na do res es tão fa zen do. A
re a li da de obri ga a fa zer is so”, afir mou
o ex-go ver na dor de Mi nas, Fer nan do
Pi men tel (PT).

Nas ci dos nos anos 1980, PT e PSDB
es ti ve ram jun tos uma úni ca vez em
elei ções pre si den ci ais. Foi no 2º tur no
de 1989, quan do o can di da to tu ca no
Má rio Co vas de cla rou apoio a Lu la,
que en fren ta va Fer nan do Col lor. Os
de sen ten di men tos cres ce ram em
1992, quan do par te do PSDB pau lis ta- 
no apoi ou a can di da tu ra à Pre fei tu ra
de Pau lo Ma luf con tra Edu ar do
Suplicy (PT). A ri va li da de se con so li- 
dou nas cam pa nhas vi to ri o sas de

FHC à Pre si dên cia e nas dos pe tis tas
Lu la e Dil ma Rous seff, que ti ve ram tu-
ca nos co mo ad ver sá ri os. Nes ses anos,
po rém, acor dos im por tan tes ocor re- 
ram en tre pe tis tas e tu ca nos: en tre
Mar ta Suplicy e Co vas con tra Ma luf,
em 1998 e em 2000, e o apoio dos par- 
ti dos à elei ção de Már cio La cer da
(PSB) à pre fei tu ra de Be lo Ho ri zon te,
em 2008. Um dos ar tí fi ces do úl ti mo, o
ex-go ver na dor Pi men tel de fen de ago- 
ra a te se de que o can di da to que der- 
ro tar Bol so na ro te rá a ne ces si da de de
fa zer um go ver no de união na ci o nal. 

A apro xi ma ção en tre PT e PSDB en- 
fren ta re sis tên cia da par te “go ver nis- 
ta” da ban ca da tu ca na na Câ ma ra,
que é li de ra da pe lo de pu ta do Aé cio
Ne ves (MG), mas o diá lo go en tre de-
pu ta dos dos dois par ti dos nun ca foi
tão in ten so. “É a pri mei ra vez que te- 
mos es se diá lo go tão flui do. O ob je ti- 
vo é bar rar a es ca la da au to ri tá ria. Pre-
ci sa mos de to dos os es for ços pa ra im- 
pe dir a vi o lên cia que o Bol so na ro tem
pra ti ca do”, afir mou o de pu ta do Pau lo
Tei xei ra (PT-SP).

A apro xi ma ção en tre os par ti dos
en fren ta ain da a des con fi an ça mú tua
en tre tu ca no e pe tis tas. O pre si den te
do PSDB, Bru no Araú jo, dis se, re cen- 
te men te, que vo ta ria em bran co em
ca so de se gun do tur no en tre Lu la e
Jair Bol so na ro em 2022, in di can do as
di fi cul da des pa ra um acor do mais
am plo en tre os par ti dos, além da atu-
a ção na pan de mia. Há re sis tên cia
tam bém no PT.

BRASIL NA RÚSSIA

Com atraso, nanossatélite é lançado com sucesso

PRINCIPAL MISSÃO DO EQUIPAMENTO É MONITORAR A ANOMALIA MAGNÉTICA DO ATLÂNTICO SUL.

Após ter o lan ça men to adi a do por
24 ho ras em de cor rên cia de uma fa lha
téc ni ca, o na nos sa té li te bra si lei ro Na- 
no SatC-Br2 foi lan ça do com su ces so
nes ta se gun da-fei ra (22), às 3h07, a
par tir do Cos mó dro mo de Bai ko nur,
no Ca za quis tão. A de sa co pla gem do
fo gue te Soyuz-2.1A – que le va no to tal
38 sa té li tes, sen do o mai or da Co reia
do Sul – de ve acon te cer por vol ta de
7h (ho rá rio de Bra sí lia). O lan ça men to
do Na no SatC-Br2 foi trans mi ti do ao
vi vo pe la TV Bra sil e pe la Agên cia Bra- 
sil.

Se gun do in for mou a agên cia es pa- 
ci al rus sa Ros cos mos – res pon sá vel
pe la mis são -, uma ava ria no fo gue te
Soyuz que trans por ta va 38 sa té li tes,
en tre eles o bra si lei ro, foi iden ti fi ca da
pe lo cor po téc ni co do cos mó dro mo
mo men tos an tes do lan ça men to, na
ma dru ga da de sá ba do (20).

“Es ses atra sos são mui to co muns.
Ano ma li as cli má ti cas ou ou tros even- 
tos que po dem in flu en ci ar no lan ça- 
men to es tão sem pre sen do mo ni to ra- 
dos. É uma pe na, mas o pro ces so to do
re quer mui ta se gu ran ça”, afir mou Mi- 
che le Me lo, as ses so ra de In te li gên cia
da Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB),
du ran te o pro gra ma es pe ci al da TV
Bra sil so bre o lan ça men to adi a do.

Na oca sião, o mi nis tro de Ci ên cia,
Tec no lo gia e Ino va ções, Mar cos Pon- 
tes , fri sou a im por tân cia das me di das

e che ca gens de se gu ran ça du ran te as
mis sões. “Se gu ran ça em pri mei ro lu- 
gar, sem pre!”, afir mou o mi nis tro.

De di men sões mo des tas, o Na no- 
SatC-Br2 pe sa ape nas 1,72 qui lo gra- 
ma. Com 22 cen tí me tros (cm) de
com pri men to, 10 cm de lar gu ra e 10
cm de pro fun di da de, o sa té li te é me- 
nor que uma cai xa de sa pa to. A prin ci- 
pal mis são do equi pa men to é mo ni to- 
rar a ano ma lia mag né ti ca do Atlân ti co
Sul – fenô me no na tu ral cau sa do pe lo
de sa li nha men to do cen tro mag né ti co
da Ter ra em re la ção ao cen tro ge o grá- 
fi co, ca rac te rís ti ca que atra pa lha a
cap ta ção de ima gens e trans mis são
de si nais ele tro mag né ti cos nu ma de- 
ter mi na da fai xa do céu -, mas ele tam- 
bém ser vi rá de fer ra men ta de pes qui- 
sa pa ra es tu dan tes de di ver sos cam- 
pos: en ge nha ria, ae ro no mia, ge o fí si ca
e áre as afins. O pro je to é um es for ço
con jun to do Ins ti tu to Na ci o nal de
Pes qui sas Es pa ci ais (In pe), da Uni ver- 
si da de Fe de ral de San ta Ma ria
(UFSM), no Rio Gran de do Sul e da
Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB). O
Na no SatC-Br2 fi ca rá si tu a do a cer ca
de 500 quilô me tros de al ti tu de – na
ca ma da da at mos fe ra cha ma da Io- 
nos fe ra – e fa rá uma ór bi ta po lar hé li- 
os sín cro na, ou se ja, o Na no SatC-Br2
cru za rá a cir cun fe rên cia en tre Po lo
Nor te e Po lo Sul, mas sem pre no mes- 
mo pon to em re la ção ao Sol, em ci clos

cons tan tes.
O cus to es ti ma do do Na no SatC-Br2

– en tre de sen vol vi men to, lan ça men to
e ope ra ção – é de cer ca de R$ 1 mi lhão,
de acor do com Mi che le Me lo, as ses-
so ra de In te li gên cia da Agên cia Es pa- 
ci al Bra si lei ra (AEB). O na nos sa té li te
per mi ti rá a ca pa ci ta ção de pro fis si o- 
nais em di ver sos cam pos re la ci o na- 
dos à ci ên cia e tec no lo gia. “Os alu nos
vão aju dar na ope ra ção do na nos sa té- 
li te. O con ta to prin ci pal é de pois de o
equi pa men to lan ça do. Eles vão ob ter
os da dos ci en tí fi cos que es tão che- 
gan do à Ter ra. O fa to de os alu nos te- 
rem es se con ta to na gra du a ção é fan- 
tás ti co por que eles co nhe cem co mo
fun ci o nam o mer ca do de sa té li te e to- 
do o pro ces so que en vol ve a fa bri ca- 
ção e aqui si ção de equi pa men tos,
lan ça men to e ope ra ção de le no es pa-
ço,” afir mou o pro fes sor Edu ar do Es- 
co bar Bürger, da UFSM.

O lan ça men to do Na no SatC-Br2 é
fru to da par ce ria en tre o Mi nis té rio da
Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções, a
AEB e a Ros cos mos – a agên cia es pa ci- 
al rus sa. O sa té li te bra si lei ro é um dos
38 dis po si ti vos que es tão car re ga dos
no fo gue te Soyuz-2.1A que par te ho je
do Ca za quis tão. A mis são en vol ve
Bra sil, Rús sia e ou tros 16 paí ses – a
mai or par ce ria ae ro es pa ci al in ter na- 
ci o nal pa ra lan ça men tos de sa té li te
re gis tra da até ho je.

FORNECIMENTO

Ministério negocia
por kits intubação

MINISTÉRIO SE REÚNE COM INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS

Com os es to ques de kits in tu ba ção das se cre ta ri as
mu ni ci pais de saú de em ní veis crí ti cos, o go ver no fe de- 
ral re a li za rá reu niões ho je (22) e ama nhã com re pre sen- 
tan tes das in dús tri as de me di ca men tos “pa ra aler ta e
pe di do de au xí lio efe ti vo”.

“O go ver no fe de ral, aten to e pre o cu pa do com a si tu a- 
ção do avan ço dos ca sos de co vid-19 no país, tem atu a- 
do em di ver sas fren tes, in can sa vel men te, pa ra ga ran tir a
as sis tên cia ne ces sá ria a to dos os es ta dos e mu ni cí pi os”,
in for ma no ta di vul ga da ho je, em Bra sí lia, pe lo Mi nis té- 
rio da Saú de e pe la Se cre ta ria Es pe ci al de Co mu ni ca ção.

Acres cen ta que me di ca men tos do cha ma do kit in tu- 
ba ção (IOT), cu ja aqui si ção é de res pon sa bi li da de dos
es ta dos, Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os, es tão sen do mo- 
ni to ra dos pe la re de do Sis te ma Úni co de Saú de (SUS),
se ma nal men te, des de se tem bro de 2020. In for ma ções
so bre a dis po ni bi li da de em to do ter ri tó rio na ci o nal e da
in dús tria e de dis tri bui do res es tão sen do en vi a das pa ra
que os es ta dos pos sam re a li zar a re qui si ção. 

O mi nis té rio des ta ca que, no úl ti mo fim de se ma na,
fo ram re a li za das reu niões de ava li a ção dos nú me ros de
ca da es ta do. 

En tre as es tra té gi as enu me ra das pa ra evi tar o de sa- 
bas te ci men to fo ram elen ca das a re qui si ção dos es to- 
ques ex ce den tes das in dús tri as (não com pro me ti dos
em con tra tos an te ri o res); aqui si ções in ter na ci o nais (via
Or ga ni za ção Pa na me ri ca na de Saú de – OPAS ); e in cre- 
men to da re qui si ção de in for ma ções pa ra har mo ni za- 
ção de es to ques e dis tri bui ção, além de pre gões ele trô- 
ni cos na ci o nais, pos si bi li tan do a ade são dos es ta dos.

BACIAS HIDROGRÁFICAS

Governo lança Programa
Águas Brasileiras

O go ver no fe de ral lan çou on tem (22) o Pro gra ma
Águas Bra si lei ras, vol ta do pa ra a re vi ta li za ção de ba ci as
hi dro grá fi cas. Fo ram se le ci o na dos 26 pro je tos de re vi ta- 
li za ção de ba ci as hi dro grá fi cas, que con tem plam mais
de 250 mu ni cí pi os de dez es ta dos. En tre as ações, es tá o
plan tio de 100 mi lhões de mu das ao lon go das ba ci as
dos ri os São Fran cis co, Par naí ba, To can tins e Ta qua ri. As
ações são co or de na das pe lo MDR.

Du ran te a ce rimô nia de lan ça men to, o pre si den te Jair
Bol so na ro re a li zou, ao la do do mi nis tro do De sen vol vi- 
men to Re gi o nal, Ro gé rio Ma ri nho, o plan tio sim bó li co
de se men tes de ipê ro xo nas ba ci as hi dro grá fi cas. A ce- 
rimô nia mar cou o Dia Mun di al da Água, co me mo ra do
em 22 de mar ço.

“[Es ta é] mais uma fe liz ini ci a ti va. Es ta mos dan do
cer to, ape sar de um pro ble ma gra vís si mo que en fren ta- 
mos des de o ano pas sa do, mas o Bra sil vem dan do
exem plo, so mos um dos pou cos paí ses que es tá na van- 
guar da em bus ca de so lu ções”, dis se Bol so na ro.

Na ce rimô nia, tam bém foi en tre gue o se lo “Ali an ça
pe las águas bra si lei ras”, vol ta do pa ra em pre sas que atu- 
am em de fe sa e pre ser va ção das águas. En tre as em pre- 
sas agra ci a das es tão Cai xa Econô mi ca Fe de ral, Am bev,
MRV, JBS, Bra des co, Ru mo e Va le, en tre ou tras.

Além do plan tio de ár vo res, tam bém es tão pre vis tas
ações de mi nis té ri os, co mo o do Meio Am bi en te; da Ci- 
ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções e da Agri cul tu ra, Pe cuá ria
e Pes ca.

Du ran te o lan ça men to, o mi nis tro da Ci ên cia, Tec no- 
lo gia e Ino va ções, Mar cos Pon tes, anun ci ou que a pas ta
abriu uma li nha de cré di to, por meio da Fi nep.

A Fi nep é uma em pre sa pú bli ca de fo men to à ci ên cia,
tec no lo gia e ino va ção que fi nan cia pro je tos em em pre- 
sas, uni ver si da des, ins ti tu tos tec no ló gi cos e ou tras ins- 
ti tui ções pú bli cas ou pri va das.

“Abri mos uma li nha de cré di to, atra vés da Fi nep, com
con di ções es pe ci ais pa ra o de sen vol vi men to de tec no- 
lo gi as que tra tem de te mas co mo po lui ção, tra ta men to
de re sí du os só li dos, sal var a água, pa ra ações co mo re- 
du zir o con su mo de águas em em pre en di men tos, re a- 
pro vei ta men to e dis tri bui ção de água sem per das”, dis- 
se. A mi nis tra da Agri cul tu ra, Te re za Cris ti na, anun ci ou
que vai lan çar em abril um pro gra ma, ba ti za do de Águas
do Agro, com fo co em mi cro ba ci as hi dro grá fi cas e no
for ta le ci men to de tec no lo gi as sus ten tá veis do uso da
água e do so lo. “O ob je ti vo do mi nis té rio é ace le rar o
cres ci men to das áre as de agri cul tu ra ir ri ga da, com o uso
ra ci o nal e sus ten tá vel da agua”, dis se.

São Luís, terça-feira, 23 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SAMARTONY MAR TINS

 Sem ati vi da des na As sem bleia

EFEITOS DA COVID

Plano para evitar falta
de oxigênio no interior
E

m reu nião que con tou com a 
par ti ci pa ção dos se cre tá ri os 
de Es ta do Car los Lu la (Saú de) 
e Mar ce lus Ri bei ro (Fa zen da), 

o se cre tá rio ge ral da Fe de ra ção dos 
Mu ni cí pi os do Ma ra nhão (Fa mem) 
João Igor Car va lho e de mem bros do 
CA OP e de re pre sen tan tes de em pre- 
sas for ne ce do ras de oxi gê nio pa ra o 
es ta do, foi de ba ti da a ne ces si da de de 
um pla no de con tin gên cia pa ra aten- 
der às so li ci ta ções do ma te ri al e evi tar 
o co lap so no for ne ci men to de in su- 
mos e O2 no aten di men to a do en tes 
da Co vid-19.

O pre fei to de São Ber nar do, João 
Igor Car va lho, se cre tá rio ge ral da Fe- 
de ra ção dos Mu ni cí pi os do Ma ra nhão 
(Fa mem) dis se du ran te reu nião vir tu- 
al pro mo vi da pe lo Mi nis té rio Pú bli co 
do Es ta do, que a es cas sez de oxi gê nio 
em al gu mas uni da des hos pi ta la res 
pú bli cas em mu ni cí pi os do Ma ra nhão 
não é uma re a li da de fu tu ra, mas atu al. 
“O que a gen te po de ob ser var é que 
tu do in di ca que a ten dên cia é pi o rar”, 
aler tou João Igor.

Se gun do o se cre tá rio de Saú de, 
Car los Lu la, o qua dro ins pi ra pre o cu- 
pa ção, mas es tão sen do to ma das pro- 
vi dên ci as pa ra que não ha ja co lap so 
no aten di men to hos pi ta lar no mo- 
men to mais gra ve da pan de mia. “Ain- 
da não há fal ta de oxi gê nio nas uni da- 
des es ta du ais e não há ris co dis so 
acon te cer”, afir mou. Car los Lu la des- 
men tiu que te nha fal ta do oxi gê nio em 
Ba ca bal, mas des ta cou a aten ção que 
mu ni cí pi os co mo Ca xi as e Co ro a tá 
têm des per ta do.

O se cre tá rio cha mou aten ção pa ra 
tra tar o pa ci en te de Co vid-19 con tan- 
do com re ta guar da de ci lin dro, pois se 
hou ve agra va men to sen do ne ces sá ria 
uma quan ti da de mai or is so não se rá 
su fi ci en te. Ex pli cou que não é pos sí- 
vel tec ni ca men te man ter UTIs com

LULA  CHAMA ATENÇÃO PARA TRATAMENTO  CONTANDO COM RETAGUARDA DE CILINDRO

ci lin dros de oxi gê nio, sen do ne ces sá- 
ria usi na ou de um tan que. No Ma ra- 
nhão, ba si ca men te as UTIs es tão na 
re de es ta du al, nos hos pi tais ma cror- 
re gi o nais. Além de São Luís e Im pe ra- 
triz, não há UTIs em ou tras uni da des, 
que con tam no má xi mo com sa las 
ver me lhas.

O Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça, Edu- 
ar do Ni co lau, in for mou so bre a mo bi- 
li za ção que o Mi nis té rio Pú bli co es tá 
pro mo ven do no es ta do pa ra ob ten- 
ção de in for ma ções so bre aten di men- 
to hos pi ta lar de ca sos de Co vid-19 em 
to do es ta do.

Os re pre sen tan tes das em pre sas re-
la ta ram os prin ci pais en tra ves pa ra 
aten di men to das de man das e as me- 
di das que es tão sen do im ple men ta- 
das pa ra evi tar o co lap so do for ne ci- 
men to do ma te ri al. O re pre sen tan te 
re gi o nal da Whi te Mar tins, Pau lo 
Braú na, dis se es tar pre o cu pa do com a 
ele va ção do vo lu me da de man da atin- 
gi do nes ta se gun da on da da Co vid-19. 
Re la tou que no ano pas sa do, en tre os 
me ses de abril e maio hou ve cres ci- 
men to de 100% no for ne ci men to de 
O2. A par tir do mês de fe ve rei ro o vo-
lu me te ve cres ci men to ex po nen ci al.

CÂMARA E ASSEMBLEIA

Suspensão de atividades presenciais é prorrogada

OSMAR FILHO ASSINOU NOVA RESOLUÇÃO PRORROGANDO, ATÉ O PRÓXIMO DIA 28 DESTE MÊS, ATIVIDADES PRESENCIAIS NA CÃMARA

A sus pen ção das ati vi da des pre sen- 
ci ais, tan to na Câ ma ra Mu ni ci pal de
São Luís quan to na As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, fo ram pror ro ga- 
das por con ta do au men to de ca sos do
no vo co ro na ví rus (co vid-19), na ca pi- 
tal ma ra nhen se. A me di da to ma da pe- 
las du as ca sas le gis la ti vas vi sa ze lar
pe la saú de dos ser vi do res, dos par la- 
men ta res es ta du ais e mu ni ci pais e do
pú bli co em ge ral; além de con tri buir
pa ra con ter o avan ço do no vo co ro na- 
ví rus.

No le gis la ti vo mu ni ci pal, o ve re a- 
dor Os mar Fi lho (PDT), as si nou no va
re so lu ção pror ro gan do, até o pró xi mo
dia 28 des te mês, ati vi da des pre sen ci- 
ais no Pa lá cio Pe dro Nei va de San ta na.
Já o pre si den te da As sem bleia Le gis la- 
ti va do Ma ra nhão, o de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), por meio da Re so lu- 
ção Ad mi nis tra ti va 325/21, pu bli ca da
na úl ti ma sex ta-fei ra (19), pror ro gou,
até dia 26 de mar ço, a sus pen são tem- 
po rá ria de to das as ati vi da des pre sen- 
ci ais da Ca sa, in cluin do as ses sões or- 
di ná ri as e ex tra or di ná ri as que se rão
re a li za das ape nas na for ma re mo ta.

Os fun ci o ná ri os da Câ ma ra con ti- 
nu a rão tra ba lhan do de for ma re mo ta.
Os par la men ta res, nes ta pró xi ma se- 

ma na, per ma ne ce rão uti li zan do o sis- 
te ma de de li be ra ção re mo ta por ví deo
con fe rên cia pa ra re a li zar as ses sões
ex tra or di ná ri as e, des ta for ma, con ti- 
nu ar dis cu tin do os as sun tos de in te- 
res se da so ci e da de lu do vi cen se. Re- 
cen te men te, va le des ta car, ve re a do res
apro va ram pro je to de lei, de au to ria
do Exe cu ti vo, au to ri zan do a Pre fei tu- 
ra da ca pi tal a com prar no vas do ses
da va ci na con tra a Co vid-19 di re ta- 
men te dos fa bri can tes. Os par la men- 
ta res mu ni ci pais, atra vés de uma ar ti- 
cu la ção de Os mar Fi lho, se uni ram e
anun ci a ram que irão des ti nar re cur- 
sos pro ve ni en tes de emen da co le ti va
que se rão uti li za dos pe lo Mu ni cí pio
pa ra com pra de no vas do ses do imu- 
ni zan te. O pró prio Os mar Fi lho es te ve
reu ni do com o pre fei to Edu ar do Brai- 
de (Po de mos), opor tu ni da de na qual
tra ta ram de as sun tos re la ci o na dos ao
com ba te da pan de mia; am pli a ção do
cro no gra ma de va ci na ção; e aqui si ção
de no vas do ses da va ci na.

Já o pre si den te da As sem bleia Le- 
gis la ti va do Ma ra nhão, Othe li no Ne to
(PC doB), con si de rou ser ne ces sá rio
man ter as me di das res tri ti vas pa ra
con ter o avan ço da con ta mi na ção pe- 
la Co vid-19, prin ci pal men te pe la pre- 

sen ça da no va ce pa do co ro na ví rus,
mais con ta gi o sa e agres si va. “Se gui re- 
mos a mes ma li nha do Go ver no do Es- 
ta do, que, mais uma vez, pror ro gou o
de cre to, man ten do ape nas os ser vi ços
es sen ci ais. Es te é o me lhor ca mi nho
pa ra to dos nós, ser vi do res e so ci e da- 
de em ge ral, pa ra que pos sa mos pre-
ser var nos sa saú de, nes se mo men to
em que a in fec ção ain da es tá em al ta.
Fi ca nos so ape lo pa ra que as pes so as
man te nham o dis tan ci a men to e usem
a más ca ra“, jus ti fi cou Othe li no Ne to.

A sus pen são das ati vi da des no Le- 
gis la ti vo Es ta du al tam bém foi pror ro-
ga da em con si de ra ção ao au men to da
ta xa de in ter na ção hos pi ta lar e à pos- 
si bi li da de de es go ta men to de lei tos
nos mu ni cí pi os da ilha de São Luís e
Im pe ra triz. Ain da de acor do com a
Re so lu ção do pre si den te da As sem-
bleia, po de rão fun ci o nar, na for ma
pre sen ci al, ape nas os ser vi ços es sen-
ci ais pa ra o fun ci o na men to e ma nu- 
ten ção do Par la men to e a re a li za ção
das ses sões re mo tas se rá com um nú- 
me ro re du zi do de ser vi do res, con for- 
me de ter mi na ção dos res pec ti vos di- 
re to res. A es ca la de ser vi do res de ve rá
ser en ca mi nha da ao Ga bi ne te Mi li tar,
se tor res pon sá vel pe lo aces so às de-
pen dên ci as do Pa lá cio Ma nu el Beck- 
man.
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Ca ra de no jo (1)

Ca ra de no jo (2)

San to Deus!

“Cen trão tem Bol so na ro atra ves sa do na
gar gan ta, mas não vai cus pi-lo ago ra”.

Ain da por ci ma

Ti ro teio

Es ti can do a cor da
Com o país há vá ri as se ma nas no epi cen tro da pan de mia mun- 

di al do co ro na ví rus, bei ran do os 300 mil mor tos e 12 mi lhões de
in fec ta dos, o go ver no se gue en ro la do, com dois mi nis tros da Saú- 
de. E o pre si den te Jair Bol so na ro es ti mu lou mais aglo me ra ções de
apoi a do res di an te do Pa lá cio da Al vo ra da, em seu ani ver sá rio de
66 anos, no dia 21. Em tom ame a ça dor, ele dis se que “en quan to vi- 
vo for, en quan to for pre si den te, só Deus me ti ra da qui”. No va- 
men te ata cou os go ver na do res e pre fei tos que ado tam po lí ti cas
de iso la men to so ci al e dis se que o seu exér ci to “é o ver de-oli va” e
os apoi a do res.

No mes mo do min go pas sa do Bol so na ro deu a en ten der que
sen te enor me pres são no po der. Sem ser per gun ta do, ele apon tou
o de do pa ra o “seu exér ci to ver de-oli va” e pe diu aos apoi a do res
que “con tem com as For ças Ar ma das pe la de mo cra cia e pe la li- 
ber da de”. E foi mais di re to, ao de sa ba far: “Es tão es ti can do a cor- 
da!” To da es sa es ca ra mu ça do pre si den te da Re pú bli ca es tá ocor- 
ren do a pou co mais de uma se ma na, no dia 31 de mar ço, ani ver sá- 
rio de 64 anos do gol pe mi li tar de 1964, que ele ja mais re co nhe ce
co mo di ta du ra.

Aliás, coin ci de tam bém com a di vul ga ção, na mes ma da ta, dia
21, da car ta “País Exi ge Res pei to; a Vi da Ne ces si ta de Ci ên cia e do
bom Go ver no”, subs cri ta por mais de 200 ban quei ros e eco no mis- 
tas da fi na flor do ca pi ta lis mo bra si lei ro, em que de fen dem lock- 
down lo cal no Bra sil e ape lam ao go ver no que cen tra li ze cam pa- 
nha pa ra con ter a Co vid-19, por meio de uma “co or de na ção na ci- 
o nal”. O que cha ma a aten ção na car ta é o fa to de que só ago ra,
com um ano de cri se e qua se 300 mil mor tos, os gi gan tes das fi- 
nan ças do país se jam tão du ros no tex to, mes mo sem uma pa la vra
so bre re for ma tri bu tá ria e ta xa ção das gran des for tu nas. Por in crí- 
vel que pa re ça, os ban quei ros co bra ram até au xí lio emer gen ci al
des ti na do à po bre za es par ra ma da no país.

Na ou tra pon ta, o STF po de de ci dir es ta se ma na so bre a ação
de Bol so na ro con tra as me di das res tri ti vas dos go ver nos do Rio
Gran de do Sul, Bra sí lia e Bahia, ale gan do que o po der de de cre tar
to que de es co lher é de le, o pre si den te. Ele cha ma a me di da de “Es- 
ta do de Sí tio”, que os ju ris tas di zem ser ou tra coi sa bem di fe ren te.
En quan to is so, Lu la es pe ra re ce ber a 2ª do se da va ci na an ti Co vid-
19, pa ra vi a jar pe lo Bra sil, ar ti cu lan do pa ra 2022. Se gun do O Glo- 
bo, ele pla ne ja um pro nun ci a men to di ri gi do di re ta men te aos
mem bros das For ças Ar ma das, de mo do a des ta car o tra ta men to
da do à ca ser na em seu go ver no e de fen der que o nú cleo mi li tar
não se ja par ti da ri za do.

Mui to es tra nho. O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL)
de ter mi nou, às pres sas, a cri a ção de Co mis são Es pe ci al pa ra ana- 
li sar o PL 1595/2019, do ex-lí der do go ver no Ma jor Vi tor Hu go
(PSL-GO). O PL tem jei to, ca ra e ca be ça do AI-5, re mo de la do pa ra
os di as de ho je.

O PL do Ma jor Hu go dá po de res a Jair Bol so na ro pa ra con vo car
as For ças Ar ma das em ações “con tra ter ro ris tas”, em am plo sen ti- 
do do ter mo – ar re me do de AI-5. Mas o pro je to ori gi nal foi re di gi- 
do por Hu go pa ra Bol so na ro, quan do era de pu ta do fe de ral.

En quan to os nú me ros de mor tos (295 mil) e in fec ta dos (12 mi- 
lhões) as sus ta o mun do, o Bra sil até on tem se guia se re le pe com
dois mi nis tros da saú de: Edu ar do Pa zu el lo, de mi ti do, mas sem
sair; e Mar ce lo Quei ro ga, ad mi ti do, mas sem en trar.

Da jor na lis ta Thais Yoiama, co lu nis ta do UOL.

 
O se cre tá rio de Co mu ni ca ção do go ver no Es ta du al, Ri- 

car do Ca pel li co men tou as ame a ças de pa ra li sa ção dos
do nos de res tau ran tes e ba res de São Luís con tra o fe- 

cha men to. Eles, po rém, sus pen de ram o mo vi men to.
Ca pel li dis se: “Não há ou tra me di da mais efi caz no com ba te à Co- 
vid-19”.

 
E lem brou que o go ver no Di no dis po ni bi li zou R$ 600

pa ra os ar tis tas que per de ram ga nhos du ran te à pan- 
de mia e R$ 1 mil pa ra ali vi ar a si tu a ção fi nan cei ra do

ba res e res tau ran tes que não de mi ti rem fun ci o ná ri os.
Quan to ao fe cha men to, o mun do to do ado ta.

 
No do min go pas sa do, dia In ter na ci o nal da Dis cri mi na- 

ção Ra ci al, o pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de, pos- 
tou no Twit ter: “Que os olhos do mun do pos sam en- 

xer gar o co ra ção das pes so as, além da cor da pe le”.

Ago ra deu pa ra en ten der o im pas se da de mis são do mi nis tro
da Saú de, ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo. Bol so na ro po de cri ar o Mi- 
nis té rio Ex tra or di ná rio da Amazô nia pa ra dá-lhe fo ro pri vi le gi a- 
do. Pa zu el lo é al vo de inqué ri to no STF so bre a cri se sa ni tá ria em
Ma naus.

No Twit ter, o go ver na dor Flá vio Di no pro vo cou, em ape lo:
“Usem más ca ra e fe chem os ou vi dos pa ra in sa ni da des bol so na- 
ris tas”, que in sis tem pro mo ver aglo me ra ções, ig no rar as re gras de
iso la men to so ci al e o uso de más ca ra.

São Luís, terça-feira, 23 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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CHI CO GON ÇAL VES
Pro fes sor do De par ta men to de Co mu ni -
ca ção da UF MA e se cre tá rio de Es ta do
dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção
Po pu lar do Go ver no do Ma ra nhão.

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Falta Rui!

O Bra sil é a úni ca de mo cra cia do
mun do em que a Jus ti ça de ci de pe la
ce le bra ção da di ta du ra “co mo mar co
pa ra a de mo cra cia”. O Tri bu nal Re gi o- 
nal Fe de ral da 5ª Re gião (TRF-5), em
con tra po si ção à Cons ti tui ção Fe de ral,
aca tou pe di do da União pa ra man ter
no si te do Mi nis té rio da De fe sa tex to
elo gi o so ao gol pe ci vil-mi li tar de
1964. Bol so na ro foi elei to pre si den te
da Re pú bli ca de fen den do a di ta du ra,
os tor tu ra do res e a mi li ta ri za ção da
po lí ti ca e da so ci e da de.  No go ver no,
Bol so na ro pas sou a usar a Lei de Se- 
gu ran ça Na ci o nal con tra ad ver sá ri os.

 
Es sa não é a úni ca de ci são a fa vor

da di ta du ra am pla men te con tes ta da
no país. O TRF-3 re ver teu a sen ten ça
que obri ga va a União a pa gar in de ni- 
za ção por da nos mo rais à viú va do fer- 
ra men tei ro An to nio Ti ri no, pre so e
tor tu ra do, em 1972, em São Pau lo. O
ar gu men to é um ver da dei ro ca la-bo- 

ca. Pa ra o TRF-3, o mi li tan te de es- 
quer da que com ba teu a di ta du ra mi li- 
tar co me teu cri me con tra a se gu ran ça
na ci o nal, a or dem le gal vi gen te à épo- 
ca e, por tan to, fi cou su jei to à su pres- 
são de di rei tos. Em ou tras pa la vras,
não de ve ria ter se re be la do por que a
di ta du ra era a lei.

 
En quan to Bol so na ro e se gui do res

fa zem apo lo gia à tor tu ra e à di ta du ra e
ten tam ca lar opo si to res, va le lem brar
“pes so as im pres cin dí veis”, co mo Rui
Fra zão, pri mei ro bra si lei ro a de nun ci- 
ar na Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU) a tor tu ra no Bra sil.

Rui Fra zão faz par te da lis ta dos
bra si lei ros e bra si lei ras da dos co mo
de sa pa re ci dos na di ta du ra mi li tar
(1964-1985), já que o seu cor po nun ca
foi en con tra do. Em 2010, no go ver no
Lu la, a Se cre ta ria de Di rei tos Hu ma- 
nos, vin cu la da à Pre si dên cia da Re pú- 
bli ca, ho me na ge ou Rui Fra zão com fi- 
xa ção de pla ca no Li ceu Ma ra nhen se.

 
Rui Fra zao nas ceu em 1941 em nos- 

sa ca pi tal São Luís. Em 1961, mu dou-
se pa ra Re ci fe (PE) e in gres sou na Fa- 

cul da de de En ge nha ria, da Uni ver si-
da de Fe de ral de Per nam bu co (UF PE).
Fi cou co nhe ci do ini ci al men te co mo
Pa pa, en tre os ami gos e co le gas, por- 
que era o úni co ca tó li co pra ti can te
en tre eles. Mi li tan te da Ju ven tu de
Uni ver si tá ria Ca tó li ca (JUC), in te grou
a Ação Po pu lar lo go após a sua cri a-
ção. E, pos te ri or men te, com a AP, in-
gres sou no Par ti do Co mu nis ta do Bra- 
sil (PC doB). O com pro mis so com jus-
ti ça e li ber da de mar cou a sua tra je tó- 
ria es pi ri tu al e po lí ti ca.

 
Em 1965, Rui Fra zão foi pre so e tor-

tu ra do por sua atu a ção no mo vi men- 
to es tu dan til. Após a pri são, re ce beu
bol sa pa ra es tu dar em Har vard, quan-
do de nun ci ou à as sem bleia da ONU
os ca sos de tor tu ra no Bra sil.

 Ao vol tar ao país, por con ta da re- 
pres são po lí ti ca, de sis tiu da fa cul da de
e vol tou pa ra o Ma ra nhão. Já na clan-
des ti ni da de, em 1974, aos 32 anos, na
fei ra de Pe tro li na (PE), foi pre so em
ope ra ção co man da da pe lo de le ga do
Fleury, de São Pau lo. Na for ma tu ra da
sua tur ma, em 1966, os an ti gos co le- 
gas gri ta ram: “Fal ta Rui!”. Fal ta Rui!

O Maria Celeste

Ou tro dia pas sei pe la ave ni da Bei ra
Mar e lem brei da que le íco ne, en co- 
ber to pe las águas na ram pa do Pa lá- 
cio, on de, por mui to tem po, o que res- 
tou do seu mas tro, rei nou co mo a re- 
fe rên cia mai or nas ma rés al ta e bai xa.
Ali re pou sa va or gu lho sa a so bra re tor- 
ci da de fer ro da mai or tra gé dia ma rí ti- 
ma ocor ri da em São Luís, na dé ca da
de 50. Bri lhou, por mui to tem po, co- 
mo si na li za dor aos na ve gan tes – ca- 
trai ei ros, mes tres de bar cos do in te ri- 
or, dos re bo ca do res da Bo oth Li ne,
em pre sa in gle sa com fi li al no Ma ra- 
nhão, e das lan chas do Cho co la te, o
ar ma dor tu pi ni quim dos ca mi nhos à
Pon ta D’Areia.

 
Pa ra mi nha tris te za, o Ma ria Ce les- 

te nau fra ga do em 1954, foi im plo di do
nos anos 90, pa ra de sobs truir o es trei- 
to ca nal que con se guiu so bre vi ver ao
as so re a men to dos ater ros do Anel
Viá rio(pro je to de Ruy Mes qui ta, re a li- 
za do por Ha rol do Ta va res, am bos pre- 
fei tos da ci da de). Da nau afun da da,
na da res tou. Fa la va-se, na bei ra do
cais, que até mo ra dor ca ti vo dos seus
po rões, um enor me Mel ro, foi obri ga- 
do a pro cu rar no vo abri go, tal vez em
águas mais pro fun das. 

O Ma ria Ce les te era um na vio pe- 
tro lei ro de pe que no por te, de pou co
mais de mil to ne la das, per ten cen te a
Com pa nhia de Na ve ga ção São Pau lo,
no tem po em que com bus tí vel era
trans por ta do em to néis de 200 li tros
nos po rões das em bar ca ções. Ele ex- 
plo diu e fer veu, es pa lhan do por três
di as, su as cha mas vi sí veis à po pu la- 
ção que acom pa nhou a tra gé dia. O
úni co veí cu lo do Cor po de Bom bei ros
exis ten te na ci da de e os pou cos sol da- 
dos, mui to can sa dos, ten ta ram sem
su ces so con ter o fo go in ten so que
trans for mou o na vio nu ma qui lha de
fer ro trai ço ei ra.

 
Do de sas tre, con tam-se mui tas his- 

tó ri as. As es ti ma ti vas ofi ci ais apon- 
tam 16 mor tos, en tre eles do ze es ti va- 
do res que es ta vam a bor do tra ba lhan- 
do na des car ga dos tam bo res. Tri pu- 
lan tes e tra ba lha do res afun da ram
jun to com o na vio que trans por ta va
pa ra as al va ren gas a car ga in fla má vel,
a ser vi ço da fir ma Jo sé Ri ba mar Cou to
& Cia. Na épo ca, ape nas du as em pre- 
sas ex plo ra vam a ope ra ção do an ti go
por to de São Luís: a do meu pai, Nel- 
son Fa ria & Cia e a do Seu Cou to. To- 
dos se so li da ri za ram no com ba te ao
si nis tro e no sal va men to dos so bre vi- 
ven tes, um de les, o le gen dá rio fun da- 
dor do Bum ba meu boi da Flo res ta,
Apolô nio Melô nio, res pei ta do fol clo- 
ris ta ma ra nhen se. O gran de fo tó gra fo
Dreyfus Azou bel re gis trou o in cên dio
apa vo ran te e o jor na lis ta Ma no el San- 
tos, do Jor nal Pe que no, es cre veu há
al guns anos, li vro nar ran do a ca tás- 
tro fe.

 Su as la ba re das eram vis tas na mai- 
or par te da ci da de, res tri ta ao Cen tro e
a ou tros pou cos bair ros, on de re si di- 
am per to de 150 mil mo ra do res. De ci- 
ma do vi a du to da Pe dro II o po vo vis- 
lum bra va o ter rí vel es pe tá cu lo. Jor- 
nais e emis so ras de rá dio pro du zi ram
edi ções e bo le tins ex tras com far to
no ti ciá rio aque cen do os di as co muns
de no tí ci as mor nas. Em to dos os lu ga- 
res era o as sun to em pau ta. To dos es- 
pe cu la vam tu do.

 
O Ma ria Ce les te se pul ta do no mar

dei xa lem bran ças das tra ves si as pa ra
a praia da Pon ta D’Areia. E, tam bém,
das vi a gens pa ra bor do dos na vi os da
Cos tei ra(os fa mo sos “Itas”, pre no me
de to dos os na vi os da en tão mai or fro- 
ta da Ma ri nha Mer can te na ci o nal) e
do Lloyd Bra si lei ro(es ta tal que in cor- 
po rou ao seu pa trimô nio na vi os ar res- 
ta dos da Ale ma nha na Se gun da Guer- 
ra e que foi ex tin ta no go ver no FHC),
re pre sen ta das pe la agên cia ma rí ti ma

Sa lim Du ai li be & Cia. Lt da., uma das
im por tan tes em pre sas da Praia Gran- 
de. Com o sem blan te es con di do nas
ma rés de Lua, dei xa va a vis ta, ape nas
pe que na luz aco pla da ao to po do seu
mas tro, úni ca re fe rên cia pa ra a na ve- 
ga ção no tur na.

 
O no me do na vio aju dou a cu nhar

na ci da de fra se ma chis ta ao se de no- 
mi nar as mo ças sol tei ro nas de “Ma ria
Ce les te”, por se en con tra rem en ca lha-
das há tan to tem po. Es sa al cu nha pe- 
jo ra ti va, es tig ma ti zan do as ir mãs e ti- 
as de mui tos ami gos, que não su bi am
ao al tar, às ve zes ter mi na va em bri gas
nos co lé gi os ou no meio da rua, lon ge
dos tri lhos dos bon des que ain da tra-
fe ga vam pe la ci da de.

 
A ga ro ta da iden ti fi ca va as “Ma ri as

Ce les tes” in cu ba das, no dia con sa gra-
do a San to Antô nio, pe río do em que
as igre jas fi ca vam abar ro ta das de fiéis
da ala fe mi ni na. Ora ções e pro mes sas
eram a te ra pia ado ta da pa ra al can çar
as be nes ses do pa tro no das cau sas di-
fí ceis e res pei tá vel ben fei tor ca sa-
men tei ro. De le, elas aguar da vam a
gra ça su pre ma pa ra der ru bar a pos si- 
bi li da de de fi car pa ra “ti tia”. Uma in- 
cum bên cia mui to amar ga pa ra o mi-
la grei ro, in ca paz de di zer não ao seu
gran di o so exér ci to de de vo tas em
bus ca de mi la gre.

  
Ago ra que o na vio de sa pa re ceu pa- 

ra sem pre, só nos res ta a va ga lem- 
bran ça das sol tei ro nas de São Luís do
pas sa do, aque las dig nas mu lhe res, in- 
fe liz men te ape li da das de “Ma ri as Ce- 
les tes”. Por que ho je, com o mun do
mais trans pa ren te, der ru ban do re gras
e pre con cei tos, é da do imen so des ta- 
que à im por tân cia da mu lher na so ci- 
e da de. Fi car so zi nha, nes tes tem pos
mo der nos, é uma de ter mi na ção pes- 
so al de qual quer mo ra do ra des te
imen so Pla ne ta e que de ve ser res pei- 
ta da

JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri cei ra Ad vo ga dos As -
so ci a dos

64, o olhar do
Ma ra nhão

Há cin co anos no Se mi ná rio “A Ope ra ção Ci vil-Mi li tar
de 64: O Con tex to Ma ra nhen se”, pro mo vi do por “O Im- 
par ci al e CECGP”, o his to ri a dor Be ne di to Bu zar des cre- 
veu o cli ma de 31 de mar ço no Ma ra nhão: sem ma ni fes- 
ta ções po pu la res ou dis túr bi os. Al gu mas pri sões, de Ma- 
ria Ara gão, Wil li am Mo rei ra Li ma, Ban dei ra Tri bu zi, Sál- 
vio Di no, Na gib Jor ge Ne to, Ed son Vi di gal, e di re to res da
UMES. 

 A As sem bleia Le gis la ti va cas sou o man da to dos de- 
pu ta dos es ta du ais Sál vio Di no e Be ne di to Bu zar. Per- 
gun tei-lhes: em que se ba se a va a Re so lu ção que os cas- 
sou? Res pon de ram-me: em um ca bo gra ma do ge ne ral
Jus ti no Al ves Bas tos, co man dan te do IV Exér ci to. E o Di- 
rei to de De fe sa pre vis to pe la Cons ti tui ção? A Car ta Mag- 
na não mais vi go ra va, fa la va-se de uma Re vo lu ção, a
par tir do Ato Ins ti tu ci o nal ex pres san do a von ta de po lí ti- 
ca do gru po que to ma ra o Po der cen tral.

Na Ci ên cia Po lí ti ca, a pa la vra re vo lu ção pos sui acep- 
ções di ver sas, no sen ti do so ci o ló gi co, ocor re quan do
ocor rem mu dan ças pro fun das na es tru tu ra da so ci e da- 
de, re per cu tin do na eco no mia, nos mei os de pro du ção.
São exem plos: a Guer ra da In de pen dên cia dos Es ta dos
Uni dos de 1776; a Re vo lu ção Fran ce sa de 1789. Mais re- 
cen te men te, a So vié ti ca de 1917, a Chi ne sa de 1948, a
Cu ba na de 1959.

Uti li za-se tam bém a ex pres são re vo lu ção com sig ni fi- 
ca do po lí ti co-ju rí di co, ado ta da pe lo ju ris ta e ci en tis ta
po lí ti co Hans Kel sen, a mai or fi gu ra do mun do ju rí di co
do sé cu lo pas sa do.

Pa ra Kel sen, dá-se a re vo lu ção quan do a or dem le gal,
cons ti tu ci o nal, é subs ti tuí da por mei os ile gí ti mos, e não
pre vis tos pe la or dem ju rí di ca der ru ba da, por ou tra, em
ra zão da mu dan ça do cen tro de po der. As sim, no Bra sil,
em 1889, 1930, 1945, 1964, hou ve a subs ti tui ção do go- 
ver no cen tral, por no vo gru po de di re ção, man ten do-se
o fun ci o na men to dos ser vi ços pú bli cos, se gui do do re- 
co nhe ci men to pe la co mu ni da de de paí ses, co mo pre- 
vis to pe lo Di rei to In ter na ci o nal.

A his to ri a do ra Re gi na Fa ria, o ju ris ta Pe dro Le o nel
Pin to de Car va lho, dis cor re ram bri lhan te men te so bre os
efei tos de mar ço de 64, ana li sa ram as con jun tu ras in ter- 
na ci o nal e na ci o nal. Ado tei a ter mi no lo gia kel se ni a na,
com o es co po de en fo car a re la ção cen tro-pe ri fe ria,
abor da da por Golbery Cou to e Sil va, cha man do-a de
mo vi men to de sís to le e diás to le, no ta vel men te de sen- 
vol vi do pe lo so ció lo go Ri ba mar Cal dei ra, no ex tra or di- 
ná rio tra ba lho “Es ta bi li da de so ci al e cri se po li ti ca, o ca- 
so do Ma ra nhão”. Al te ra do o cen tro do Po der, o oli gar ca
pós Re vo lu ção de 30, Vi to ri no Frei re, se ria subs ti tuí do,
tal co mo ocor reu em ou tros es ta dos. 

Nei va Mo rei ra te ve o man da to cas sa do; Re na to Ar- 
cher foi ve ta do pa ra a su ces são, em co mu ni ca ção do
pre si den te Cas te lo Bran co ao go ver na dor New ton Be lo.
Cid Car va lho in vi a bi li zou-se pe las li ga ções com Jus ce li- 
no e João Gou lart.

Jo sé Sarney tor nou-se o úni co no me viá vel pa ra go- 
ver na dor e de le ga do do Po der Cen tral. Cas te lo Bran co
fa ci li tou-lhe o ca mi nho, de ter mi nan do a re vi são elei to- 
ral, re du zin do em 40% o elei to ra do do in te ri or, on de se
lo ca li za vam os bol sões da frau de. Triun fan do nas elei- 
ções de 1965, Sarney, co mo de le ga do do Po der cen tral,
de fla grou o pro ces so de mo der ni za ção ca pi ta lis ta con- 
ser va do ra do Es ta do, tal co mo Cas te lo Bran co no pla no
fe de ral: exe cu tou as obras de in fra es tru tu ra de ener gia,
es tra das, co mu ni ca ção, uni ver si da des.

A tra di ção oli gár qui ca do Ma ra nhão pros se guiu. Ad- 
vin da do Im pé rio pas sou pa ra a Re pú bli ca, de Ur ba no
San tos a Vi to ri no Frei re.

 Após 64, o le ga do con ti nu ou com o gru po que se ins- 
ta lou no po der, li de ra do por Jo sé Sarney, le gi ti ma do pe- 
las obras de mo der ni za ção ca pi ta lis ta do Es ta do. Enor- 
mes fo ram os pre juí zos cau sa dos aos Di rei tos Hu ma nos,
no Bra sil e no Ma ra nhão. 

Gol pe, con tra gol pe ou Re vo lu ção, não im por ta o no- 
me, im plan tou-se a di ta du ra no Bra sil. Co mo dispôs a
man che te de “O Im par ci al”: Nem co me mo rar, nem es- 
que cer. É o con vi te que o CECGP faz cin co anos de pois,
re e di tan do o Se mi ná rio, no dia 5 de abril, em seu au di tó- 
rio, às 16 hs.

São Luís, terça-feira, 23 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cri an ças e a ex pe ri ên cia ‘ani ma do ra’ de Is ra el

Es tu dos avan çam em cri an ças e ado les cen tes

O apa ren te po der in di re to de ou tras va ci nas

Mães que ama men tam po dem to mar va ci na con tra co -
vid-19?

Mu lhe res grá vi das e va ci nas con tra co vid-19

SEGURANÇA

Otimismo para vacinar
gestantes e crianças

E
n quan to a va ci na ção con tra a co vid-19 dá seus
pas sos (aqui, ain da len tos) en tre adul tos e ido- 
sos no mun do, al guns gru pos – par ti cu lar men te
cri an ças, grá vi das e lac tan tes – se guem ain da

mais dis tan tes da imu ni za ção, por não ha ver cer te za so- 
bre a se gu ran ça da va ci na em seu or ga nis mo.

Es tu dos e re sul ta dos pre li mi na res, po rém, dão mo ti- 
vos pa ra oti mis mo – em bo ra os da dos pre ci sem ser vis- 
tos com cau te la por en quan to.

Va ci nar o má xi mo de pes so as pos sí vel, com ra pi dez, é
con si de ra do in dis pen sá vel pa ra con ter a dis se mi na ção
do co ro na ví rus e o sur gi men to de no vas va ri an tes ain da
mais pe ri go sas do que as atu ais.

As cri an ças, em par ti cu lar, com põem um quar to da
po pu la ção mun di al, se le var mos em con ta ape nas o to- 
tal de pes so as en tre ze ro e 14 anos.

Com óbi tos su bin do 2,6% ao dia e lei tos es go ta dos,
Bra sil tem ‘mai or co lap so sa ni tá rio e hos pi ta lar da his tó- 
ria’, diz a Fi o cruz.

Por tan to, cres ce en tre es pe ci a lis tas a pre o cu pa ção de
que me no res de ida de (so bre tu do as cri an ças mai o res e
os ado les cen tes, que pa re cem trans mi tir o ví rus de mo- 
do mais se me lhan te aos adul tos) não se jam dei xa dos de
fo ra de pro gra mas de imu ni za ção, sob o ris co de a efi cá- 
cia de les ser com pro me ti da.

Is ra el, o país do mun do com rit mo mais al to de va ci- 
na ção con tra a co vid-19, já imu ni zou mais de 60% de
sua po pu la ção com ao me nos uma do se. Mas es tão fo ra
des se gru po imu ni za do as pes so as com me nos de 16
anos, a ida de mí ni ma re co men da da pa ra a va ci na apli- 
ca da no país, a da Pfi zer/Bi oN Te ch.

Is so des per tou pre o cu pa ções de que es sa la cu na
(jun to à re sis tên cia de al guns gru pos de adul tos à va ci- 
na ção) di fi cul te a ob ten ção de uma imu ni da de co le ti va
– em bo ra se ja im por tan te lem brar que, de mo do ge ral,
as cri an ças são até ago ra o gru po po pu la ci o nal me nos
sus ce tí vel à co vid-19.

Mas é tam bém de Is ra el que vem uma das pri mei ras
bo as no tí ci as re la ci o na das à va ci na ção in fan til: cer ca de
600 cri an ças e ado les cen tes de 12 a 16 anos fo ram va ci- 
na dos no país por te rem do en ças pré-exis ten tes que as
tor nam mais vul ne rá veis ao no vo co ro na ví rus. E, até o
mo men to, elas não so fre ram ne nhum efei to co la te ral
sig ni fi ca ti vo da va ci na, dis se re cen te men te ao jor nal bri- 
tâ ni co The Guar di an o che fe da for ça-ta re fa de va ci na- 
ção is ra e len se, Bo az Lev.

Não se tra ta de um es tu do clí ni co, mas até o mo men- 
to Lev qua li fi cou os re sul ta dos co mo “ani ma do res”.

Pa ra além de Is ra el, re pre sen tan tes da Pfi zer afir ma- 
ram à agên cia Reu ters que es pe ram con fir mar nos pró- 
xi mos me ses se sua va ci na é se gu ra pa ra ado les cen tes.
Pa ra cri an ças mais no vas, os re sul ta dos de vem vir até o
fi nal do ano.

No Rei no Uni do, o Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas em
Saú de ini ci ou em fe ve rei ro es tu dos pa ra ava li ar o de- 
sem pe nho da va ci na da Ox ford/As tra Ze ne ca em vo lun- 
tá ri os de 6 a 17 anos.

Quan to à Co ro na Vac, atu al men te a va ci na pre do mi- 
nan te no Bra sil, ain da não há pre vi são de tes tes em cri- 
an ças e ado les cen tes, in for ma o Ins ti tu to Bu tan tan –
acres cen tan do, po rém, que a Si no vac (em pre sa chi ne sa
par cei ra do ins ti tu to na fa bri ca ção do imu ni zan te) es tá
fa zen do es tu dos de fa se 1 e 2 com vo lun tá ri os de 3 a 17
anos na Chi na.

A va ci na ção no pú bli co in fan til ga nha ain da mais im- 
por tân cia di an te das no vas (e mais con ta gi o sas) va ri an- 
tes do no vo co ro na ví rus, ex pli ca à BBC News Bra sil o pe- 

di a tra e epi de mi o lo gis ta Fer nan do Bar ros, da Uni ver si- 
da de Fe de ral de Pe lo tas.

Ape sar de ain da não ha ver da dos con clu si vos, a per- 
cep ção de mui tos ci en tis tas é de que as no vas va ri an tes,
ao afe ta rem um nú me ro mai or de pes so as, aca bam tam- 
bém afe tan do, pro por ci o nal men te, mais cri an ças.

“Au men tan do (o con tá gio) em cri an ças, se rá ain da
mais im por tan te ter a va ci na pa ra es se pú bli co”, diz Bar- 
ros à BBC News Bra sil. “Nos paí ses com gran de co ber tu- 
ra va ci nal, o gru po de 16 anos ou me nos vai pre ci sar ser
imu ni za do pa ra atin gir-se uma (am pla) imu ni da de.”

Aqui no Bra sil, um es tu do de ca so pa ra ava li ar a imu- 
ni da de co le ti va es tá em cur so em Ser ra na (SP), ci da de
es co lhi da pe lo go ver no do Es ta do pa ra imu ni zar to da a
po pu la ção adul ta e ve ri fi car o com por ta men to do ví rus
de pois dis so. Os re sul ta dos, se gun do o Ins ti tu to Bu tan- 
tan, sai rão em maio. “Va mos ver ali o que vai acon te cer
com a in fec ção en tre as cri an ças”, apon ta Bar ros.

Nos EUA, o mé di co Anthony Fau ci, que co man da os
es for ços ofi ci ais con tra o co ro na ví rus, tem di to à im- 
pren sa ame ri ca na que, se os re sul ta dos dos tes tes clí ni- 
cos já em cur so fo rem po si ti vos, cri an ças e ado les cen tes
do país po de rão co me çar a ser va ci na dos em se tem bro,
no iní cio do ano le ti vo no he mis fé rio Nor te.

Os EUA são o país que, em nú me ros ab so lu tos, mais
apli cou va ci nas até ago ra: cer ca de 113 mi lhões de do- 
ses, ou qua se dez ve zes mais do que o Bra sil.

Aqui, co mo não con se gui mos se quer va ci nar os gru- 
pos pri o ri tá ri os, não há dú vi das de que a va ci na ção in- 
fan til ain da vai de mo rar mui to. Por si nal, se o rit mo atu- 
al de va ci na ção for man ti do, o Bra sil só con se gui rá va ci- 
nar to da sua po pu la ção em 2024, se gun do as es ti ma ti- 
vas do por tal Mo ni to ra Co vid-19, da Fi o cruz. A len ti dão,
jun to à bai xa ade são ao dis tan ci a men to so ci al, des per ta
a enor me pre o cu pa ção de que o país se ja ho je o am bi- 
en te ide al pa ra a pro li fe ra ção de va ri an tes mais pe ri go- 
sas do co ro na ví rus.

En quan to is so, pa ra re for çar a imu ni da de in fan til, ou- 
tras va ci nas dis po ní veis no ca len dá rio de va ci na ção pa- 
re cem au men tar, in di re ta men te, a pro te ção con tra o no- 
vo co ro na ví rus.

Um es tu do re cen te dos EUA tem ani ma do pe di a tras
ao apon tar que cri an ças va ci na das con tra a gri pe (in flu- 
en za) ti ve ram me nos chan ce de apre sen tar sin to mas
res pi ra tó ri os de co vid-19.

A cam pa nha de va ci na ção con tra a gri pe no Bra sil co- 
me ça rá em 12 de abril, e en tre os pú bli cos pri o ri tá ri os
es tão cri an ças en tre 6 me ses e 6 anos de ida de, ges tan tes
e puér pe ras (mães que aca ba ram de dar à luz).

Es tu dos dão in dí ci os de ha ver um efei to pro te tor à co- 
vid tam bém das va ci nas BCG (que pro te ge con tra a tu- 
ber cu lo se e é apli ca da pe lo SUS em cri an ças de até qua- 
tro anos) e Trí pli ce Vi ral (que pro te ge con tra sa ram po,
ru béo la e ca xum ba e é in di ca da a par tir dos 12 me ses de
ida de).

“Co mo es sas va ci nas es tão re cen tes (no or ga nis mo
in fan til), elas são uma das hi pó te ses pe las quais as cri- 
an ças têm uma pro te ção me lhor con tra o no vo co ro na- 
ví rus, além do fa to de elas te rem con ta to com ou tros co- 
ro na ví rus me nos no ci vos”, ex pli ca à BBC News Bra sil o
pe di a tra Da ni el Bec ker, in te gran te do Ins ti tu to de Saú de
Co le ti va da UFRJ e do co mi tê de en fren ta men to à co vid-
19 da Pre fei tu ra do Rio.

Lac tan tes (mu lhe res ama men tan do) e grá vi das tam- 
bém não fo ram in cluí das nos pri mei ros tes tes clí ni cos
das va ci nas con tra a co vid-19, por tan to ain da não se sa- 

be o su fi ci en te so bre a se gu ran ça da imu ni za ção en tre
elas. Mas es tu dos re cen tes tra zem si nais pre li mi na res
alen ta do res – par ti cu lar men te pa ra lac tan tes.

O por tal in ter na ci o nal e-lac tan cia.org, que reú ne in- 
for ma ções ci en tí fi cas so bre ama men ta ção, re vi sou em
ja nei ro o ní vel de ris co da va ci na con tra co vid-19 pa ra
“mui to bai xo” em mães que ama men tam. 

O por tal tam bém des ta ca a re co men da ção atu al da
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS): “a va ci na po de
ser ofe re ci da a uma lac tan te que se ja par te do gru po re- 
co men da do de va ci na ção (por exem plo, pro fis si o nais
da saú de), e não se re co men da a in ter rup ção da ama- 
men ta ção de pois da va ci na”.

Em mar ço, veio de Is ra el mais um es tu do de re sul ta- 
dos po si ti vos, fei to com lac tan tes va ci na das: “o es tu do
mos trou pro du ção de an ti cor pos no lei te ma ter no, sem
mai o res pre juí zos pa ra as mu lhe res, que tam bém fo ram
imu ni za das”, ex pli ca Da ni el Bec ker.

Na prá ti ca, a va ci na em si não pas sou ao lei te ma ter- 
no, mas os an ti cor pos, sim, agre ga o mé di co.

Mas é pre ci so fa zer du as res sal vas im por tan tes ao es- 
tu do is ra e len se: pri mei ro, ele ain da não foi re vi sa do por
pa res e, por tan to, não po de, por en quan to, ser usa do pa- 
ra ori en tar a prá ti ca clí ni ca.

Em se gun do lu gar, ele foi fei to com as va ci nas da Pfi- 
zer e Mo der na, que usam a tec no lo gia de RNA men sa- 
gei ro – di fe ren te das va ci nas da Co ro na Vac (ví rus ina ti- 
va do) e As tra Ze ne ca (ade no ví rus), as apli ca das no Bra sil
até o mo men to. Por tan to, não po de mos trans por as
mes mas con clu sões pa ra va ci nas com tec no lo gi as di fe- 
ren tes.

“Po de mos ima gi nar que, de mo do ge ral, não há ris cos
e po de até ha ver um efei to imu ni zan te (pa ra o be bê ao
in ge rir o lei te ma ter no), mas pre ci sa mos de mais es tu- 
dos pa ra fi car mos mais tran qui los”, agre ga Bec ker.

Ou tro es tu do, da Uni ver si da de de Har vard com o
Hos pi tal Ge ral de Mas sa chu setts (EUA), tes tou va ci nas
da tec no lo gia mR NA em 131 mu lhe res, sen do 84 grá vi- 
das, 31 lac tan tes e 16 não-grá vi das, co mo gru po de con- 
tro le.

A con clu são, pu bli ca da em mar ço, é de que “a res pos- 
ta imu ne foi equi va len te nas grá vi das e lac tan tes, em re- 
la ção às mu lhe res não grá vi das”. E an ti cor pos fo ram
iden ti fi ca dos tan to no cor dão um bi li cal quan to no lei te
ma ter no, sen do as sim trans fe ri dos aos be bês.

“As va ci nas mR NA con tra co vid-19 ge ra ram uma res- 
pos ta imu ne ro bus ta nas grá vi das e lac tan tes”, es cre vem
os au to res. Mas, no va men te, tra ta-se de um es tu do ain- 
da não re vi sa do por pa res e que não abran geu as va ci nas
por en quan to usa das no Bra sil.

Por en quan to, ain da pre va le ce en tão a cau te la, em es- 
pe ci al pa ra ges tan tes.

Ao mes mo tem po, os CDCs (cen tro de con tro les de
do en ças dos EUA) lem bram que as mu lhe res grá vi das
têm ris co mai or do que as não grá vi das de de sen vol ver
as for mas mais se ve ras de co vid-19.

A re co men da ção ge ral ain da é de que grá vi das que se- 
jam par te de gru pos já ap tos à va ci na (co mo pro fis si o- 
nais de saú de, por exem plo) ava li em seu ca so com seus
mé di cos e de ci dam se que rem ou não to mar a va ci na.

Mas, no va men te, os si nais são po si ti vos. Os CDCs
lem bram que, pe lo mo do co mo as va ci nas agem no cor- 
po, “es pe ci a lis tas cre em ser im pro vá vel que elas tra gam
ris co às grá vi das”. 

E es tu dos em ani mais fei tos com as va ci nas Pfi zer/Bi- 
oN Te ch, Mo der na e Jans sen (John son & John son) não
iden ti fi ca ram pe ri gos na va ci na ção de ges tan tes até
ago ra, mas tes tes clí ni cos ain da es tão em cur so.

São Luís, terça-feira, 23 de março de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
instituída pela Portaria nº 001/2021, torna público que realizará às 09h00min (nove Horas) do dia 07 de abril de 
2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, 
Anajatuba – MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a 
Contratação de Empresa Especializada na Execução de Serviços de Assessoramento, Consultoria, Fiscalização, 
Elaboração de Projeto de Obras e Serviços de  Engenharia Civil e Arquitetura, Acompanhamento de Projetos 
Estaduais e Federais e controle das obras de responsabilidade do Município de Anajatuba/MA, conforme Edital e 
seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014e 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 14h00min, onde poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso mediante o recolhimento da importância de 
R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser feito através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Assim 
como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico  www.anajatuba.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço ou através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 15 de março de 2021. Naiara 
Barbosa Pereira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
instituída pela Portaria nº 001/2021, torna público que realizará às 15h00min (Quinze Horas) do dia 07 de abril de 
2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, 
Anajatuba – MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a 
Contratação de empresa especializada na Execução dos serviços para manutenção preventiva e corretiva da 
iluminação pública, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios 
básicos e normas técnicas de interesse do Município de Anajatuba/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da 
Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014 e 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 14h00min, onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente por mídia digital ou impresso mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
que deverá ser feito através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Assim como pelo portal da prefeitura, 
no endereço eletrônico  www.anajatuba.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou através do 
e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 15 de março de 2021. Naiara Barbosa Pereira - Presidente da 
CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021
(REPUBLICAÇÃO)

A Prefeitura Municipal de Cajarí/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 01/2021, no dia 07/04/2021 às 09h30, objetivando a Contratação de empresa 
especializada para Prestação de Serviços em Consultoria na área da Contabilidade Pública, visando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajarí-MA, conforme quantidades e especifica-
ções contidas no Projeto Básico, 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: licitacoescajari@gmail.com.
A prefeitura Municipal de Cajarí – MA, obedecerá a todos os protocolos sanitários estabelecidos pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais Órgãos Sanitários no momento da Sessão.

Cajarí (MA), 22/03/2021.
Elisângela Pinheiro Diniz de Jesus

Presidente da Comissão 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 001/2021- UASG 980753. A Prefeitura 
Municipal de Carolina, juntamente com O Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 
de janeiro de 2021, torna público que o Pregão Eletrônico nº 001/2021- UASG 980753, do 
tipo Menor Preço por Item, tem como objeto a aquisição de Microcomputadores e 
Periféricos para informatização das Unidades Básicas de Saúde, do munícipio de Carolina/-
MA, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 06.04.2021, às 09h00min. O Edital foi 
redigido na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, e, subsidiariamente, 
da Lei n.º 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus 
anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na 
Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.go-
v.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 22 de março de 2021. 
AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 014/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO LOTE. OBJETO: Aquisição de 
Material de Informática, Material de Reposição, Manutenção dos Aparelhos e 
Serviço de Sinal de Internet para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 
07/04/2021. HORÁRIO: 08 horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio 
Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISI-
ÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 
08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 
de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por mídia 
de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com. 
DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 22 de março de 2021.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços terceirização de portaria, 
serviços de limpeza e conservação, serviços de apoio administrativo, serviços de 
transporte e serviços de apoio a saúde para as diversas Secretarias do Município de 
Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 07/04/2021. HORÁRIO: 11 
horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de 
março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de 
Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá 
ser consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, 
de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, 
com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do 
endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: Governador Eugênio 
Barros- MA, 22 de março de 2021.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 016/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contrata-
ção da empresa para serviço de limpeza de fossa no Hospital Etimar Machado, 
nas UBS´s e na Secretaria de Saúde do Município de Governador Eugênio Barros 
– MA. DATA DA ABERTURA: 08/04/2021. HORÁRIO: 11 horas e 30 minutos. 
ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – 
CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado 
gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda 
a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a 
Pregoeira ou equipe de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do 
endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: Governador 
Eugênio Barros- MA, 22 de março de 2021.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 017/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: 
Aquisição e manutenção de ar condicionados e bebedouros para a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA 
DA ABERTURA: 09/04/2021. HORÁRIO: 08 horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 
– Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou 
adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na 
sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe 
de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico 
pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 22 de 
março de 2021.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 018/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: 
Aquisição e manutenção de ar condicionados e bebedouros para a Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças do Município de 
Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 12/04/2021. HORÁRIO: 
08 horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de 
março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de 
Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: 
Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 
12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, 
s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por mídia de 
PENDRIVE ou través do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com. 
DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 22 de março de 2021.

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Contrata-
ção da empresa para locação de softwares no setor contábil e no setor de RH 
vinculado as Secretarias do Município de Governador Eugênio Barros – MA. 
DATA DA ABERTURA: 08/04/2021. HORÁRIO: 9 horas. ENDEREÇO DA REALIZA-
ÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. 
Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação-
-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquiri-
do no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da 
CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de 
apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico 
pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 22 
de março de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

GRANORTE S/A.
CNPJ 06.249.258/0001-69

NIRE 21300005927

Ficam os senhores acionistas da Granorte S.A. convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se, em primeira convocação, no dia 31 de março de 2021, às 16:00 horas e, em segunda 
convocação, no mesmo dia, às 18:00 horas em seu escritório sito a Avenida Colares Moreira, 7, salas 
1106 e 1107 Ed. Empresarial Vinicius de Moraes – Calhau, em São Luís (MA), a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

Eleição de Diretoria;
São Luís – MA, 15 de março de 2021.

José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2021 

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 
03/2021, do tipo Menor Preço, no dia 09/04/2021, às 08h30min horas, horário local, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para construção da Praça da Juventude na sede do 
Município de Igarapé Grande - MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto 
Básico, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto 
feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido GRATUITAMEN-
TE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br.

Igarapé Grande (MA), 22/03/2021.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 

Relator

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2021. O 
Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão 
Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei 
nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA: SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSAS 
SÉPTICAS, SUMIDOUROS, HIDROJAMENTO, DESENTUPIMENTO DE PIAS, BOCAS DE LOBO E VASOS 
SANITÁRIOS, LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSAS, COM EMPREGO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS. Data 
e horário do início da disputa: 06 de abril de 2021, às 09h (nove horas). Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de 
expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde 
poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: 
cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 17 de março de 2021. Felipe Pereira Bacelar – 
Pregoeiro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO.Pregão Presencial SRP nº 07/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 
009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes à espécie, Decreto Federal nº 
7.892/13 e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 06 de abril de 2021 às 08h30min, licitação na modalidade 
Pregão Presencial SRP nº 07/2021, do tipo menor preço, objetivando registro de preço pelo prazo de 12 (doze) 
meses para futura e eventual prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos dos prédios públicos do 
Município de Monção – MA. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, 
disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). Conforme 
medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício 
Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 
TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de 
compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Monção - MA, 19 de março de 2021. Kedma 
Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.
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ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ. 
ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, 
conforme Termo de Referência, em atendimento as necessidades do município de 
Itaipava do Grajaú/MA. Através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público 
para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 
Presencial – TIPO Menor Preço Global. ONDE SE LÊ: “Recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 02 de abril de 2021”, LEIA-SE: “Recebi-
mento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 07 de abril de 
2021.”. Itaipava do Grajaú - MA, 22 de março de 2021. Auricélia de Sousa da Silva- 
Pregoeira.  

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ. ERRATA 
DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de 
equipamento Radiológico fixo, conforme Termo de Referência, em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do Grajaú/-
MA. Através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de 
todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial – TIPO Menor 
Preço por Item. ONDE SE LÊ: “Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilita-
ção: às 11h do dia 02 de abril de 2021”, LEIA-SE: “Recebimento e abertura dos envelopes 
Proposta e Habilitação: às 11h do dia 07 de abril de 2021.”. Itaipava do Grajaú - MA, 22 de 
março de 2021. Auricélia de Sousa da Silva- Pregoeira.  

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ. 
ERRATA DO AVISO DE REMARCAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO. TOMADA 
DE PREÇO Nº 004/2021. OBJETO: Contratação de Empresa para perfuração de um poço 
para abastecimento de água no município de Itaipava do Grajaú/MA, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do 
Grajaú/MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de 
Preço – TIPO Menor Preço Global. ONDE SE LÊ: “Continuação da sessão: às 08h do dia 23 
de março de 2021”, LEIA-SE: “Continuação da sessão: às 15h do dia 25 de março de 
2021.”. Itaipava do Grajaú - MA, 22 de março de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Presi-
dente da CPL.  

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. A Prefeitura 
Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: 
Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de combustível com 
fornecimento na bomba, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e da Criança e do Adolescente, conforme especificações constantes do edital. BASE LEGAL: Lei Federal 
nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 08 
de abril de 2021. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 
(vinte reais) mediante a retirada do DAM, na Sala da CPL, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, 
localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@g-
mail.com. Tuntum – MA, 22 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. A Prefeitura 
Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: 
Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de Gás de cozinha (GLP 13 
KG), visando atender a demanda da cantina da Prefeitura Municipal e demais secretarias e lotações. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 
Habilitação: às 09h00min do dia 08 de abril de 2021. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na Sala da CPL, situada 
na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – 
Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 22 de março de 2021. Sara Ferreira Costa 
Fleury - Pregoeira.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

 LI (SEMA nº 045906/2021.)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, CNPJ nº 00.399.857/0029-27, torna 
público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA a Licença de Instalação - LI 
para a construção de uma Ponte sobre o Rio Munim, localizada no município de Nina Rodrigues – MA, conforme processo 
SEMA nº 045906/2021.

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL RETIFICA O AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-
DPE/MA. Objeto; registro de preços visando a aquisição eventual e futura de módulos adaptados 
em contêineres para 04 (quatro) unidades administrativas da DPE/MA, cada uma composta por 
3(três) módulos em estruturas metálicas “tipo contêiner”, módulos habitáveis, (cada um deles 
medindo 12,00 m de comprimento e 2,44 m de largura e 2,90 m de altura, modelo HIGH CUBE 40 
pés)…, anteriormente publicado no Jornal O Imparcial edição do dia 19-03-2021, pag 6, Onde se lê: 
Data/Hora Abertura do Certame: dia 01/04/2021 às 09:00 horas. Leia-se: Data/Hora Abertura do 
Certame: dia 06/04/2021 às 09:00 horas. 

São Luís, 19/março/2021. Comissão Permanente de Licitação DPE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela 
Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2021. A Comissão Permanente 
de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da Lei Federal n• 
10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, 
comunica que no dia 06 de abril de 2021 às 11:00 horas, fará licitação objetivando LOCAÇÃO DE 
VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE – SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir o Edital e seus anexos, 
mediante o recolhimento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no valor de R$ 50,00 (Cinquen-
ta Reais) e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP. Outras 
informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e seus 
articulados. Codó (MA), 17 de março de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela 
Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2021. A Comissão Permanente 
de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da Lei Federal n• 
10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, 
comunica que no dia 06 de abril de 2021 às 14:30 horas, fará licitação objetivando LOCAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE – SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir o Edital e seus anexos, 
mediante o recolhimento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no valor de R$ 50,00 (Cinquen-
ta Reais) e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP. Outras 
informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e seus 
articulados. Codó (MA), 17 de março de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela 
Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021. A Comissão Permanen-
te de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da Lei Federal n• 
10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, 
comunica que no dia 05 de abril de 2021 às 08:30 horas, fará licitação objetivando AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE – 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir o Edital e seus 
anexos, mediante o recolhimento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no valor de R$ 50,00 
(Cinquenta Reais) e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP. 
Outras informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e seus 
articulados. Codó (MA), 17 de março de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela 
Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021. A Comissão Permanen-
te de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da Lei Federal n• 
10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, 
comunica que no dia 05 de abril de 2021 às 11:00 horas, fará licitação objetivando AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE – 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir o Edital e seus 
anexos, mediante o recolhimento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no valor de R$ 50,00 
(Cinquenta Reais) e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP. 
Outras informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e seus 
articulados. Codó (MA), 17 de março de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela 
Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021. A Comissão Permanente 
de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da Lei Federal n• 
10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, 
comunica que no dia 06 de abril de 2021 às 08:30 horas, fará licitação objetivando AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS 
DO SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir 
o Edital e seus anexos, mediante o recolhimento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no valor 
de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – 
SACOP. Outras informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 
e seus articulados. Codó (MA), 17 de março de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL – ELEIÇÃO

A União dos Vereadores e das Câmaras Municipais do Estado do 
Maranhão – UVCM, através de sua Diretoria, devidamente representa-
da pelo seu Presidente, Ver. Asaf Sobrinho, em consonância com o 
estabelecido pelo Estatuto Social da União dos Vereadores e das 
Câmaras Municipais do Estado do Maranhão – UVCM, convoca todos 
os associados para participação no processo de eleição para Diretoria 
e Conselho Fiscal, gestão 2021/2025, conforme previsto no Estatuto 
Social da UVCM, podem votar e serem votados os associados efetivos, 
desde que em dia com suas obrigações para com a UVCM. De acordo 
com o Art. 24 do Estatuto Social da UVCM, a inscrição das chapas 
deverão ser registradas de modo completo na Secretaria Geral, que 
funciona na sala da UVCM localizada na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, através de ofício, contendo nome, os cargos e a 
cidade que representam, com o consentimento dos candidatos e/ou a 
indicação do associado que figurará, para todos os efeitos, como 
representante da chapa. O prazo para inscrição das chapas na eleição é 
de 15 (quinze) dias antes da data da Assembléia Geral. A inscrição das 
chapas deverão ser realizadas dentro do prazo previsto neste edital, 
com a possibilidade de envio dos documentos para o endereço 
eletrônico uniaouvcm@gmail.com,  Ademais, 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), pela Organização Mundial da Saúde, 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19); 
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, 
que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus(-
COVID-19); 
Considerando que as medidas de isolamento e medidas de higiene e 
cuidado vêm apresentando bons resultados, mas que disso não resulta 
o completo esvaziamento do processo de disseminação do COVID-19; 
Considerando que o Maranhão vem apresentando um aumento 
diário de novos casos de COVID-19, com grande incidência em em 
todas as regiões; informa que a assembleia da eleição será realizada de 
forma telepresencial, através da plataforma zoom. Todos os participan-
tes associados receberão o link de acesso a plataforma 2 horas antes 
do início da assembleia. Desta forma, A UVCM convoca todos os 
associados para participarem das eleições para nova Diretoria e Conse-
lho Fiscal, gestão 2021/2025, de acordo com o cronograma abaixo: 1) 
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição 
de Diretoria e do Conselho Fiscal: 22/03/2021; 2) Período para inscrição 
de chapas: de 22/03/2021 até 25/03/2021; 3) Assembleia Geral Extraor-
dinária para eleição e apuração dos votos: 07/04/2021. Dúvidas sobre 
o processo eleitoral poderão ser enviadas para o endereço eletrônico 
da UVCM uniaouvcm@gmail.com, que serão esclarecidas pelo Conse-
lho Consultivo da Associação.

São Luis/MA, 22 de março de 2021.
ASAF PEREIRA SOBRINHO

Presidente da UVCM 

Secretário Carlos Lula vistoria obras  ampliação de 
leitos Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão

O 
secretário de Estado 
da Saúde Carlos Lula 
visitou, nesta segun-
da-feira (22), as obras 

de ampliação de leitos na Mater-
nidade de Alta Complexidade do 
Maranhão (MACMA). Nesta eta-
pa, serão 31 novos leitos, entre 
enfermaria, observação e leitos 
pré-parto, parto e pós-parto (PPP), 
todos destinados ao tratamento de 
gestantes com síndromes gripais 
e casos de Covid-19. A previsão é 
de que a primeira etapa do espaço 
seja entregue nos próximos dias. 

“Com essa estrutura, a gente 
dobra o tamanho do hospital. É 
um sonho antigo que tínhamos de 
fazer essa expansão, e, agora, nós 
temos uma maternidade que se 
torna compatível com o tamanho 

do estado. Ganhamos na atenção 
materna e infantil e também no 
combate à Covid-19”, disse Car-
los Lula. 

Dos 31 novos leitos, 22 serão 
de enfermaria, 4 de PPP e 5 de 
observação. O espaço conta ain-
da com uma sala de consultório 
médico para as gestantes que ne-
cessitarem de cuidados especiais 
após terem o seu bebê. A estru-
tura funcionará no prédio anexo 
à unidade, que é referência para 
tratamento de gestantes com sus-
peita ou diagnóstico positivo de 
Covid-19, atendidas via Central 
de Regulação do Estado. 

Segundo o ginecologista, obs-
tetra e também diretor geral da 
MACMA, Ilmar Hortegal, os no-
vos leitos vão dar mais segurança 

às pacientes. “Desde o início da 
pandemia, temos prestado aten-
dimento às pacientes com a Co-
vid-19 sem deixar de lado aque-
las que não têm a doença. Com o 
anexo, vamos liberar mais leitos 
para as mamães não diagnosti-
cadas, protegendo tanto quem 
recebe o atendimento quanto os 
colaboradores do hospital”, des-
tacou. 

A obra, que está sendo reali-
zada pela Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (Sinfra), também 
prevê a entrega de 10 novos leitos 
de UTI Materna e 28 de enferma-
ria. A expectativa é que tudo seja 
finalizado em breve. Com entrega 
total do espaço, serão 59 novos 
leitos de enfermaria e 10 leitos de 
UTI Materna na unidade. Secretário Carlos Lula em visita às obras de ampliação de leitos na MACMA

Guarda-Vidas  da prefeitura  de São Luís 
intensificam patrulhamento nas 
praias Olho d’Água e Ponta d’Areia

O Corpo de Guarda-Vidas da 
Guarda Municipal de São Luís 
(GMSL) está reforçando o patru-
lhamento nas praias do Olho d’Água 
e Ponta d’Areia, ambas de compe-
tência do Município. As atividades 
foram deslocadas para uma tenda 
móvel que está servindo de base 
provisória, por conta dos serviços 
de construção do posto de salva-
mento, que integra o projeto de 
prolongamento da Avenida Lito-
rânea. A previsão é de que as obras 
terminem em 180 dias. 

No Olho d’Água, as ações re-
cebem atenção especial, com a 
reforma do posto que está sendo 
executada pela Agência Estadual 
de Mobilidade Urbana e Serviços 
Públicos (MOB). Para que o traba-

lho de patrulhamento pudesse ter 
prosseguimento, os guarda-vidas 
estão contando com o apoio da De-
fesa Civil municipal e a parceria da 
Coordenadoria Estadual de Prote-
ção e Defesa Civil do Maranhão. 

Os guarda-vidas usam equipa-
mentos como quadriciclos e flutu-
adores (também conhecidos como 
“salsichões”), além de torres de ob-
servação e do trabalho de ronda 
em toda extensão das duas praias. 

Cuidados
Neste período chuvoso é grande 

a incidência de raios, e por conta 
disso, os guarda-vidas estão orien-
tando aos banhistas nas praias do 
Olho d’Água e também na Ponta 
d’Areia sobre as precauções que 
devem ser seguidas. “Há vários es-

tudos científicos que comprovam 
que, durante tempestades, o risco 
de um raio cair nas praias é gran-
de, por ser uma área descampa-
da. Não é recomendável ficar na 
praia quando está chovendo forte. 
Os nossos guarda-vidas estão re-
forçando as ações preventivas aos 

frequentadores das praias”, enfa-
tizou o secretário Marcos Affonso. 

O subinspetor Antônio Carlos, 
gestor do Corpo de Guarda-Vidas 
da Guarda Municipal de São Luís, 
destaca que é sempre necessário 
prudência para os banhistas. “É 
importante que as pessoas fiquem 

atentas às nossas bandeiras ver-
melhas, que sinalizam trechos pe-
rigosos e as condições do mar. O 
ideal é que a água não ultrapasse a 
altura da cintura. Todos os cuida-
dos devem ser tomados para que 
a diversão e o lazer não se trans-
formem em tragédia”, pontuou.



Pesquisa revela que 83% dos 
turistas avalia como positiva 
a visita em São Luís em 2021 

A Secretaria Municipal de Turismo (Se-
tur) realizou uma pesquisa de demanda 
turística durante o período de alta tem-
porada (fins de semana do mês de feve-
reiro) com o objetivo de coletar dados 
sobre o turista que visita a cidade. Foram 
entrevistadas um total de 260 pessoas no 
Aeroporto Internacional de São Luís - Ma-
rechal Cunha Machado. Um balanço do 
levantamento apontou que 83% dos en-
trevistados classificaram sua experiência 
na capital maranhense como positiva.

Os dados sobre turistas de São Luís 
que fazem parte do banco de dados da 
Setur são fruto de pesquisas realizadas 
pelo Observatório de Turismo de São Luís 
do Maranhão, em parceria com a Setur, 
via coordenação de Análise Mercadoló-
gica. “As informações obtidas através de 
pesquisa são analisadas constantemen-
te. É fundamental entendermos quem 
está escolhendo São Luís como destino 
turístico para direcionarmos as ações da 
Secretaria”, explica Saulo Santos, secre-
tário municipal de turismo.

Perfil do Turista

Segundo a pesquisa, 55% dos turistas 
são homens e 45% mulheres. Em relação 
às regiões do Brasil, os dados mostram 
que 45% vieram do Sudeste, 28% do Nor-
deste, 17% do Centro-Oeste, 5% do Sul, 

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

Em atividade remota

O pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís, ve re a dor Os mar Fi lho (PDT), as si nou
no va re so lu ção pror ro gan do, até o dia 28
des te mês, a sus pen são das ati vi da des pre-
sen ci ais no Pa lá cio Pe dro Nei va de San ta na.
A me di da vi sa ze lar pe la saú de dos ser vi do- 
res da Ca sa, ve re a do res e do pú bli co em ge- 
ral; além de con tri buir pa ra con ter o avan ço
do no vo co ro na ví rus. Já a As sem bleia Le gis- 
la ti va  MA vai fi car on li ne até dia 26.

Para a criançada

Após proi bir a tro ca de men sa gens pri va-
das en tre per fis de usuá ri os mai o res e me no-
res de ida de que não si gam uns aos ou tros, o
Ins ta gram de ve rá, em bre ve, apre sen tar uma
no va ver são da sua pla ta for ma vol ta da es pe-
ci fi ca men te pa ra cri an ças, co mo di vul ga do
pe lo Buzz Fe ed News. 

A in for ma ção foi con fir ma da pos te ri or- 
men te por Adam Mos se ri, di re tor da re de so- 
ci al, atra vés do Twit ter.

O es cri tor, po e ta, ad vo ga do e pro -
cu ra dor do Es ta do, Da ni el Blu me, se
pre pa ra pa ra o lan ça men to do li vro
“His tó ri as da Qua ren te na”, que, se -
gun do uma pos ta gem no seu Ins ta -
gram, se ma na pas sa da, vai acon te -
cer dia 22 de abril, a par tir das 17h,
nu ma li ve trans mi ti da pe lo YouTube
da sua edi to ra Hel ve tia Edi ções. No
ano pas sa do, ele lan çou “De la ções”,
um li vro de po e mas mo der nos e pal -
pi tan tes. Di vi di do em qua tro par tes
ou ca pí tu los, ele de nun cia e re ve la
po e tas, per so na gens, lu ga res e cor -
pos. Na fo to, Da ni el Blu me pre sen te -
an do o co le ga  Hu go As sis Pas sos,
con se lhei ro da OAB/MA e pro fes sor
de Di rei to da UE MA e INASP, com um
exem plar de “De la ções”.

O di re tor co mer ci al do
Gru po Lu xus, Gus ta vo
Tei xei ra Ben der, é o
con vi da do es pe ci al do
Co ne xão ACM des ta
quar ta-fei ra, 24, pa ra
fa lar so bre “Ges tão e
Re du ção de Cus tos de
Te le fo nia”. O even to
pro mo vi do pe la As so -
ci a ção Co mer ci al do
Ma ra nhão se rá trans -
mi ti do ao vi vo, no seu
ca nal do YouTube. A
me di a ção se rá de Ju li -
an der son Ban dei ra
(CEO da ACM).

Em en tre vis ta ao pro -
gra ma Bom Dia Mi ran -
te de se gun da-fei ra,
22, o se cre tá rio Es ta -
du al de Ar ti cu la ção
Po lí ti ca, Ru bens Jr, fa -
lou so bre ações do Go -
ver no no com ba te à
pan de mia. Tam bém
de ta lhou ações que
tem en ca be ça do na Se -
cre ta ria e ques ti o na -
men tos a res pei to das
elei ções do pró xi mo
ano. So bre va ci na ção,
Ru bens fa lou que não
há in ter fe rên ci as po lí -
ti cas na dis tri bui ção.

Gagliasso na Netflix

O ator Bru no Ga gli as so, 38, é no me con fir ma- 
do na sé rie es pa nho la “San to”, pri mei ro tra ba- 
lho de le na Net flix. A tra ma, cri a da por Car los
Ló pez, te rá gra va ções no Bra sil e na Es pa nha.
No pro je to, Bru no vai con tra ce nar com o ator
es pa nhol Raúl Aré va lo, co nhe ci do por “An ti-
mo tim”, “Tar de pa ra a Rai va” e “O Me di a dor”. A
sé rie, que ain da não tem da ta de lan ça men to, é
po li ci al, mas mes cla ce nas de ação com ter ror. A
tra ma gi ra em tor no de San to, um nar co tra fi can- 
te cu jo ros to nun ca foi vis to e que é in ves ti ga do
pe los po li ci ais fe de rais.

Confiança do empresário

Apu ra do men sal men te pe la Con fe de ra ção
Na ci o nal do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris- 
mo (CNC), o Ín di ce de Con fi an ça do Em pre sá rio
do Co mér cio (Icec) apre sen tou re du ção men sal
de 1,5% em mar ço e man te ve a ten dên cia ob ser- 
va da des de o co me ço do ano. 

A va ri a ção foi a mes ma de fe ve rei ro e re fle te
as di fi cul da des mo ti va das pe la de mo ra na imu- 
ni za ção da po pu la ção, no pa ga men to dos be ne- 
fí ci os so ci ais e por con ta de a eco no mia ain da
não en trar nu ma fa se de de co la gem (ta ke off).
Di as me lho res vi rão, com cer te za.

Vagas para inglês EAD

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc),
por meio do Ins ti tu to de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão (Ie ma), abriu 3 mil va- 
gas pa ra cur sos de In glês EAD, que se rão ofer ta- 
dos atra vés da uni da de Ie ma Idi o mas. As ins cri- 
ções, que ini ci a ram nes ta se gun da-fei ra (22) e
se gui rão até o dia 28 de mar ço, são des ti na das a
pes so as com ida de mí ni mas de 13 anos, cur san- 
do o En si no Fun da men tal 2. Es ta é mais uma
ini ci a ti va que in te gra o Ma ra nhão Pro fis si o na li- 
za do, pro gra ma cri a do pe lo Go ver no do Es ta do
pa ra mi ni mi zar os efei tos da Co vid-19.

Pra curtir

Os ami gos e co le gas
de pro fis são da jor na -
lis ta e co lu nis ta so ci -
al Ro se ni ra Al ves, es -
tão fa zen do uma cor -
ren te de ora ções pa ra
a sua saú de e tor cen -
do pa ra que ela ven ça
a guer ra con tra a Co -
vid-19.

A co lu nis ta deu en -
tra da no Hos pi tal
Uni ver si tá rio Pre si -
den te Du tra no úl ti -
mo fim de se ma na,
sen tin do fal ta de ar.

 O seu qua dro se
agra vou e ela aca bou
sen do trans fe ri da pa -
ra a UTI, on de foi in -
tu ba da.

Se gue até dia 27 des -
te mês, a 7ª edi ção da
Se ma na do Vi o li no,
even to que acon te ce
on li ne pe la pri mei ra
vez, com per for man -
ces so lo me mo rá veis.

As per for man ces são
trans mi ti das de se -
gun da a sex ta-fei ra,
às 20h, pe lo YouTube
do fes ti val. 

De pois, às 20h30, es -
ses ar tis tas ba tem
um pa po des con traí -
do pe lo Zo om.

O cres ci men to de
con tra ta ções tem po -
rá ri as em ja nei ro e
fe ve rei ro foi de 25%
em com pa ra ção com
o mes mo pe río do de
2020 no Bra sil, se -
gun do le van ta men to
re a li za do pe la
Employer.

Em ja nei ro, fo ram
mais de 176 mil con -
tra ta ções tem po rá ri -
as, en quan to em fe -
ve rei ro fo ram mais de
300 mil.
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Em atividade remota

O pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís, ve re a dor Os mar Fi lho (PDT), as si nou
no va re so lu ção pror ro gan do, até o dia 28
des te mês, a sus pen são das ati vi da des pre-
sen ci ais no Pa lá cio Pe dro Nei va de San ta na.
A me di da vi sa ze lar pe la saú de dos ser vi do- 
res da Ca sa, ve re a do res e do pú bli co em ge- 
ral; além de con tri buir pa ra con ter o avan ço
do no vo co ro na ví rus. Já a As sem bleia Le gis- 
la ti va  MA vai fi car on li ne até dia 26.

Para a criançada

Após proi bir a tro ca de men sa gens pri va-
das en tre per fis de usuá ri os mai o res e me no-
res de ida de que não si gam uns aos ou tros, o
Ins ta gram de ve rá, em bre ve, apre sen tar uma
no va ver são da sua pla ta for ma vol ta da es pe-
ci fi ca men te pa ra cri an ças, co mo di vul ga do
pe lo Buzz Fe ed News. 

A in for ma ção foi con fir ma da pos te ri or- 
men te por Adam Mos se ri, di re tor da re de so- 
ci al, atra vés do Twit ter.

O es cri tor, po e ta, ad vo ga do e pro -
cu ra dor do Es ta do, Da ni el Blu me, se
pre pa ra pa ra o lan ça men to do li vro
“His tó ri as da Qua ren te na”, que, se -
gun do uma pos ta gem no seu Ins ta -
gram, se ma na pas sa da, vai acon te -
cer dia 22 de abril, a par tir das 17h,
nu ma li ve trans mi ti da pe lo YouTube
da sua edi to ra Hel ve tia Edi ções. No
ano pas sa do, ele lan çou “De la ções”,
um li vro de po e mas mo der nos e pal -
pi tan tes. Di vi di do em qua tro par tes
ou ca pí tu los, ele de nun cia e re ve la
po e tas, per so na gens, lu ga res e cor -
pos. Na fo to, Da ni el Blu me pre sen te -
an do o co le ga  Hu go As sis Pas sos,
con se lhei ro da OAB/MA e pro fes sor
de Di rei to da UE MA e INASP, com um
exem plar de “De la ções”.

O di re tor co mer ci al do
Gru po Lu xus, Gus ta vo
Tei xei ra Ben der, é o
con vi da do es pe ci al do
Co ne xão ACM des ta
quar ta-fei ra, 24, pa ra
fa lar so bre “Ges tão e
Re du ção de Cus tos de
Te le fo nia”. O even to
pro mo vi do pe la As so -
ci a ção Co mer ci al do
Ma ra nhão se rá trans -
mi ti do ao vi vo, no seu
ca nal do YouTube. A
me di a ção se rá de Ju li -
an der son Ban dei ra
(CEO da ACM).

Em en tre vis ta ao pro -
gra ma Bom Dia Mi ran -
te de se gun da-fei ra,
22, o se cre tá rio Es ta -
du al de Ar ti cu la ção
Po lí ti ca, Ru bens Jr, fa -
lou so bre ações do Go -
ver no no com ba te à
pan de mia. Tam bém
de ta lhou ações que
tem en ca be ça do na Se -
cre ta ria e ques ti o na -
men tos a res pei to das
elei ções do pró xi mo
ano. So bre va ci na ção,
Ru bens fa lou que não
há in ter fe rên ci as po lí -
ti cas na dis tri bui ção.

Gagliasso na Netflix

O ator Bru no Ga gli as so, 38, é no me con fir ma- 
do na sé rie es pa nho la “San to”, pri mei ro tra ba- 
lho de le na Net flix. A tra ma, cri a da por Car los
Ló pez, te rá gra va ções no Bra sil e na Es pa nha.
No pro je to, Bru no vai con tra ce nar com o ator
es pa nhol Raúl Aré va lo, co nhe ci do por “An ti-
mo tim”, “Tar de pa ra a Rai va” e “O Me di a dor”. A
sé rie, que ain da não tem da ta de lan ça men to, é
po li ci al, mas mes cla ce nas de ação com ter ror. A
tra ma gi ra em tor no de San to, um nar co tra fi can- 
te cu jo ros to nun ca foi vis to e que é in ves ti ga do
pe los po li ci ais fe de rais.

Confiança do empresário

Apu ra do men sal men te pe la Con fe de ra ção
Na ci o nal do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris- 
mo (CNC), o Ín di ce de Con fi an ça do Em pre sá rio
do Co mér cio (Icec) apre sen tou re du ção men sal
de 1,5% em mar ço e man te ve a ten dên cia ob ser- 
va da des de o co me ço do ano. 

A va ri a ção foi a mes ma de fe ve rei ro e re fle te
as di fi cul da des mo ti va das pe la de mo ra na imu- 
ni za ção da po pu la ção, no pa ga men to dos be ne- 
fí ci os so ci ais e por con ta de a eco no mia ain da
não en trar nu ma fa se de de co la gem (ta ke off).
Di as me lho res vi rão, com cer te za.

Vagas para inglês EAD

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc),
por meio do Ins ti tu to de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão (Ie ma), abriu 3 mil va- 
gas pa ra cur sos de In glês EAD, que se rão ofer ta- 
dos atra vés da uni da de Ie ma Idi o mas. As ins cri- 
ções, que ini ci a ram nes ta se gun da-fei ra (22) e
se gui rão até o dia 28 de mar ço, são des ti na das a
pes so as com ida de mí ni mas de 13 anos, cur san- 
do o En si no Fun da men tal 2. Es ta é mais uma
ini ci a ti va que in te gra o Ma ra nhão Pro fis si o na li- 
za do, pro gra ma cri a do pe lo Go ver no do Es ta do
pa ra mi ni mi zar os efei tos da Co vid-19.
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De pois, às 20h30, es -
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do pe lo Zo om.
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4% do Norte e 1% estrangei-
ros. A maioria - 47% - se hos-
pedou em hotéis, 31% em casa 
de amigos, 8% em apartamento 
ou casa alugada.

Acerca da motivação para a 
escolha da capital maranhense 
como destino, 42% dos entre-
vistados disse que veio a São 
Luís a lazer, 24% devido à fa-
mília e 27% a negócios. Mais 
de 44% informaram ter gasto 
diário médio na cidade supe-
rior a R$ 200, destacando-se a 
estadia de um a cinco dias den-
tre as opções disponibilizadas.

Em múltipla escolha, os tu-
ristas apontaram o que mais 
gostaram em São Luís: 63% 
praias, 60% Centro Histórico, 
52% restaurantes, 34% bares, 

27% praças e Espigão Costeiro 
e 16% Centros Culturais.

As pesquisas foram realiza-
das utilizando questionários on-
line, em que o público escaneia 
o QR-Code e responde no seu 
próprio celular, evitando, assim, 
contato com materiais físicos, 
fortalecendo as medidas sani-
tárias adotadas pela Setur em 
suas ações, no enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus.

Os turistas têm acesso a con-
teúdos sobre São Luís nos per-
fis das redes sociais Instagram 
(@turismo.saoluis) e Facebook 
(Turismo São Luís). Neles, to-
dos podem interagir com fotos 
e vídeos criados para mostrar 
ao público o melhor de São Luís 
do Maranhão
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Até então, de acordo com o Painel Covid-19, o estado distribuiu 437.935 doses aos
municípios (339.935 da CoronaVac e 98.000 da AstraZeneca)

• Tra fe gan do sen ti do An ge lim-Be qui -
mão, com des ti no ao Vi nhais-Cen tro,
pas sar por bai xo do ele va do pe la fai xa
da di rei ta (a es quer da fi ca rá in ter di ta -
da);
• Tra fe gan do sen ti do An ge lim-Be qui -
mão, com des ti no sen ti do Coha ma ou
Ipa se, se gue pe la ro ta tó ria;
• Tra fe gan do sen ti do Coha ma – Vi -
nhais, con ver são à di rei ta pró xi ma ao
pré dio da Oi in ter di ta da, re co men da-
se bus car uma ro ta al ter na ti va por
den tro do bair ro;
• As pes so as que se des lo cam do
Coha fu ma sen ti do Be qui mão-An ge -
lim de vem evi tar cir cu lar pe la Ave ni da
Jerô ni mo de Al bu quer que, bus can do
ou tras vi as.

IMUNIZAÇÃO

845.690 vacinas já
chegaram ao Maranhão
PATRÍCIA CUNHA

O
Go ver no do Es ta do re ce beu, 
no úl ti mo sá ba do, 116.250 
no vas do ses de va ci nas da 
As tra ze ne ca e 97.800 do ses 

da Co ro na Vac (no to tal 214.050 do ses) 
que se rão des ti na das ao iní cio da 
imu ni za ção dos po vos e co mu ni da- 
des qui lom bo las e ri bei ri nhas, e pa ra 
a con ti nui da de da va ci na ção de ido- 
sos de 70 a 74 anos e tra ba lha do res da 
saú de.  Se gun do o go ver no do es ta do, 
com a en tre ga des se lo te, o Ma ra nhão 
che ga a 845.690 do ses de imu ni zan tes 
re ce bi das, sen do 195.800 mil da As tra- 
Ze ne ca e 649.890 da Co ro na Vac.

A re mes sa das va ci nas vai se guir a 
de ter mi na ção do Mi nis té rio da Saú de 
de que de ve rão ser to das dis tri buí das, 
con for me o pú bli co al vo pre co ni za do. 
As mais de 214 mil do ses se rão uti li za- 
das co mo pri mei ra do se pa ra no vos 
pú bli cos, se gun do o go ver no do es ta- 
do, o que da rá ce le ri da de ao pro ces so 
de imu ni za ção dos ma ra nhen ses.

A dis tri bui ção de va ci nas aos mu ni- 
cí pi os con ti nua. No sá ba do a Se cre ta- 
ria de Es ta do da Saú de fez o en vio de 
30.540 do ses re fe ren tes à re mes sa re- 
ce bi da em mar ço. Tam bém co me ça- 
ram a ser dis tri buí das as 116.800 do- 
ses de Co ro na Vac, re fe ren te à re mes sa 
re ce bi da na úl ti ma ter ça-fei ra (16).  A 
dis tri bui ção pa ra os mu ni cí pi os do in- 
te ri or con ti nua sen do re a li za da em 
par ce ria com a Se cre ta ria de Es ta do 
de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP), atra vés 
do Cen tro Tá ti co Aé reo, por meio de 
dois he li cóp te ros, um avião e de vans 
re fri ge ra das.

Até en tão, de acor do com o Pai nel 
Co vid-19 do Go ver no do Es ta do, o 
Ma ra nhão dis tri buiu 437.935 do ses

Na Re gião Me tro po li ta na

MAIS DE 200 MIL DOSES CHEGARAM AO ESTADO DO MARANHÃO NO ÚLTIMO SÁBADO

aos mu ni cí pi os (339.935 da Co ro na- 
Vac  e 98.000 da As tra Ze ne ca) e apli- 
cou 352.149 do ses, o que dá uma co- 
ber tu ra va ci nal de 80,41% cor res pon- 
den te ao pú bli co al vo.

Dos mu ni cí pi os que es tão com co- 
ber tu ra va ci nal abai xo dos 70%, per- 
cen tu al exi gi do em de cre to es ta du al 
co mo cri té rio pa ra re ce bi men to de 
no vas do ses, 14 não che ga ram a 70%, 
de acor do com o úl ti mo bo le tim da 
SES.

A co ber tu ra va ci nal na ca pi tal, São 
Luís es tá em 88,74%. Das 96.132 do ses 
re ce bi das, 85.305 fo ram apli ca das. 
Das de mais ci da des que com põem a 
Re gião Me tro po li ta na, São Jo sé de Ri- 
ba mar es tá com 88,74% de co ber tu ra; 
Ra po sa com 89,11%; e Pa ço do Lu mi ar 
com 86,83%.

A va ci na ção na ca pi tal se gue o cro- 
no gra ma atu al es ta be le ci do pe la Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de. Se rão 
va ci na dos nes ta ter ça-fei ra, 23, os 

ido sos de 73 anos de ida de já ca das- 
tra dos na Pla ta for ma Va ci na São Luís 
(dis po ní vel no si te da Pre fei tu ra no 
en de re ço: www.sa o luis.ma.gov.br).

Ho je se rão va ci na dos os ido sos de 
73 anos nas ci dos en tre os me ses de ju- 
lho e de zem bro: tur no ma tu ti no. de 
ju lho a se tem bro; e tur no ves per ti no, 
de ou tu bro a  de zem bro. O aten di-
men to po de ser no es que ma dri ve-th- 
ru, das 8h às 17h, no Cam pus da Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF- 
MA) e no Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na- 
ção (Mul ti cen ter Se brae). A pes soa 
ido sa es tan do ca das tra da po de ir di re-
to em um dos pon tos de va ci na ção, de 
acor do com o dia da sua fai xa etá ria.

“Meu pai tem 70 anos. Não ve jo a 
ho ra de che gar a vez de le. Es ta mos tão 
an si o sos quan to ele”, co men tou Ma- 
ria de Je sus Sil va em re de so ci al.  A 
Pre fei tu ra in for mou em seu per fil ofi- 
ci al no Ins ta gram que aguar da o re ce-
bi men to de no vas do ses pa ra de fi nir 
um no vo ca len dá rio com ou tros pú- 
bli cos.

FORÇA TAREFA

Obra no mega buraco deve durar 5 dias

FORÇA-TAREFA PARA REPARAÇÃO DO PROBLEMA DEVE DURAR ENTRE TRÊS E CINCO DIAS, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

O trân si to da se gun da-fei ra co me- 
çou com pli ca do pa ra quem pre ci sou
tra fe gar na ave ni da Jerô ni mo de Al bu- 
quer que a par tir do Vi nhais sen ti do
Coha ma. Con ges ti o na men tos e fi las
de car ros se for ma ram por que o trân- 
si to foi al te ra do na ave ni da em fun ção
de uma obra pa ra cor ri gir uma ero são
ocor ri da no úl ti mo sá ba do (20), cau- 
sa da pe lo rom pi men to da tu bu la ção
de es go to que cor ta a ave ni da, per to
do ele va do da Coha ma, sen ti do Vi- 
nhais-Cohab.

Com o tre cho in ter di ta do, a Pre fei- 
tu ra des lo cou pa ra a ave ni da, um efe- 
ti vo de 40 agen tes de trân si to com o
apoio de vi a tu ras e mo to ci cle tas, dis- 
tri buí dos em to do o en tor no, ori en- 
tan do mo to ris tas quan to às al te ra- 
ções de flu xo e as ro tas al ter na ti vas.
Al gu mas vi as da ave ni da fi ca rão in ter- 
di ta das pa ra dar se gu ran ça aos ope rá- 
ri os, pa ra alo car to do o par que ma- 
qui ná rio e os ma te ri ais, e dar tran qui- 
li da de a quem pas sa pe lo lo cal. “As
equi pes es ta rão dis tri buí das es tra te- 
gi ca men te pa ra ope ra ci o na li zar to do
o pla ne ja men to de trá fe go da área. O

tre cho Cen tro-Cohab de ve ser evi ta do
pe los con du to res. Es ta mos re co men- 
dan do ro tas al ter na ti vas, a exem plo
da Via Ex pres sa e da Ave ni da dos Ho- 
lan de ses, que per mi tem mai or flu xo,
evi tan do, as sim, os con ges ti o na men- 
tos, dan do flui dez pa ra o trans por te
pú bli co”, dis se o se cre tá rio da SMTT,
Cláu dio Ri bei ro. A Ave ni da Jerô ni mo
de Al bu quer que é a prin ci pal via que
li ga os bair ros a par tir do Cen tro, em
di re ção à Cohab e bair ros vi zi nhos,
com trá fe go in ten so e a cir cu la ção de
apro xi ma da men te 13 mil veí cu los,
en tre 7h e 8h; e 10 mil, das 18h às 19h,
en tre o An ge lim e Ele va do da Coha- 
ma, se gun do da dos da SMTT. A tu bu- 
la ção de es go to cau sa do ra do rom pi- 
men to es tá lo ca li za da nu ma fai xa de 7
a 8 me tros de pro fun di da de, que cor ta
to da a ave ni da. De acor do com a Se- 
mosp, a for ça-ta re fa pa ra re pa ra ção
do pro ble ma de ve du rar en tre três e
cin co di as, que de pen de rão das con- 
di ções cli má ti cas e do pe río do de cu ra
(se ca gem) do con cre to uti li za do pa ra
a cons tru ção da no va cai xa.

Se gun do a SMTT, as ações de dis ci- 

pli na men to pa ra fa ci li tar o trá fe go na
re gião de vem du rar até que os ser vi- 
ços de mo bi li da de da área, re a li za dos
em par ce ria da Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Ser vi ços Pú bli cos (Se mosp) e a
Com pa nhia de Sa ne a men to Am bi en- 
tal do Ma ra nhão (Ca e ma), se jam con- 
cluí dos

As ori en ta ções pa ra quem vai cir- 
cu lar na área são as se guin tes:

Ca len dá rio de va ci na ção

• Ma nhã: nas ci dos em ja nei ro, fe ve rei ro e mar ço
• Tar de: nas ci dos em abril, maio, ju nho

• Ma nhã: nas ci dos em ju lho, agos to, se tem bro
• Tar de: nas ci dos em ou tu bro, no vem bro, de zem bro

SÃO LUÍS

Veja calendário de
vacinação contra Covid

IDOSOS DE 73 ANOS  SERÃO VACINADOS PELA MANHÃ E TARDE

Uma no va se ma na che gan do e com ela um no vo cro- 
no gra ma de va ci na ção con tra a Co vid-19 em São Luís,
des de on tem, se gun da-fei ra (22), os ido sos com ida de
de 73 anos que já es te jam ca das tra dos no Va ci na São
Luís po dem ser va ci na dos.

O ca len dá rio tem fun ci o na do de for ma de cres cen te e
de acor do com o mês de nas ci men to.

Ido sos de 73 anos
22 de mar ço

23 de mar ço

Lo cais de va ci na ção
Os ido sos po dem se di ri gir ao Cen tro Mu ni ci pal de

Va ci na ção, que fi ca lo ca li za do no Mul ti cen ter Se brae,
aber to de se gun da a sá ba do, das 8h às 17h.

O dri ve-th ru pa ra va ci na ção na Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (UF MA), no Ba can ga tam bém po de ser
uma op ção pa ra ga ran tir sua do se da va ci na.

Do cu men ta ção ne ces sá ria
Os ido sos já ca das tra dos pre ci sam es tá com do cu- 

men to ofi ci al com fo to. Pa ra con fir mar o ca das tro é ne- 
ces sá rio pre en cher um for mu lá rio on li ne que vo cê po de
en con trar no si te www.sa o luis.ma.gov.br/va ci na sa o luis.

HOJE

Bares e restaurantes
não vão parar delivery

DELIVERY DE COMIDA IRIA FIRCAR PARADO POR 24 HORAS

Ba res e res tau ran tes de São Luís pla ne ja vam uma pa- 
ra li sa ção no ser vi ço de delivery co mo for ma de pro tes to.
A pa ra li sa ção es ta va agen da da pa ra ho je, ter ça-fei ra
(23). No fim da ma nhã de on tem, a Abra sel e o Sin di Ba- 
res re ve lou que es tá con ver san do com o Go ver no do Es- 
ta do, e re vol veu não pros se guir com a pa ra li sa ção.

Se gun da uma car ta aber ta, na úl ti ma se ma na, do Sin- 
di ca to Em pre sa ri al de Ba res e res tau ran tes do Ma ra- 
nhão (Sin de ba res) e da As so ci a ção Bra si lei ra de Ba res e
Res tau ran tes (Abra sel), a ca te go ria ques ti o na va os mo ti- 
vos que le va ram o es ta do a fe char ba res e res tau ran tes,
en quan to, os de mais seg men tos per ma ne ci am fun ci o- 
nan do nor mal men te.

Por meio de no ta, a Se cre ta ria de In dús tria, Co mér cio
e Ener gia (Seinc) in for mou que sem pre hou ve diá lo go
fran co e trans pa ren te com to da a clas se em pre sa ri al e
com o se tor de ba res e res tau ran tes.

Ve ja a no ta da Seinc
“A Se cre ta ria de In dús tria, Co mér cio e Ener gia (Seinc),

es cla re ce que sem pre hou ve diá lo go fran co e trans pa ren- 
te com to da a clas se e com o se tor de ba res e res tau ran- 
tes. Di ver sas reu niões fo ram re a li za das, mos tran do os
da dos da pan de mia do no vo co ro na ví rus, as ações re a li- 
za das pe lo Go ver no do Es ta do es tão sen do ado ta dos. Re- 
cen te men te, abri mos ins cri ções do au xí lio pa ra ba res e
res tau ran tes, no va lor de R$ 1.000, que já co me ça ram a
ser pa gos.Pro to co los sa ni tá ri os e di ver sas me di das fo ram
de ba ti das com o se tor e en ti da des, afim de jun tos co la bo- 
rar mos pa ra mi ni mi zar os im pac tos da pan de mia. To- 
das as me di das ado ta das sem pre são ava li a das pe lo co- 
mi tê ci en tí fi co do es ta do e pe di mos a co la bo ra ção de to- 
dos pa ra, jun tos, ven cer mos es se de sa fio.”

 

São Luís, terça-feira, 23 de março de 2021
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A polícia investiga um crime bárbaro, onde duas adolescentes de Teresina, capital do
Piauí, foram mortas e enterradas em cova rasa, que elas mesmas cavaram

IB GE

Sil vi cul tu ra e pas ta gem com
ma ne jo

CRIME BRUTAL

Adolescentes cavam
a própria cova

A
po lí cia ma ra nhen se es tá in- 
ves ti gan do um ca so de um 
bru tal du plo ho mi cí dio con- 
tra du as ado les cen tes, em Ti- 

mon, ci da de dis tan te cer ca de 450 km 
da ca pi tal São Luís.

AS GAROTAS FORAM DESENTERRADAS EM UMA AÇÃO DOS BOMBEIROS E POLÍCIA 

As ví ti mas fo ram as ga ro tas iden ti- 
fi ca das co mo Ma ria Edu ar da Li ra, de 
17 anos, e Joyce El len, 16 anos, mor tas 
em uma re gião de ma ta gal no bair ro 
Par que Ali an ça, em Ti mon. O cri me 

foi co me ti do na ma nhã do úl ti mo do-
min go (21).

As du as ado les cen tes são de Te re si- 
na, ca pi tal do Pi auí, que fi ca ao la do 
de Ti mon. Elas fo ram vis tas pe la úl ti- 
ma vez na noi te do úl ti mo sá ba do 
(20).

As ví ti mas apa re cem em fo tos e ví-
de os ca van do e den tro da pró pria co- 
va. Ou tro fa tor que cha ma a aten ção é 
que as du as tam bém apa re cem em 
ima gens fa zen do um nú me ro com as 
mãos, nu ma pro vá vel re fe rên cia uma 
fac ção cri mi no sa, sen do que elas po- 
dem ter si do re ta li a das por es se or ga- 
nis mo cri mi no so por pos sí vel en vol- 
vi men to com ou tra fac ção.

Uma ação con jun ta en tre po li ci ais 
e mi li ta res do Cor po de Bom bei ros lo- 
ca li zou a co va ra sa e os cor pos das jo- 
vens fo ram en con tra das com fe ri- 
men tos pe lo cor po. Os ca dá ve res fo- 
ram en ca mi nha dos pa ra o Ins ti tu to 
Mé di co Le gal (IML).

NORDESTE

Estado do Maranhão é destaque em áreas agrícolas

AO LADO DE BAHIA E PIAUÍ , O ESTADO DO MARANHÃO RESPONDEU POR 91,74% DO AUMENTO DE ÁREAS AGRÍCOLAS

O Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca (IB GE) di vul gou os da dos
do Mo ni to ra men to da Co ber tu ra e
Uso da Ter ra, com es ta tís ti cas de sa- 
gre ga das por Es ta dos (e Dis tri to Fe de- 
ral), re fe ren tes aos anos de 2000, 2010,
2012, 2014, 2016 e 2018.

O Ma ra nhão es te ve en tre os des ta- 
ques da pu bli ca ção, prin ci pal men te
na ex pan são da área agrí co la do Nor- 
des te e na ex pan são do uso da ter ra –
nes ta ca te go ria, os des ta ques fo ram
pa ra as áre as de sil vi cul tu ra e pas ta- 
gem com ma ne jo.

Ao la do de Bahia e Pi auí, o Ma ra- 
nhão res pon deu por 91,74% do au- 
men to de áre as agrí co las no Nor des te
en tre 2000 e 2018. O cres ci men to foi,
prin ci pal men te, so bre as áre as de ve- 
ge ta ção cam pes tre no Ma to pi ba (re- 
gião for ma da por Ma ra nhão, To can- 

tins, Pi auí e Bahia).
De acor do com os da dos do IB GE,

as áre as de ve ge ta ção cam pes tre fo- 
ram subs ti tuí das por áre as agrí co- 
las. “Da dos co mo es tes do IB GE nos
aju dam a en ten der, ca da vez mais, o
que mo ve e co mo se mo ve o ce ná rio
agrí co la não só no Ma ra nhão, mas em
to do o Bra sil. É a par tir de les e dos diá- 
lo gos com as en ti da des re pre sen tan- 
tes, que po de mos cons truir ações que
aju dem a mo vi men tar e ace le rar o se- 
tor”, afir ma o se cre tá rio de In dús tria,
Co mér cio e Ener gia (Seinc), Sim plí cio
Araú jo.

O Mo ni to ra men to da Co ber tu ra e
Uso da Ter ra já ha via pu bli ca do os da- 
dos na ci o nais em 2020, mas sem o de- 
ta lha men to por Es ta do. Na pu bli ca- 

ção, são in cluí dos ma pas, grá fi cos e
tex tos téc ni cos que mos tram as mu- 
dan ças ocor ri das na co ber tu ra e no
uso da ter ra do ter ri tó rio bra si lei ro em
ca da pe río do ci ta do.

Na ca te go ria de ex pan são do uso da
ter ra, en tre 2000 e 2018, o Ma ra nhão
fi gu rou en tre os cin co de mai or des ta- 
que em dois se to res: no de pas ta gem
com ma ne jo e em sil vi cul tu ra.

Na pas ta gem com ma ne jo, o Ma ra- 
nhão fi gu rou em quar to lu gar, com
26.485 km² – é o úni co es ta do do Nor- 
des te a fi gu rar en tre os cin co es ta dos
de mai or des ta que no país. Já em Sil-
vi cul tu ra, apa re ce em quin to lu gar,
com 2.485 km², lo go atrás da Bahia,
que apa re ce com 2.856 km².

Co mo de nun ci ar?

GOL PES NA IN TER NET

Mais de 40% dos
si tes não são se gu ros

Com in tui to de cons ci en ti zar a po pu la ção so bre seus
di rei tos, o Mês do Con su mi dor se tor nou opor tu ni da de
pa ra as mar cas ofe re ce rem pro mo ções du ran te o mês de
mar ço. As pes so as, no en tan to, de vem fi car aten tas às
fal sas ofer tas. De acor do com o úl ti mo ma pe a men to fei- 
to pe la Big Da ta Corp, a pe di do da Se ra sa Ex pe ri an, mais
de 40% dos si tes do país não es tão se gu ros. A es ta tís ti ca
re pre sen ta um to tal de 7,2 mi lhões de en de re ços.

Pa ra Ka leb Ma ri a no, ad vo ga do es pe ci a lis ta em di rei to
cons ti tu ci o nal e co or de na dor do cur so de Di rei to da Fa- 
cul da de Pi tá go ras de São Luís, as cam pa nhas frau du len- 
tas na in ter net, acon te cem prin ci pal men te via e-mail,
SMS, on de os con su mi do res es tão su jei tos com mais fa- 
ci li da de nes tes gol pes. “A par tir des tas con di ções atra- 
en tes, os cri mi no sos cos tu mam con se guir in for ma ções
si gi lo sos, que vão des de o aces so aos da dos pes so ais co- 
mo no me e CPF até apli ca ções ban cá ri as e car tões de
cré di to”, co men ta Ka leb.

A par tir des tas con di ções atra en tes,

os cri mi no sos cos tu mam con se guir

in for ma ções si gi lo sas, que vão des de

o aces so aos da dos pes so ais co mo

no me e CPF, até apli ca ções

ban cá ri as e car tões de cré di to.

Se gun do o ad vo ga do, pe río dos pro mo ci o nais co mo a
Se ma na do Con su mi dor e Black Friday são uma óti ma
opor tu ni da de pa ra os cri mi no sos am pli a rem es se ti po
de cap ta ção de di ver sas for mas. Uma de las, que se tor- 
nou mui to co mum ao lon go dos anos, es tá nos si tes que
pe dem in for ma ções pes so ais an tes mes mo de adi ci o nar
al go ao car ri nho de com pras. “É pre ci so ter mui ta aten- 
ção e cui da do na ho ra do for ne ci men to de da dos pes so- 
ais nas com pras on-li ne, pois só em 2020, fo ram mais de
244 mi lhões de com pras que fo ram che ca das, com a
pos si bi li da de de ações cri mi no sas. É pre o cu pan te, pois
mos tra a vul ne ra bi li da de, que pos si bi li tam a cri a ção de
per fis fal sos, re a li zar com pras em no me da ví ti ma e até
mes mo so li ci tar em prés ti mos ban cá ri os”, en fa ti za o co- 
or de na dor de Di rei to da Pi tá go ras de São Luís.

É pre ci so ter mui ta aten ção e

cui da do na ho ra do for ne ci men to de

da dos pes so ais nas com pras on li ne,

pois só em 2020, fo ram mais de 244

mi lhões de com pras que fo ram

che ca das, com a pos si bi li da de de

ações cri mi no sas.

Ca so o con su mi dor se ja al vo de ações frau du len tas,
as de nún ci as po dem ser re a li za das por meio do si te
https://www.con su mi dor.gov.br/. Vi gen te des de 2014, a
pla ta for ma de fá cil aces so é uma opor tu ni da de de o in- 
di ví duo pes qui sar so bre a em pre sa e re por tar as ações
cri mi no sas. Bas ta pre en cher um for mu lá rio dis po ní vel
no si te e en ca mi nhar ao ór gão.

Ou tra pos si bi li da de é aci o nar o Pro con da sua ci da de
e re la tar o trans tor no ocor ri do du ran te sua com pra on-
li ne. Pa ra is so, pro cu re o si te da en ti da de de seu es ta do e
reú na o má xi mo de in for ma ções pos sí veis, co mo prints,
tro ca de men sa gens e e-mails que com pro vem o ocor ri- 
do.

São Luís, terça-feira, 23 de março de 2021
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O Sampaio Corrêa já tem um novo desafio pela competição regional e encara o Altos,
hoje, pela quinta rodada do Copa do Nordeste

NO PIAUÍ

Sampaio Corrêa quer
a primeira vitória 

Re tor no

Al tos

A
in da sem ven cer na Co pa do 
Nor des te 2021, o Sam paio 
Cor rêa já tem um no vo de sa- 
fio pe la com pe ti ção. A úl ti ma 

par ti da do Tri co lor ma ra nhen se foi 
con ta o Vi tó ria-BA, em um em pa te no 
Es tá dio Cas te lão, no úl ti mo sá ba do 
(20).

Sem tem po pa ra se pre pa rar, o ti me 
ma ra nhen se em bar cou no do min go 
(21), pa ra Te re si na-PI, on de vai en ca- 
rar ho je, ter ça-fe ri ra (23), o Al tos-PI.

Pa ra a par ti da a equi pe bo li vi a na 
re a li zou um trei na men to le ve na tar de 
da se gun da-fei ra, no CT do Ri ver, na 
ca pi tal pi aui en se. Co mo co mu men te 
faz o téc ni co Ra fa el Gua na es só de ve 
con fir ma a es ca la ção da equi pe mo- 
men tos an tes da par ti da.

A boa no tí cia pa ra o trei na dor, é o 
re tor no do vo lan te Fer rei ra, que cum- 
priu sus pen são au to má ti ca e de ve re- 
as su mir a ti tu la ri da de na va ga de Gui- 
lher me Tei xei ra.

O Tri co lor tam bém ava lia a si tu a- 
ção do la te ral-di rei to Sá vio e do za- 
guei ro Joé cio, que es tão en tran do aos 
pou cos na equi pe após pro ble mas clí- 
ni cos, mas são con si de ra dos ti tu la res. 
Ca so já te nham con di ção de en trar jo- 
gan do, Ro ni e Pau lo Sér gio de ve rão 
ser sa ca dos.

A par ti da en tre Al tos e Sam paio pe- 
la quin ta ro da da da Co pa do Nor des te 
se rá re a li za da no es tá dio Al ber tão, às 
15h45.

O Al tos tam bém en cer rou a pre pa- 
ra ção on tem, pa ra en fren tar o Sam-

SAMPAIO CORRÊA VEM DE EMPATE COM O VITÓRIA, NO CASTELÃO, NO ÚLTIMO SÁBADO

paio Cor rêa pe la 5ª ro da da da Co pa do 
Nor des te. O Ja ca ré ven ceu o 4 de Ju- 
lho, no úl ti mo sá ba do, no Gi gan te da 
Re den ção, e pe ga a Bo lí via Que ri da 
ho je, no mes mo lo cal. O Al vi ver de não 
te rá o ti tu lar Dos San tos, que cum pre 
sus pen são au to má ti ca pe lo acú mu lo 
do ter cei ro car tão ama re lo.

A ten dên cia é que Ne ti nho se ja o ti- 
tu lar do Al tos ao la do de Ray no meio 
de cam po, à fren te da de fe sa. Ro ger 
Gaú cho po de co me çar jo gan do no va- 

men te – foi ti tu lar con tra o 4 de Ju lho.
O Ja ca ré de ve en ca rar o Sam paio 

Cor rêa com Mar ce lo, Ge an, Rei nal do 
Lo bo, Ra fa el Araú jo e Ti a gui nho; Ne ti-
nho, Ray e Ro ger Gaú cho; Kle nis son, 
Ma no el e Be ti nho.

O Al tos é o ter cei ro co lo ca do do 
Gru po B com 7 pon tos, mes ma quan- 
ti da de do Vi tó ria, quar to co lo ca do, 
que tem me nor sal do de gols. ABC (1º) 
e For ta le za (2º), com oi to pon tos, 
com ple tam par te de ci ma da ta be la.

DA NI EL AMO RIM

ESTADUAL 2021

Moto tem desfalques
para duelo com São José

ATACANTE FELIPE CRUZ NÃO JOGA CONTRA O PEIXE PEDRA

Após go le ar o Ba ca bal e re as su mir a li de ran ça do Ma- 
ra nhen se, o Mo to Club ini ci a rá os tra ba lhos vi san do ao
jo go con tra o São Jo sé, no sá ba do (27). Pa ra es se con- 
fron to, a equi pe ru bro-ne gra tem dois des fal ques cer tos:
o la te ral-di rei to Di e go Re nan e o ata can te Fe li pe Cruz,
que re ce be ram o ter cei ro car tão ama re lo.

Fe li pe foi o des ta que do du e lo di an te do Ba ca bal nes- 
te do min go (21), ao mar car dois gols, che gan do a três no
Es ta du al. O atle ta é um dos ar ti lhei ros da com pe ti ção,
ao la do de Gus ta vo (Ia pe) e Du du (Sam paio). Na la te ral-
di rei ta, Matheu si nho de ve ter a pri mei ra chan ce co mo
ti tu lar, com a au sên cia de Di e go Re nan.

Na par ti da do úl ti mo fi nal de se ma na, o Pa pão não
con tou com o meia Clei ti nho e o meia-ata can te Rai, am- 
bos com pro ble mas mus cu la res. Os jo ga do res se rão re a- 
va li a dos pe lo de par ta men to mé di co ao lon go da se ma- 
na. Só a par tir dis so, se rá de fi ni do se eles es ta rão dis po- 
ní veis con tra o Pei xe-Pe dra.

Lí der com 12 pon tos e 100% de apro vei ta men to, o
Mo to Club en fren ta rá o São Jo sé no pró xi mo sá ba do
(27). A par ti da te rá iní cio às 15h30 e se rá re a li za da no es- 
tá dio Nho zi nho San tos.

Aná li se do pro ble ma

PAULISTÃO

FPF acata suspensão de três rodadas
A Fe de ra ção Pau lis ta de Fu te bol vol tou a

se reu nir com os clu bes da pri mei ra di vi são
es ta du al, na ma nhã de on tem, se gun da-
fei ra, e de ci diu que aca ta rá a sus pen são
dos jo gos do Pau lis tão en quan to du rar a fa- 
se emer gen ci al do pla no de con ten ção do
no vo co ro na ví rus do go ver no de São Pau lo.

Com is so, es tá man ti da a sus pen são da
quin ta, sex ta e sé ti ma ro da das, aque las
pre sen tes no pe río do da proi bi ção de jo gos
anun ci a da pe lo go ver no, de 15 a 30 de mar- 
ço.

A Fe de ra ção de sis tiu de le var os jo gos a
ou tros Es ta dos e de bus car na Jus ti ça a ga- 
ran tia de re a li za ção, co mo vi nha co gi tan- 
do. A en ti da de pro me te en cer rar o cam pe- 
o na to na da ta pre vis ta: 23 de maio.

Ve ja abai xo a no ta ofi ci al da Fe de ra ção
Pau lis ta de Fu te bol:

“A Fe de ra ção Pau lis ta de Fu te bol, os 16
clu bes do Pau lis tão Si cre di, os Sin di ca tos
dos Atle tas, dos Ár bi tros e dos Trei na do res se
reu ni ram vir tu al men te nes ta se gun da-fei- 
ra. Abai xo, as de li be ra ções des te en con tro:

– A Fe de ra ção Pau lis ta de Fu te bol e os 16
clu bes de ci di ram por una ni mi da de sus pen- 
der a re a li za ção das ro da das do pe río do de
Fa se Emer gen ci al no Es ta do de São Pau lo,
es pe ci fi ca men te das ro da das 5, 6 e 7 da
com pe ti ção, cu jos jo gos se rão re a gen da dos
e pu bli ca dos em mo men to opor tu no;

– Di an te des sas sus pen sões, a FPF es tu- 
dou a re a li da de de ca len dá rio dos clu bes e
apre sen tou aos par ti ci pan tes. To dos es tão
de acor do que se rão ne ces sá ri os es for ços pa- 
ra ade quar o agen da men to dos jo gos;

– O Co mi tê Mé di co da FPF, com pos to por
pro fis si o nais da fe de ra ção e dos clu bes, rei- 
te ra a se gu ran ça do pro to co lo de saú de ela- 
bo ra do e apro va do por to dos os ór gãos com- 
pe ten tes;

– A FPF e os clu bes, por meio de seus de- 
par ta men tos de Co mu ni ca ção e Mar ke ting,
se reu ni rão com o pro pó si to de in ten si fi car
as cam pa nhas re la ti vas aos cui da dos de hi- 
gi e ne, iso la men to so ci al e va ci na ção, vi san- 
do am pli fi car as in for ma ções so bre me di- 
das sa ni tá ri as de com ba te à pan de mia;

– Por fim, a FPF e to dos os clu bes par ti ci- 
pan tes rei te ram pu bli ca men te que o Pau lis- 

tão Si cre di se rá re to ma do a par tir do dia
31/3 e o tér mi no da com pe ti ção acon te ce rá
na da ta pre vis ta, 23 de maio.”

Na se ma na pas sa da, os 16 clu bes da eli te
es ta du al ha vi am ana li sa do a pos si bi li da de
de le var a ques tão à Jus ti ça. A mai o ria vo- 
tou con tra. 

En tre os gran des, só o São Pau lo de fen- 
deu a ju di ci a li za ção, en quan to os clu bes
do Co rinthi ans, Pal mei ras e San tos fo ram
con trá ri os. 

A vo ta ção es ta va em pa ta da em oi to a oi- 
to, mas a Fer ro viá ria mu dou o vo to que de- 
ci diu pe la de sis tên cia da ação.

Além do São Pau lo, Gua ra ni, Itu a no, In-
ter de Li mei ra, São Ben to, Mi ras sol e No vo- 
ri zon ti no que ri am en trar na Jus ti ça. Com o
Co rinthi ans, Pal mei ras e San tos fi ca ram
Fer ro viá ria, Pon te Pre ta, San to An dré, Red
Bull Bra gan ti no e São Ca e ta no.

O Cam pe o na to Pau lis ta es tá im pe di do
de ser dis pu ta do em São Pau lo por de cre to
do go ver no es ta du al, que sus pen deu to dos
os even tos es por ti vos de 15 a 30 de mar ço
co mo uma das me di das pa ra ten tar con ter
a pan de mia de Co vid-19, em seu mo men to
mais crí ti co no país.

A FPF ten tou, mais de uma vez, con ven- 
cer o go ver na dor João Do ria a man ter as
par ti das do tor neio. 

Hou ve reu niões com o Mi nis té rio Pú bli- 
co, ava lis ta da de ci são do go ver no, mas os
ar gu men tos não fo ram acei tos. 

A Fe de ra ção, em no ta, dis se que o go ver- 
no agia con tra evi dên ci as mé di cas e ci en tí- 
fi cas ao pa ra li sar o fu te bol.

Di an te da proi bi ção, a pri mei ra op ção
foi bus car es tá di os em ou tros es ta dos que
pu des sem re ce ber os jo gos. Hou ve ace no
ao Rio de Ja nei ro, que re cu sou, e a Mi nas
Ge rais. 

Em MG, as ne go ci a ções ca mi nha ram a
pon to de a Fe de ra ção mar car São Ben to x
Pal mei ras, que ocor re ria na quar ta pas sa da
(dia 17/03), pa ra o es tá dio In de pen dên cia,
em Be lo Ho ri zon te, mas o go ver no lo cal
tam bém en du re ceu as re gras, e o jo go foi
sus pen so.

TÓQUIO 2021

Voluntários devem ser vetados

O JAPÃO NÃO PERMITIRÁ A ENTRADA DE VOLUNTÁRIOS DE FORA DO PAÍS PARA AS OLIMPÍADAS

Os or ga ni za do res da Olim pía da de Tó- 
quio dis se ram on tem, se gun da-fei ra (22),
que o Ja pão não per mi ti rá a en tra da de
vo lun tá ri os de fo ra do país, ex ce to por
aque les que são con si de ra dos es sen ci ais,
de pois da de ci são de proi bir es pec ta do res
es tran gei ros em meio a pre o cu pa ções da
po pu la ção com o no vo co ro na ví rus.

O pre si den te-exe cu ti vo da Tó quio-
2020, Toshi ro Mu to, dis se em en tre vis ta
co le ti va ser “la men tá vel”, mas que os or- 
ga ni za do res de ci di ram to mar uma de ci- 
são ago ra pa ra evi tar con fu são pa ra os vo- 

lun tá ri os es tran gei ros que aguar da vam
uma de ci são. Cer ca de 600 mil in gres sos
com pra dos por pes so as que mo ram no
ex te ri or se rão re em bol sa dos, as sim co mo
ou tros 30 mil in gres sos pa ra a Pa ra lim pía- 
da, dis se ram os or ga ni za do res dos Jo gos
no sá ba do de pois de de ci di rem pe la proi- 
bi ção de es pec ta do res es tran gei ros du- 
ran te o even to. Mu to dis se que ex ce ções
se rão fei tas pa ra vo lun tá ri os com co nhe- 
ci men to es pe ci a li za do so bre es por tes es- 
pe cí fi cos e que es sas pes so as re ce be rão
no ti fi ca ções in di vi du ais.

São Luís, terça-feira, 23 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Uma abordagem simples e direta, que abusa da criatividade, para passar uma
mensagem da forma mais rápida possível

JU LI NA RA LO PES

REI nal do (2020)

Que ri da!(2019)

GU GA (2019)

Aqua re la (2018)

Aca lan to (2013)

Di ver si da de

LISTA

Curtas maranhenses
fazem sucesso

O
cur ta-me tra gem tem uma
abor da gem sim ples e di re ta,
que abu sa da cri a ti vi da de
pa ra pas sar uma men sa gem

da for ma mais rá pi da pos sí vel. Nor- 
mal men te es ses fil mes de pou ca du- 
ra ção são exi bi dos em fes ti vais de ci- 
ne ma.

O Ma ra nhão tem evo luí do mui to e
es tá en ga ti nhan do na pro du ção de ci- 
ne ma, ho je é pos sí vel ver gran des pro- 
du ções que não se li mi tam ape nas ao
es ta do, es tão ga nhan do es pa ço no
país e no mun do.

Pa ra o ator Ju an Ser ra, de 24 anos,
al guns dos gran des de sa fi os na pro- 
du ção de cur tas-me tra gens no es ta do
é a fal ta de in cen ti va do res e a pre ca ri- 
e da de nos equi pa men tos.

“A fal ta de apoi a do res, de equi pa- 
men tos, for ma ção pro fis si o nal e de
co nhe ci men tos que são ofer ta dos, is- 
so aca ba acar re tan do e in ter fe rin do
na pro du ção. Pa ra se ter uma boa pro- 
du ção na prá ti ca é pre ci so uma boa
for ma ção teó ri ca e no nos so es ta do
mui to pou co são os cur sos de ci ne ma
ofer ta dos”, afir ma.

O ator fez par te do elen co de GU- 
GA, um cur ta-me tra gem da Fran co
Fil mes com di re ção de Mar co ni Fran- 
co, fei ta de for ma to tal men te in de- 
pen den te.

“O cur ta é de 2019, par tiu do ro- 
man ce “A Pro cu ra do Pa raí so”, de au- 
to ria de Mar co ni Fran co, uma obra
não pu bli ca da, es cri ta em 1990”, ex- 
pli cou Ju an.

É pos sí vel acom pa nhar uma tra ma
in crí vel em me nos de du as ho ras? Não
é o tem po de du ra ção que vai de ter- 
mi nar a qua li da de de uma obra. Por
is so, O Im par ci al se le ci o nou cin co
cur tas-me tra gens ma ra nhen ses que
va lem ca da mi nu to.

O cur ta-me tra gem, di ri gi do por
Thaís Li ma, con ta a his tó ria de um jo- 
vem de clas se mé dia al ta. Quan do tem
iní cio o iso la men to so ci al de vi do à
pan de mia do no vo co ro na ví rus, seus
pais, que são ido sos, de ci dem ir pa ra
ou tro lu gar a fim de se pro te ge rem.
Des sa for ma, o jo vem co me ça a vi ver
so zi nho em ca sa de ma nei ra in de pen- 
den te.

O cur ta di ri gi do por Ge o va ne Ca- 
mar go, com ro tei ro de Bar ba ra Liz e
Lí via Li ma, foi gra va do em 2019. O fil- 
me é pro ta go ni za do pe los ato res Ná- 
dia D’Cás sia, Lú cia Reis e Adail ton Di- 
as e con ta a his tó ria de Ka ren, que
após a che ga da da sua avó, a sua vi da
co me ça a vi rar de ca be ça pa ra bai xo e
as di ver gên ci as de ge ra ções fi cam ca- 
da vez mais pre sen tes.

A pro du ção, que te ve co mo ce ná rio
a co mu ni da de de Mo jó, em Pa ço do
Lu mi ar e em São Luís, am bas ci da des
no es ta do do Ma ra nhão, abor da a jor-
na da de uma cri an ça que pro cu ra um
lu gar de so nho pa ra vi ver. É uma pro- 
du ção ge nui na men te ma ra nhen se,
on de to da equi pe e elen co tra ba lha- 
ram de for ma vo lun tá ria. O fil me traz
à to na ques tões so ci ais co mo de si- 
gual da de de ren da, vi o lên cia do més- 
ti ca, pre con cei to e si tu a ções de pes so-
as que mo ram nas ru as.

O cur ta-me tra gem pro du zi do pe los
di re to res e ro tei ris tas Thi a go Kis ten-
mac ker e Al Da nu zio, é ba se a do em
uma his tó ria ve rí di ca. Ana é uma jo-
vem que mo ra com sua so gra e fi lha,
en quan to seu noi vo, Mar ce lo, aguar- 
da seu jul ga men to na ca deia. A pro ta-
go nis ta ig no ra o pe di do de Mar ce lo e
o vi si ta na pe ni ten ciá ria. En tão, a fa-
mí lia de Ana pas sa a ser ame a ça da por
o che fe de uma vi o len ta fac ção que
age na ci da de.

Pro du zi do e di ri gi do por Ar tu ro Sa- 
bóia, a his tó ria re tra ta as di fi cul da des
de uma se nho ra anal fa be ta que bus ca
ame ni zar a sau da de do seu fi lho ao
so li ci tar a um co nhe ci do pa ra que leia
di ver sas ve zes a mes ma ve lha e úni ca
car ta en vi a da há dez anos por seu fi- 
lho. Atra vés des sas lei tu ras, uma bo ni- 
ta ami za de e cum pli ci da de é cri a da
en tre os dois.

FILME

“Cabras da Peste” mostra a força da comédia

OS ATORES EDMILSON FILHO E MATHEUS NACHTERGAELE PROTAGONIZAM “CABRAS DA PESTE”, QUE ESTREOU NA NETFLIX DIA 18

Uma qua se reu nião de
Francisgleydisson, de Ci ne Holliúdy, e
de João Gri lo, de O Au to da Com pa de- 
ci da. Es sa é a pri mei ra im pres são ao
ver Ed mil son Fi lho e Matheus Na ch- 
ter ga e le jun tos em Ca bras da pes te,
fil me na ci o nal que es tre ou na Net flix
em 18 de mar ço, fi can do dis po ní vel
no ca tá lo go pa ra 190 paí ses. En tre tan- 
to, o lon ga-me tra gem apre sen ta no- 
vos per so na gens: Bru ceui lis e Trin da- 
de, dois po li ci ais, um ce a ren se e ou tro
pau lis ta, que aca bam se jun tan do na
mis são de en con trar Ce les ti na, ca bra
con si de ra da pa trimô nio de uma pe- 
que na ci da de no in te ri or do Ce a rá,
que de sa pa re ceu. Jun tos, se me tem
em mui tas con fu sões.

“Is so (o fil me) é uma pos si bi li da de
de elo gi ar as du plas de pa lha ço. Di di e
De dé, Gran de Ote lo e Os ca ri to, O Gor- 
do e o Ma gro. É a opor tu ni da de de
brin car com o gran de ami go”, de fi ne
Matheus Na ch ter ga e le em en tre vis ta
ao Cor reio. A do bra di nha en tre os ato- 
res co me çou da par ce ria cons truí da
em Ci ne Holliúdy, o qual atu al men te
es tão gra van do a se gun da tem po ra da
da ver são se ri a da da Glo bo e do

Globoplay. “O Ca bras da pes te é um
pou co re sul ta do do nos so en con tro
em Ci ne Holliúdy e es tá es tre an do,
en quan to es ta mos gra van do, é uma
boa coin ci dên cia.”

Pen sa do ini ci al men te pa ra o ci ne- 
ma, Ca bras da pes te aca bou ga nhan- 
do uma no va ca sa, o stre a ming, de vi- 
do à pan de mia. “Es ta mos fe li zes por- 
que é uma pla ta for ma que vai pa ra o
mun do to do”, co men ta Ed mil son. Pa- 
ra Matheus, es se se rá um apren di za do
des se pe río do de co vid-19. “O ci ne ma
vai mu dar a par tir de ago ra. A pes te
vai du rar mais tem po do que a gen te
ima gi na va. Os fil mes, em ge ral, vão
nas cer mui to pa ra o stre a ming”,
acres cen ta o ator.

Na te li nha, os dois se jun tam a vá ri- 
os ou tros co me di an tes bra si lei ros,
des de hu mo ris tas que fi ze ram su ces- 
so nos ba res ce a ren ses até aque les
que ga nha ram es pa ço pri mei ra men te
na web, co mo a tru pe do Por ta dos
Fun dos e do Cho que de Cul tu ra. “É
um mix mui to gran de. É um fil me de
acei ta ção das di fe ren ças, en tre os di- 

fe ren tes, en tre as ge ra ções”, afir ma
Matheus. En tre os no mes do elen co
es tão Evelyn Cas tro, Ju li a no Ca zar ré,
Fal cão, Vic tor Al len e Le tí cia Li ma.

Ca bras da pes te é uma co mé dia,
mas be be de vá ri as fon tes. É pos sí vel
per ce ber in fluên ci as do gê ne ro po li ci- 
al, dos fil mes de lu tas mar ci ais e da
co mé dia ti pi ca men te nor des ti na. Tu- 
do is so em ba la do num es ti lo bas tan te
bra si lei ro. “É um fil me que pe de ter-
nu ra, com um po li ci al abra si lei ra do
an ti ar mas. Es ta mos elo gi an do o jei to
bra si lei ro de fa zer ci ne ma. Es pe ro que
as pes so as cur tam e en ten dam que
não tem uma pre ten são além de ser
ter no e ca ri nho so”, ex pli ca o in tér pre- 
te de Trin da de.

Com di re ção de Vi tor Brandt e pro-
du ção de Hal der Go mes, o pro je to
nas ceu com a in ten ção de con tar uma
his tó ria bra si lei ra num es ti lo de fil- 
mes buddy cop. Ed mil son ci ta, por
exem plo, Um ti ra da pe sa da, com Ed- 
die Murphy co mo uma re fe rên cia. “A
gen te ten tou fa zer uma co mé dia com
re fe rên ci as des sas lu tas de po li ci ais,
com a ca ra do Bra sil. Acho que is so era
fun da men tal”, con ta Ed mil son Fi lho.

Jail son Bel fort

Usan do ca ne tas

COM MARANHENSE

Exposição de obras
feitas à caneta

Des de de zem bro de 2020, a Ex po si ção Bra sí lia em Li- 
nhas, do ar tis ta plás ti co Jail son Bel fort, ocu pa o  Es pa ço
Lú cio Cos ta. Bra sí lia em Li nhas é com pos ta por 60 (ses- 
sen ta) obras  fei tas com ca ne tas es fe ro grá fi cas. Na co le- 
tâ nea, es tão os prin ci pais mo nu men tos e íco nes da Ca- 
pi tal Fe de ral , uma ho me na gem aos 60 anos de Bra sí lia.

Em fun ção das me di das pa ra con ten ção da pan de- 
mia, o Es pa ço Lú cio Cos ta en con tra-se fe cha do e, pa ra
que o pú bli co te nha mais uma op ção de en tre te ni men to
com qua li da de e se gu ran ça, Bel fort for ma tou uma  Ex- 
po si ção Vir tu al com  al gu mas de su as obras .

Se rão apre sen ta das 32 te las, di vi di das em qua tro te- 
mas: “Re li gi o si da de”, “Mo nu men tos e es cul tu ras”, “Cul- 
tu ra e la zer” e “Pré di os pú bli cos” que po dem ser apre ci- 
a das na pá gi na no Ins ta gram @bra si li a em li nhas, a par tir
do dia 20 de mar ço. “Bra sí lia em Li nhas” é uma re a li za- 
ção do Es pa ço Lú cio Cos ta e da Se cre ta ria de Cul tu ra e
Eco no mia Cri a ti va e con ta com pa tro cí nio do Vi são
Hos pi tal de Olhos e apoio da Ca sa da Mol du ra, Ta to Co- 
mu ni ca ção e Vi si te Bra sí lia.

Na tu ral de São Luís/MA, o ar tis ta plás ti co co me çou a
de se nhar na in fân cia, ten do co mo re fe rên cia o apre sen- 
ta dor de TV e de se nhis ta Da ni el Azulay (1947-2020). É
for ma do em De sign, pe la Uni ver si da de Fe de ral do Ma- 
ra nhão. Tra ba lhou com Pu bli ci da de e Pro pa gan da, em
agên ci as, on de foi de sig ner grá fi co, ilus tra dor e di re tor
de ar te. Es sa tra je tó ria o le vou ao uni ver so di nâ mi co da
co mu ni ca ção vi su al, e sua sen si bi li da de às ima gens do
co ti di a no, que  foi to man do for ma de ar te ao lon go de
dé ca das de car rei ra. Já re a li zou a ex po si ção “Ca ne ta Cri- 
a ti va”, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (Bra sí lia, 2018) e
“Bra si li da de”, no Ar te Co re – Mu seu de Ar te Mo der na
(Rio de Ja nei ro, 2019).

Após vá ri os anos tra ba lhan do com ar tes no com pu ta- 
dor, co mo de sig ner grá fi co, o ar tis ta vol tou a de se nhar à
mão li vre, de sa fi an do-se a uti li zar ape nas ca ne tas es fe- 
ro grá fi cas, pro du zin do um con jun to de te las e de se nhos
cri a ti vos bem ela bo ra dos, ex plo ran do ao má xi mo os re- 
cur sos das ca ne tas. Por usar ape nas tin ta per ma nen te,
Bel fort ou sa e não tem me do de se ex pres sar e se di ver tir
com tex tu ras, som bras e pers pec ti vas. Ao de se nhar com
ca ne ta, ele “cor re ris cos”, pois os tra ços não po dem ser
apa ga dos, cor ri gi dos ou des fei tos. Um en con tro de li- 
ber da de cri a ti va e téc ni ca apu ra da.

KID ABELHA

Leoni é condenado a
indenizar Paula Toller

CANTOR USOU MÚSICA DOS DOIS EM CAMPANHA POLÍTICA

Le o ni, 59, um dos fun da do res do Kid Abe lha, te rá de
in de ni zar a can to ra Pau la Tol ler, 58, no va lor de R$ 50 mil
em pro ces so mo vi do por da nos mo rais. A 16ª Câ ma ra
Cí vel do TJ do Rio con fir mou a sen ten ça que con de nou
Le o ni. Ele foi pro ces sa do por usar su as re des so ci ais pa- 
ra di vul gar um tre cho al te ra do da mú si ca “Pin tu ra Ín ti- 
ma”, em fa vor de Fer nan do Had dad, du ran te a cam pa- 
nha elei to ral de 2018, sem a au to ri za ção de Pau la, co au- 
to ra da can ção.

Além dis so, Le o ni te rá ain da de pa gar pe los da nos
ma te ri ais cu jos va lo res não fo ram cal cu la dos. Pro cu ra- 
do, o mú si co por meio de sua as ses so ria dis se que não
vai co men tar. Mais re cen te men te, Pau la Tol ler ha via si- 
do con de na da pe la 2ª Va ra Em pre sa ri al do Rio a pa gar
in de ni za ção por da no ma te ri al a Le o ni. A ar tis ta foi pro- 
ces sa da pe lo can tor por ter cha ma do de “Co mo Eu Que- 
ro”, sem a au to ri za ção do mú si co, a tur nê que fez em
2017 em alu são a um hit com pos to por am bos. O va lor a
ser pa go ain da se ria de ter mi na do pe la Jus ti ça.

De acor do com a co lu na de An cel mo Gois, a sen ten ça
apon ta que o pa ga men to de R$ 50 mil a tí tu lo de da nos
mo rais foi ne ga do ao can tor. Os dois, que tam bém fo- 
ram na mo ra dos, es cre ve ram a mú si ca jun tos quan do fa- 
zi am par te da ban da Kid Abe lha.

São Luís, terça-feira, 23 de março de 2021

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

