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Balsas decreta calamidade e 
Santa Inês entra em estado crítico

98 98232.0262

A  barragem da mineradora Aurizona, localizada no município de Go-
dofredo Viana, que trabalha com a extração de ouro, ficou comprometida 

após a chuva intensa que tem caído na região nos últimos dias.  Na madru-
gada do dia 25, o transbordamento que inundou as ruas seria, na visão dos 
moradores da cidade, um rompimento da barreira. Segundo a mineradora, 
tratou-se da drenagem do lago “Lagoa do Pirucáua”, que ficou comprome-
tida com o volume da chuva (426mm em dois dias), o que juntamente com 

outras águas da região, afetaram estradas locais. PÁGINA 9

O ex-juiz Sérgio Moro vai ter que colocar em prática os mesmos mecanis-
mo jurídicos que levaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a passar 
580 dias atrás das grades em Curitiba, para tentar se livrar da condição de 
juiz parcial, proclamada pelo Supremo Tribunal Federal.
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Necropolítica 
e pandemia

IVO ANSELMO HÖHN  JUNIOR 
Juiz Federal

União contra o caos no país ERIDAN RISTOVSKI 

Deixe ir as pessoas que 
não estão prontas!

Centro Cultural 
Vale exibe três 
filmes inéditos 

COVID-19 NO INTERIOR

Gastronomia 
maranhense em 

destaque nas redes
A Secretaria Municipal de Turismo 

de São Luís (Setur) dará início  
ao projeto Sabores e Cores dos 

Chefs Maranhenses. A proposta é 
gravar e editar uma série de vídeos 

sobre culinária local para serem 
publicados nas redes sociais.

PÁGINA 10

“Mega buraco” é tampado no Vinhais
 PÁGINA 9

PÁGINA 12

Empresária, Missionária

E D I T O R I A L

PÁGINA 4

EMPREGO       Último dia de inscrições para 6.500 vagas no IBGE{
PÁGINA 10

O 1º vídeo do projeto terá à frente o chef Danilo Dias

Lagoa transborda e 
compromete Barragem 

de mineradora

Remédio:  Anvisa libera testes 
de soro contra Covid-19

Governo distribui mais de 30 mil doses das 
vacinas AstraZeneca e CoronaVac a municípios

 Pedreiras em estado de emergência
PÁGINA 9

CHUVAS NO MARANHÃO

Em Brasília, políticos maranhenses 
debatem ações de combate à Covid-19 

PÁGINA 2

PÁGINA 6PÁGINA 5

O prefeito de Balsas, Erick Augusto Silva, decretou Estado de Calamidade Pública no município em decorrência do grande número de casos positivos da co-
vid-19. O decreto foi enviado à Assembleia Legislativa do Maranhão para ordem de execução e baseia-se na situação sanitária que a cidade vivencia com leitos de 

UTI lotados e sobrecarga no sistema de saúde.  A crise sanitária por conta da covid-19 na cidade de Santa Inês, também tornou-se uma preocupação. PÁGINA 3
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Senadores Eliziane Gama e Weverton Rocha reuniram um grande grupo de
parlamentares e políticos para discutir as melhores ações para combater a pandemia

COVID-19

Maranhenses se reúnem
por ações contra a Covid

D
is cu tir ações de com ba te à 
pan de mia no Ma ra nhão. 
Es ta foi a pro pos ta da reu- 
nião que reu niu par la men- 

ta res e li de ran ças par ti dá ri as do Ma- 
ra nhão, nes ta quar ta-fei ra (24), em 
Bra sí lia. 

O se na dor We ver ton (PDT), a se na- 
do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia), os 
de pu ta dos fe de rais: Pe dro Lu cas 
(PSL), Gil Cu trim (Re pu bli ca nos), Clé- 
ber Ver de (pre si den te do Re pu bli ca- 
nos), Jus ce li no Fi lho (pre si den te do 
DEM), o pre si den te da As sem bleia Le- 
gis la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do 
Othe li no Ne to (PC doB), de pu ta do es- 
ta du al Gla bert Cu trim (PDT), o pre si- 
den te da Fa mem, Er la nio Xa vi- 
er(PDT), pre si den te da Câ ma ra de Ve- 
re a do res de São Luís, Os mar Fi lho 
(PDT), o pre si den te do PSB, Lu ci a no 
Lei toa, o ex-juiz Car los Ma dei ra (So li- 
da ri e da de) e o se cre tá rio de De sen- 
vol vi men to So ci al Már cio Ho nai ser 
(PDT) par ti ci pa ram do en con tro.

Os par la men ta res des ta ca ram a ne- 
ces si da de de união, de de ci sões fir- 
mes e de in ten si fi ca ção das me di das 
de com ba te ao co ro na ví rus.

“Há uma pre o cu pa ção gran de em 
ga ran tir mos as con di ções ne ces sá ri as 
pa ra que a po pu la ção ma ra nhen se te- 
nha ga ran tia de aten di men to em ca so 
ado e ci men to e, so bre tu do, de pre ven- 
ção com as me di das cor re tas e va ci na- 
ção em mas sa.

 Jun tos po de mos tra ba lhar e co lo- 
car as for ças dos nos sos man da tos e 
dos nos sos par ti dos pa ra aju dar o es- 
ta do e os mu ni cí pi os”, de cla rou We- 
ver ton.

POLÍTICOS MARANHENSES PEDEM QUE  TODA A POPULAÇÃO SEJA VACINADA

O par la men tar afir mou 

ain da que a si tu a ção 

não ape nas no 

Ma ra nhão, mas em to do 

o país che gou ao li mi te 

e me di das ur gen tes 

pre ci sam ser to ma das

“Es ta mos vi ven do uma 

tra gé dia. O país já tem 

300 mil mor tos. Es ta mos 

com o país à de ri va. 

Pre ci sa mos ado tar 

no vas me di das com 

ur gên cia”, res sal tou o 

se na dor.

Pa ra o par la men tar, o país en fren ta 
um mo men to crí ti co da pan de mia e 
pre ci sa apren der com os paí ses que 
de sen vol ve ram ações efi ca zes con tra 
a dis se mi na ção da do en ça.
“Te mos que ado tar as bo as ex pe ri ên- 
ci as do mun do e, cla ro, sem pre co lo- 
can do a ci ên cia na fren te. Va ci na ção 
em mas sa, uso de más ca ra e dis tan ci- 
a men to so ci al são fun da men tais nes- 
te mo men to”, res sal tou.

LUZ AMARELA

Arthur Lira ataca erros do governo na pandemia

PRESIDENTE DA CÂMARA AVISA AO GOVERNO QUE ACENDEU “A LUZ AMARELA” E NÃO ACEITARÁ MAIS ERROS NA PANDEMIA

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li- 
ra (PP-AL), fez um dis cur so du ro, que
te ve o go ver no co mo al vo prin ci pal. O
de pu ta do avi sou ao Exe cu ti vo que
acen deu “a luz ama re la” e res sal tou
que re mé di os po lí ti cos do Par la men to
“são to dos amar gos, e al guns, fa tais”.
Ele en fa ti zou não ha ver mais es pa ço
pa ra er rar. As de cla ra ções — no dia
em que o Bra sil ba teu a mar ca de 300
mil mor tos pe la co vid-19 — fo ram fei- 
tas na ple ná ria de on tem, em que o
par la men tar pe diu união no com ba te
ao no vo co ro na ví rus e avi sou: nas
pró xi mas du as se ma nas, as vo ta ções
se res trin gi rão a pro je tos re la ci o na dos
ao com ba te à pan de mia. Li ra avi sou
que a Câ ma ra não fi ca rá ali e na da.
“Es tou aper tan do, ho je (on tem), um
si nal ama re lo pa ra quem qui ser en- 
xer gar: não va mos con ti nu ar aqui vo- 
tan do e se guin do um pro to co lo le gis- 
la ti vo com o com pro mis so de não er- 
rar com o país se, fo ra da qui, er ros pri- 
má ri os, er ros des ne ces sá ri os, er ros
inú teis, er ros que são mui to me no res
do que os acer tos co me ti dos con ti nu- 
a rem a ser pra ti ca dos”, avi sou. “Di ri- 
jo-me a to dos que con du zem os ór- 
gãos di re ta men te en vol vi dos no com- 
ba te à pan de mia.” De acor do com Li- 

ra, “os re mé di os po lí ti cos no Par la- 
men to são co nhe ci dos e, mui tas ve- 
zes, apli ca dos quan do a es pi ral de er- 
ros de ava li a ção se tor na uma es ca la
ge o mé tri ca in con tro lá vel”. “Não é es- 
sa a in ten ção des ta Pre si dên cia. Pre fe- 
ri mos que as atu ais ano ma li as se cu- 
rem por si mes mas, fru tos da au to crí- 
ti ca, do ins tin to de so bre vi vên cia, da
sa be do ria, da in te li gên cia emo ci o nal
e da ca pa ci da de po lí ti ca.” Ele des ta- 
cou que pau sa ria a pau ta le gis la ti va
pa ra vo tar te mas re la ci o na dos a sal var
vi das, ob ter va ci nas, e re ti rar obs tá cu- 
los po lí ti cos, le gais e re gu la tó ri os pa ra
ad qui rir imu ni zan tes “no me nor pra- 
zo de tem po pos sí vel”. “Mas is so não
de pen de ape nas des ta Ca sa. De pen- 
de, tam bém — e so bre tu do —, da que- 
les que, fo ra da qui, pre ci sam ter a sen- 
si bi li da de de que o mo men to é gra ve,
a so li da ri e da de é gran de, mas tu do
tem li mi te, tu do! E o li mi te do Par la- 
men to bra si lei ro, a Ca sa do Po vo, é
quan do o mí ni mo de sen sa tez em re- 
la ção ao po vo não es tá sen do obe de- 
ci do”, aler tou. O par la men tar co me- 
çou o dis cur so lem bran do que par ti- 
ci pou de reu nião com os pre si den tes
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro; do Se na- 
do, Ro dri go Pa che co (DEM-MG); e do

Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Luiz Fux,
pa ra tra tar da cri a ção de um co mi tê
vol ta do ao en fren ta men to da cri se sa- 
ni tá ria (leia re por ta gem ao la do). En- 
tre os pre sen tes es ta va o mi nis tro das
Re la ções Ex te ri o res, Er nes to Araú jo,
que le vou um pi to do par la men tar du- 
ran te o en con tro por já ter ata ca do vá- 
ri as ve zes a Chi na. “Pan de mia é va ci-
nar, sim, aci ma de tu do. Mas, pa ra va-
ci nar, te mos de ter bo as re la ções di- 
plo má ti cas, so bre tu do com a Chi na,
nos so mai or par cei ro co mer ci al e um
dos mai o res fa bri can tes de in su mos e
imu ni zan tes do pla ne ta”, dis pa rou.
En tre os re ca dos pa ra o go ver no, Li ra
des ta cou ser ne ces sá ria “uma per cep- 
ção cor re ta” por par te dos ame ri ca- 
nos, e que o Bra sil pre ci sa que os es- 
for ços na área do meio am bi en te se- 
jam re co nhe ci dos. Ele dis se que rer
crer que há uma mu dan ça de ati tu de
do Exe cu ti vo fe de ral em re la ção à
pan de mia, “ur gen te e ina diá vel”. De
acor do com ele, “os er ros não es tão de
um la do só, sem dú vi da”. “Mas, aci ma
de tu do, os que têm mais res pon sa bi- 
li da de têm mai or obri ga ção de er rar
me nos, de se cor ri gir mais ra pi da- 
men te e de acer tar ca da vez mais. É is- 
so ou o co lap so”, des ta cou.

CO VID-19

Bra sil é o país que
me nos tes ta seus
ha bi tan tes

En tre os dez paí ses com mai or nú me ro de ca sos da
co vid-19 no mun do, o Bra sil é o que fez me nos tes tes por
mil ha bi tan tes. O le van ta men to foi fei to pe lo Es ta dão
com ba se nos da dos da pla ta for ma Our World In Da ta, li- 
ga da à Uni ver si da de de Ox ford, e do Mi nis té rio da Saú de
bra si lei ro. A tes ta gem em mas sa e o ras tre a men to de
con ta tos com in fec ta dos es tão en tre as es tra té gi as con- 
si de ra das es sen ci ais pa ra o con tro le da pan de mia e a re- 
a ber tu ra econô mi ca com se gu ran ça.

Con si de ran do to dos os 110 paí ses

mo ni to ra dos cons tan te men te pe la

pla ta for ma, o Bra sil ocu pa a 81º

po si ção, com ape nas 78 tes tes por

100 mil ha bi tan tes. 

O País es tá atrás de na ções co mo Ca za quis tão (422
por mil), Be la rus (548 por mil) e Ira que (181 por mil). Na
Amé ri ca do Sul, o Bra sil só fi ca à fren te da Bo lí via e do
Equa dor no nú me ro de tes tes. A pla ta for ma não pos sui
da dos da Ve ne zu e la. O país que mais tes ta no con ti nen te
é o Chi le, com 519 tes tes por mil ha bi tan tes, se gui do do
Uru guai, com 317 tes tes por mil.

Os nú me ros ana li sa dos pa ra es ta re por ta gem con si- 
de ram ape nas os tes tes RT-PCR (os mo le cu la res, con si- 
de ra dos pa drão ou ro pa ra o di ag nós ti co da do en ça) fei- 
tos pe la re de pú bli ca de saú de. Não há es ti ma ti va de
quan tos fo ram fei tos na re de pri va da. Até 13 de mar ço, o
Bra sil ha via fei to 16,4 mi lhões de tes tes des se ti po pe lo
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS). O le van ta men to tam- 
bém não in clui exa mes rá pi dos, co mo aque les tes tes rá- 
pi dos de far má cia.

Ales san dro Fa ri as, co or de na dor de di ag nós ti co da
for ça ta re fa con tra a co vid 19 da Uni ver si da de Es ta du al
de Cam pi nas (Uni camp) e pro fes sor da ins ti tui ção, afir- 
ma que os da dos de ca sos do Bra sil “não in te res sam
mais pa ra na da.” Ele lem bra que 80% dos in fec ta dos são
as sin to má ti cos ou têm pou cos sin to mas. “O Bra sil es co- 
lheu não tes tar os as sin to má ti cos.”

O es pe ci a lis ta diz que tes tar pes so as sin to má ti cas,
com si nais cla ros de in fec ção por co ro na ví rus, aju da
ape nas na ho ra de iso lar es ses pa ci en tes, se ja em alas
hos pi ta la res ou em ca sa. “O go ver no bra si lei ro es co lheu
não fa zer tes ta gem em mas sa. Tes tar sin to má ti cos é
qua se inó cuo por que não há um tra ta men to es pe cí fi co
pa ra a co vid”, pon tua Fa ri as.

Ele diz que a fal ta de tes tes atra pa lha a for mu la ção de
uma es tra té gia pa ra com ba ter a pan de mia, en quan to a
tes ta gem em mas sa ser ve pa ra im ple men tar me di das
mais acer ta das. “Sem tes te, vo cê não con se gue sa ber
com an te ce dên cia o que vai acon te cer. Só sa be quan do
o co lap so che ga aos hos pi tais”, diz Fa ri as.

Ou tro pon to le van ta do pe lo

pro fes sor é a con fi an ça da

po pu la ção. “Se vo cê tem da dos de

tes ta gem, con se gue in for mar à

po pu la ção so bre o que es tá

acon te cen do. Sa be di zer por que vai

fe char o co mér cio ho je. E a

po pu la ção vê o re sul ta do”, des ta ca.

O Rei no Uni do é um dos paí ses que ado ta ram a tes ta- 
gem em mas sa pa ra de fi nir as es tra té gi as de com ba te ao
co ro na ví rus. O go ver no mon tou um pro gra ma de tes ta- 
gem em mas sa nas em pre sas, que vol tam a abrir as por- 
tas no dia 12 de abril. A ini ci a ti va pre vê a tes ta gem dos
em pre ga dos du as ve zes por se ma na no pró prio lo cal de
tra ba lho, sem cus to pa ra a em pre sa. Em pre en de do res
in di vi du ais e em pre sas com me nos de 50 fun ci o ná ri os
tam bém têm aces so a tes tes gra tui tos que, nes ses ca sos,
de vem ser fei tos em um cen tro de tes ta gem de as sin to- 
má ti cos. Fa ri as acre di ta que es sa é uma boa so lu ção pa- 
ra abrir a eco no mia com mais se gu ran ça, mas se ria mui- 
to di fí cil im ple men tá-la no Bra sil. “A gen te não tem es sa
es tru tu ra. O Bra sil não se pre o cu pou em com prar tes- 
tes.” O pro fes sor da Uni camp afir ma que a fal ta de uma
co or de na ção na ci o nal im pe de o País de ado tar es se ti po
de pro to co lo.  O go ver no Jair Bol so na ro aban do nou as
me tas de tes ta gem na pan de mia. A ideia era su pe rar 24
mi lhões de exa mes RT-PCR até de zem bro de 2020, mas
me nos de 12 mi lhões de aná li ses fo ram fei tas no SUS
du ran te to da a cri se sa ni tá ria até o meio de mar ço. Há
ain da em ar ma zém do Mi nis té rio da Saú de mais de 3
mi lhões de exa mes que ven cem en tre o fim de abril e o
co me ço de ju nho. Tra ta-se do es to que re ve la do pe lo Es- 
ta dão, que o go ver no já ten tou re du zir com do a ções ao
Hai ti e a hos pi tais bra si lei ros, re cu sa das jus ta men te pe- 
la da ta de va li da de.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com 100% de leitos de UTI ocupados e procura muito grande na UPA e Hospital de
Campanha no município por conta dos casos de Covid-19, prefeito alerta para colapso

SAMARTONY MAR TINS

Di fi cul da des impôs de cre to Ca sos en tre jo vens pre o cu pa

COVID-19

Balsas decreta estado
de calamidade pública

O
pre fei to de Bal sas, Erick Au- 
gus to Sil va, de cre tou Es ta do
de Ca la mi da de Pú bli ca no
mu ni cí pio em de cor rên cia

do gran de nú me ro de ca sos po si ti vos
da Co vid-19. O de cre to foi en vi a do à
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão
pa ra or dem de exe cu ção e ba seia-se
na si tu a ção sa ni tá ria que a ci da de vi- 
ven cia com lei tos de UTI lo ta dos e so- 
bre car ga no sis te ma de saú de. Va le
lem brar que em maio de 2020, Bal sas
e ou tros mu ni cí pi os en tra ram com o
mes mo pe di do. As sim co mo no ano
pas sa do, a so li ci ta ção pas sa rá pe la
Co mis são de Cons ti tui ção, Jus ti ça e
Ci da da nia (CCJ) da ca sa le gis la ti va.
Ca so se ja apro va da, o de cre to mu ni ci- 
pal se rá trans for ma do em pro je tos de
de cre tos le gis la ti vos.

A si tu a ção em Bal sas é con si de ra da
crí ti ca. E des de o inií cio da pan de mia
já fo ram re gis tra das, de acor do com o
Bo le tim Epi de mi o ló gi co da Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de (SES), do úl ti mo
dia 24 de mar ço, 102 óbi tos e 7.794 ca- 
sos con fir ma dos da do en ça.

Com re la ção à cam pa nha de va ci- 
na ção em Bal sas, o mu ni cí pio re ce- 
beu do go ver no do es ta do 4.188 do ses
da Co ro na vac, des tas 3.007 fo ram
apli ca das co mo 1ª do se e 1.110 apli ca- 
das co mo 2ª do se. O mu ni cí pio tam- 
bém re ce beu 1.200 do ses da As tra ze- 
ni ca que tam bém já fo ram apli ca das.
Co me çou tam bém on tem à tar de, a
va ci na ção no pro fis si o nais da saú de
do mu ni cí pio que tra ba lham em la bo- 
ra tó ri os, cli ni cas den tá ri as e con sul tó- 

ri os mé di cos, e que só se rão va ci na- 
dos me di an te a com pro va ção de do- 
cu men tos que tra ba lham nes tes es ta- 
be le ci men tos.

De acor do com Erick Au gus to, o
De cre to de Ca la mi da de Pú bli ca, ba- 
seia-se na si tu a ção em que o mu ni cí- 
pio se en con tra, por con ta da do en ça.
“Já al can ça mos os 100% de ocu pa ção
dos lei tos de UTI pa ra a co vid-19.
Além dis so, é cres cen te a lo ta ção dos
lei tos do hos pi tal de cam pa nha, a si- 
tu a ção agra vou com a pan de mia e po- 
de mos en trar em co lap so a qual quer
mo men to. Es ta mos man dan do o pe- 
di do de Es ta do de Ca la mi da de pa ra
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão
pa ra re fe ren dar o De cre to. As di fi cul- 
da des que a pan de mia impôs ao mu- 
ni cí pio fi ze ram com que a gen te de- 
cre tas se o Es ta do de Ca la mi da de. Vi- 
ve mos um mo men to ex tre ma men te
atí pi co com li mi ta ções pa ra se tra ba- 
lhar e pa ra fa zer as nos sas ati vi da des.
Di ver sas clas ses tra ba lha do ras es tão
sen do pre ju di ca das e is so ge ra um
agra vo”, res sal tou o pre fei to.

Erick Au gus to ex pli cou ain da que a
si tu a ção per mi te nes se mo men to,
que a pre fei tu ra pos sa dis tri buir a me- 
ren da es co lar na ca sa dos alu nos e au- 
men tar a do a ção de ces tas bá si cas pa- 
ra a po pu la ção, que pas sa por ne ces si- 
da de econô mi ca. O pre fei to afir mou
que o mu ni cí pio tam bém tem in ves ti- 
do na com pra de oxi gê nio pa ra as
UTIs des ti na das a pa ci en tes de co vid-
19. 

“Nos sa pre o cu pa ção é com o es to- 
que de oxi gê nio. E pa ra is so, es ta mos

fa zen do com pras re gu la res pa ra que
não fal te. O con su mo de oxi gê nio au- 
men tou de for ma ab sur da no úl ti mo
mês”, en fa ti zou o pre fei to.

O pre fei to acre di ta que com o
avan çar da va ci na ção a si tu a ção es- 
ta rá me lhor en tre os ido sos aci ma de
70 anos. 

A pre o cu pa ção mai or ago ra é com
a con ta mi na ção en tre os mais jo- 
vens. “Acre di ta mos que com uma du-
pli ca ção da va ci na ção dos ido sos, a
gen te po de ter um re sul ta do mais
plau sí vel aqui na ci da de de Bal sas.
En quan to is so, es ta mos re for çan do o
aten di men to na UPA de Bal sas e no
Hos pi tal de Cam pa nha, e as equi pes
de mé di co e de en fer ma gem”, afir- 
mou Erick Au gus to.  

O De cre to de Es ta do de Ca la mi da- 
de por cau sa da co vid-19, tem co mo
re fe rên cia a Por ta ria 188, de 03 de fe- 
ve rei ro de 2020, do Mi nis té rio da
Saú de, que de cla rou emer gên cia em
saú de pú bli ca de im por tân cia na ci o- 
nal, em de cor rên cia da in fec ção hu- 
ma na pe lo no vo co ro na ví rus, o que
exi ge es for ço con jun to de to do o Sis- 
te ma Úni co de Saú de (SUS), pa ra
iden ti fi ca ção da eti o lo gia des sas
ocor rên ci as e a ado ção de me di das
pro por ci o nais e res tri tas aos ris cos.

A Pre fei tu ra de Bal sas jus ti fi cou
tam bém que ela bo rou o Pla no de
Con tin gên cia e que a si tu a ção de- 
man da o em pre go de me di das de
pre ven ção, con tro le e con ten ção de
ris cos, da nos e agra vos à saú de pú-
bli ca, afim de evi tar a dis se mi na ção
da do en ça em âm bi to mu ni ci pal.

Ca sos de Co vid-19 pre o cu pa San ta Inês

EM MENOS DE 90 DIAS, O NÚMERO DE LEITOS PARA INTERNAÇÃO JÁ FOI AMPLIADO TRÊS VEZES NO  MUNICÍPIO

A cri se sa ni tá ria por con ta da co vid-
19 na ci da de de San ta Inês, tam bém
tor nou-se uma pre o cu pa ção. De acor- 
do com o úl ti mo Bo le tim Epi de mi o ló- 
gi co, emi ti do pe la Se cre ta ria de Saú de
de San ta Inês, no mu ni cí pio há 185
ca sos ati vos de co vid-19. Sen do 40
pes so as in ter na das e o res tan te em
iso la men to do mi ci li ar. Tam bém já fo- 
ram re gis tra dos des de o iní cio da pan- 
de mia, 5.584 ca sos e 104 óbi tos ocor- 
ri dos na ci da de. Di an te da si tu a ção
agra van te, o Pre fei to as si nou na quar- 
ta-fei ra (24), De cre to Nº 9, que se gue
pra ti ca men te as mes mas res tri ções
de cre ta das pe lo Go ver no do Es ta do.

Sen do as sim, com ex ce ção dos ser- 
vi ços con si de ra dos es sen ci ais, o co- 
mér cio de ve fe char nos di as 26, 27 e 28
des te mês. Fe li pe dos Pneus rei te rou
que a si tu a ção é sé ria e que ca be a to- 

dos fa ze rem sua par te, e que a Pre fei- 
tu ra de San ta Inês es tá to man do to das
as me di das ca bí veis pa ra o en fren ta- 
men to des sa do en ça que tem ti ra do a
vi da de mui ta gen te. Po rém, é pre ci so
uma ação de to dos.

Tam bém na úl ti ma quar ta-fei ra, o
pre fei to Fe li pe dos Pneus (Re pu bli ca- 
nos) re ce beu a vi si ta de uma equi pe
téc ni ca da Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de. A SES foi pro vo ca da pe lo pre- 
fei to que tem de mons tra do pre o cu- 
pa ção com a cres cen te no nú me ro de
ca sos de Co vid-19 no mu ni cí pio. O
pre fei to so li ci tou uma vis to ria pa ra
ver co mo o Es ta do po de aju dar pa ra
evi tar um co lap so no sis te ma de saú- 
de de San ta Inês. Já que por ser um po- 
lo, o mu ni cí pio re ce be pes so as de to- 
da a re gião e di an te da pan de mia o
sis te ma es tá so bre car re ga do. Em me- 

nos de 90 di as de ges tão, o nú me ro de
lei tos pa ra in ter na ção já foi am pli a do
três ve zes.

Atu al men te há 20 lei tos de in ter na- 
ção no hos pi tal pro vi só rio de San ta
Inês, sen do que só ha via uma va ga
dis po ní vel até a ma nhã de quar ta-fei- 
ra. A equi pe do Go ver no do Es ta do
que es te ve em San ta Inês ti nha co mo
lí der, o As ses sor Es pe ci al da SES, Dr.
Ro dri go Lo pes. Ele dis se que uma me- 
di da viá vel de ime di a to é dar ce le ri da-
de no flu xo de aten di men to dos pa ci- 
en tes aco me ti dos pe lo Co vid-19. Ou- 
tra me di da se rá o au men to no nu me- 
ro de lei tos no Hos pi tal Re fe rên cia
que é o Ma cror re gi o nal. Já no ini cio da
tar de des ta quin ta-fei ra (25), pa ci en- 
tes já es ta vam sen do trans fe ri dos pa ra
os lei tos dis po ni bi li za dos pe la Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de.
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Iro nia to ga da

Ti ro no es cu ro

Alí vio no bol so

“Não sou ma qui a dor”

Lu crão do Ma teus

As sim que se faz

Tom bo da
can di da tu ra Mo ro

O ex-juiz Sér gio Mo ro vai ter que co lo car em prá ti ca os mes- 
mos me ca nis mo ju rí di cos que le va ram o ex-pre si den te Luiz Iná- 
cio Lu la da Sil va pas sar 580 di as atrás das gra des em Cu ri ti ba, pa ra
ten tar se li vrar da con di ção de juiz par ci al, pro cla ma da pe lo Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral. A di fe ren ça é que ago ra ele não ves te
mais a to ga, nem é mi nis tro da Jus ti ça e nem co man da mais a La va
Ja to, o que o pro je tou por vá ri os anos ao to po do Olim po, co mo
úni co no pla ne ta a com ba ter a cha ma da “cor rup ção sis tê mi ca”,
de for ma im pla cá vel.

Após o jul ga men to des fa vo rá vel pe la se gun da tur ma do STF,
em que Mo ro é con si de ra do par ci al na con de na ção de Lu la no
em ble má ti co ca so do trí plex do Gua ru já, o ex-juiz dis se es tar “ab- 
so lu ta men te tran qui lo”. Ar gu men ta, em no ta, que sua de ci são fo- 
ra con fir ma da pe lo Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião (TRF-
4) e pe lo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ). Pa ra ele, “o Bra sil não
po de re tro ce der e des truir o pas sa do re cen te de com ba te à cor- 
rup ção e à im pu ni da de, pe lo qual foi elo gi a do in ter na ci o nal men- 
te”. Mas sa be que, ape sar dis so, ele es tá nu ma tre men da ara pu ca
ju rí di ca, na qual caiu no la ço que ar mou. Até seu pro je to de can di- 
da to em 2022 ao Pla nal to vai pre ci sar ser to tal men te re for mu la do.

Uma pes qui sa do Di e se, re a li za da em 67 se to res da eco no mia
bra si lei ra, é ater ra do ra pa ra Sér gio Mo ro e os de mais mem bros da
ba ru lhen ta For ça Ta re fa de Cu ri ti ba. O es tu do es miu çou os efei tos
da Ope ra ção La va Ja to na vi da dos tra ba lha do res e na ati vi da de
econô mi ca do país. Con clui que o Bra sil per deu R$ 172 bi lhões em
in ves ti men tos e 4,4 mi lhões de em pre gos, 25% de les na cons tru- 
ção ci vil, se tor atin gi do em cheio pe las ope ra ções. Hou ve ain da
uma re du ção de R$ 85,8 bi lhões da mas sa sa la ri al dos tra ba lha do- 
res e os co fres pú bli cos dei xa ram de ar re ca dar R$ 47,4 bi lhões em
im pos tos, sen do R$ 20,3 bi lhões em con tri bui ções so bre a fo lha
de sa lá ri os.

Mes mo que Mo ro con si ga a im pro vá vel re ver são do jul ga men- 
to no ple ná rio do STF, o es tra go em sua ima gem de juiz par ci al já é
de vas ta dor. Vai abrir es pa ço pa ra acir rar os âni mos po lí ti cos no
país e apon ta pa ra uma cor ri da elei to ral de 2022 ain da mais dis- 
pu ta da. Afi nal, o ex-pre si den te Lu la des pon ta nas pes qui sas em
po si ção de em pa te ou ga nhan do do pre si den te Jair Bol so na ro, en- 
quan to Mo ro apa re ce bem lon ge do que já foi em tem pos pas sa- 
dos. A sus pei ção en fra que ce até o cen tro po lí ti co bra si lei ro, por
on de Mo ro tra fe ga va, e as even tu ais can di da tu ras que ten ta vam
se afas tar de Lu la e Jair Bol so na ro, co mo por exem plo, o ex-mi nis- 
tro pe de tis ta Ci ro Go mes. Quem vi ver ve rá.

“Um ano e 300 mil mor tos de atra so”, diz es tar re ci do, o mi nis- 
tro do STF, Luiz Ro ber to Bar ro so so bre co mi tê con tra Co vid-19,
anun ci a do por Jair Bol so na ro na quar ta-fei ra. Bar ro so iro ni zou a
ini ci a ti va re tar da tá ria do pre si den te da Re pú bli ca.

O no vo mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, pro me teu, co mo
me ta, va ci nar um mi lhão de pes so as por dia. Ho je, a mé dia é 421
mil. Se o Bra sil cum prir o pro me ti do, o es to que de pou co mais de
11 mi lhões de do ses ter mi na ria em apro xi ma da men te 11 di as.

Flá vio Di no dis se on tem que, em ra zão do mo men to de gra ve
di fi cul da de da eco no mia na ci o nal, re sol veu an te ci par a 1ª par ce la
do 13º sa lá rio dos ser vi do res do go ver no pa ra o mês de abril. E
mar cou no ca len dá rio o dia 15.

 

Do mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, so bre a mu dan ça de
cri té ri os no sis te ma de re gis tro de óbi tos por co vid-19 e tam bém
ne gou que a ini ci a ti va, abor ta da em se gui da, te nha si do ten ta ti va
do go ver no em ma qui ar nú me ros.

 
O se na dor Ro ber to Ro cha (sem par ti do) foi um dos

subs cri to res de uma mo ção de ape lo à co mu ni da de in- 
ter na ci o nal, pro pos ta pe la se na do ra Ká tia Abreu (PP-

GO), pa ra co la bo rar com as ações de con ten ção da pan- 
de mia do co ro na ví rus no Bra sil.

 
Pro je to de lei do de pu ta do Vi ní cius Lou ro (PL) au to ri za

em pre sá ri os ma ra nhen ses ad qui ri rem va ci nas con tra
a Co vid-19. Mas já exis te uma lei fe de ral, de au to ria do

pre si den te do Se na do Ro dri go Pa che co, san ci o na da no
dia 10 pas sa do nes se sen ti do.

 
A no va lei per mi te a im por ta ção de va ci nas por em pre- 

sas, mas de ter mi na que to das as do ses se jam do a das
ao SUS, até que as pes so as dos gru pos pri o ri tá ri os te- 

nham si do imu ni za das. De pois dis so, só a me ta de é li- 
be ra da pa ra os com pra do res.

Se gun do o si te Money Ti mes, o lu cro lí qui do ajus ta do do Gru- 
po Ma teus su biu 142,7% no quar to tri mes tre de 2020 an te o mes- 
mo pe río do de 2019 e atin giu R$ 241 mi lhões, mos tra do cu men to
en vi a do ao mer ca do na quar ta-fei ra (24). Em 2019, o lu cro foi de
R$ 776 mi lhões.

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va, de pu ta do Othe li no
Ne to, des ta cou, on tem a for ça da cam pa nha pu bli ci tá ria, de sen- 
vol vi da pe la Di re to ria de Co mu ni ca ção da Ca sa, a qual mos tra
emo ci o nan tes de poi men tos re ais de pes so as que per de ram fa mi- 
li a res pa ra o co ro na ví rus.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ERI DAN RIS TOVS KI
Em pre sá ria, Mis si o ná ria, Ide a li za do ra do
Pro je to Vi dei ra

EDITORIAL

União contra o caos no país
Ain da que com um ano de atra so e

mais de 300 mil mor tes pe la co vid-19,
a ini ci a ti va do go ver no fe de ral de cri- 
ar, em par ce ria com che fes de Po de res
e au to ri da des es ta du ais e mu ni ci pais,
um co mi tê pa ra a ado ção de me di das
de com ba te à pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus é mui to bem-vin da.

 Um so pro de es pe ran ça num am- 
bi en te em que o ne ga ci o nis mo faz
tan to mal. O dis cur so ini ci al dos prin- 
ci pais in te gran tes do gru po foi po si ti- 
vo, mas é pre ci so mui to mais pa ra que
as pro mes sas de união, de tra ba lho
con jun to, não fi quem só na re tó ri ca.

O mo men to dra má ti co exi ge que o
go ver no ado te, de vez, uma pos tu ra
mais pa ci fis ta nas re la ções com go- 
ver na do res e pre fei tos. Não é pos sí vel
que o em ba te en tre o che fe do Exe cu- 
ti vo fe de ral po nha em ris co me di das
que es tão sen do to ma das por es ta dos
e mu ni cí pi os, que vêm li dan do com
um sis te ma de saú de em co lap so, a
pon to de pes so as mor re rem na fi la de
es pe ra de hos pi tais por fal ta de aten- 
di men to. Es se com por ta men to be li- 
ge ran te aca ba en fra que cen do ações
que são vi tais pa ra que se pos sa re to- 
mar o con tro le da dis se mi na ção do
no vo co ro na ví rus.

Es tá cla ro pa ra to dos que, se não
hou ver um mo vi men to co or de na do, o
ca os to ma rá con ta do país em pou cas
se ma nas. As es ti ma ti vas apon tam
que, até ju lho, o nú me ro de mor tes no
país pe la co vid-19 po de rá che gar a
500 mil. Se con fir ma da tal pro je ção,
se rá um mas sa cre. 

Ne nhum go ver nan te de bom sen so
po de acei tar que es se qua dro as sus ta- 
dor se tor ne re a li da de. É ur gen te, por- 
tan to, cor rer com um am plo pro gra- 
ma na ci o nal de imu ni za ção, com re- 
for ço das ações de dis tan ci a men to so- 
ci al e de ma nu ten ção das me di das de
hi gi e ne. Só a va ci na ção não se rá su fi- 
ci en te pa ra con ter o de sas tre. 

Na reu nião que ti ve ram on tem com
o pre si den te Jair Bol so na ro, to dos os
pre sen tes pe di ram diá lo go, união,
dis cur so a fa vor da ci ên cia e não de
de fe sa a me di ca men tos que não têm
efi cá cia com pro va da, apoio ao com- 
ba te à pan de mia e, cla ro, au to no mia
ao no vo mi nis tro da Saú de, Mar ce lo
Quei ro ga, pa ra que ele atue co mo
por ta-voz no en fren ta men to da do en- 
ça. O Bra sil já pa gou um pre ço al to de- 
mais pe lo des ca so, pe la fal ta de uma
co or de na ção efi ci en te e pe la dis se mi- 
na ção da fal sa ideia de que há tra ta- 

men tos pre co ces que fa zem mi la gres
con tra o no vo co ro na ví rus. Se is so
exis tis se, tan tos bra si lei ros não te ri am
mor ri do em tão cur to es pa ço de tem- 
po.

A ado ção de me di das cor re tas, com
va ci na ção am pla, fa rá com que o pi or
mo men to da cri se sa ni tá ria se ja su pe-
ra do mais ra pi da men te e com me nos
per das hu ma nas. Tam bém se rá pos sí- 
vel re to mar a ati vi da de econô mi ca.
In fe liz men te, o pri mei ro se mes tre
des te ano es tá per di do. Con tu do, ain-
da é pos sí vel sal var os úl ti mos seis
me ses, pa ra que o Bra sil en ga te um
rit mo de cres ci men to que per mi ta a
cri a ção de em pre gos e me lhor dis tri- 
bui ção de ren da. O país só tem a ga- 
nhar se a po li ti ca gem, o po pu lis mo e o
ne ga ci o nis mo fo rem jo ga dos no li xo.
Não há ata lhos pa ra sal var vi das.

A par tir de ago ra, a po pu la ção pre- 
ci sa acre di tar na gra vi da de da do en ça
que já ma ta, em mé dia, mais de 2 mil
pes so as no país por dia — de ca da 10
pes so as que per dem a vi da pa ra o co- 
ro na ví rus no mun do, três são do Bra-
sil. Es sas es ta tís ti cas são ter rí veis. Vo- 
zes uni das em fa vor da vi da tra rão ra-
ci o na li da de a to dos. Bas ta de in sa ni-
da de.

Deixe ir as pessoas que não estão prontas!

Não é uma ati tu de de so ber ba nem
de or gu lho, mas de con gruên cia, vo cê
con ti nu a rá aman do, mas com ou tra
pers pec ti va, de ou tro ní vel de com- 
pre en são, en ten di men to e cons ci ên- 
cia. É a coi sa mais di fí cil que vo cê te rá
que fa zer na tua vi da e tam bém se rá a
mais im por tan te: pa rar de es tar vin- 
cu la do com aque les que não es tão
pron tos pa ra te amar.

Pa re de ter con ver sas di fí ceis com
as pes so as que não que rem mu dar.
Pa re de apa re cer pa ra as pes so as que
são in di fe ren tes à sua pre sen ça.
Pa re de dar amor e ener gia pa ra as
pes so as que não es tão pron tas pa ra te
amar.

Eu sei que o teu ins tin to é fa zer tu- 
do o que pu de res pa ra con quis tar as
bo as in ten ções de to das as pes so as,
mas tam bém é o im pul so que vai rou- 
bar o teu tem po, a tua ener gia e a tua
sa ni da de.

Quan do vo cê co me ça a apa re cer na
sua vi da com ple ta e com ple ta men te,
com ale gria, in te res se e com pro mis- 
so, nem to do mun do vai es tar pron to
pra te en con trar lá.

Is so não quer di zer que vo cê te nha
que mu dar o que vo cê é.

Quer di zer que vo cê tem que se
afas tar das pes so as que não es tão pre- 
pa ra das pa ra te amar.
Se vo cê é ex cluí do, in sul ta do, su pos ta- 
men te es que ci do ou fa cil men te ig no- 
ra do pe las pes so as que vo cê pas sa a
mai or par te do tem po, vo cê não es tá
fa zen do um fa vor ao con ti nu ar ofe re- 

cen do sua ener gia e sua vi da.
A ver da de é que vo cê não é pa ra to dos
e to dos não são pa ra vo cê.

Is so é o que o tor na tão es pe ci al
quan do vo cê en con tra, aos pou cos,
pes so as com quem vo cê tem uma
ami za de, amor ou re la ção ge nuí na.

Vo cê sa be rá o quão pre ci so is to é,
por que vo cê já ex pe ri men tou o que
não é.
Mas, quan to mais tem po vo cê es ti ver
ten tan do for çar al guém a te amar,
quan do eles não são ca pa zes, mais
tem po vo cê es ta rá se pri van do a si
mes mo des ta co ne xão.

Há mi lha res de mi lhões de pes so as
nes te pla ne ta e mui tas de las vão se
en con trar com vo cê ao seu ní vel, com
a vi bra ção de on de eles es tão, se co- 
nec tar com on de eles es tão in do.
A coi sa mais pre ci o sa e im por tan te
que vo cê tem na sua vi da, é sua ener- 
gia. Não é o teu tem po que es tá li mi ta- 
do, é a tua ener gia.

O que vo cê dá à ca da dia, é o que vai
cri ar mais e mais na sua vi da.
Ao que vo cê dá o teu tem po é que vai
de fi nir a sua exis tên cia.
Quan do vo cê se dá con ta dis so, vo cê
co me ça rá a en ten der por que vo cê é
tão an si o so.

Vo cê vai co me çar a per ce ber que a
coi sa mais im por tan te que vo cê po de
fa zer pe la sua vi da, por si mes mo e por
to dos os que vo cê co nhe ce, é pro te ger
a sua ener gia.

Fa ça da tua vi da um re fú gio se gu ro
em que só se per mi ta as pes so as que
pos sam cui dar, ou vir e se co nec tar.
É o seu tra ba lho per ce ber que vo cê é o
mes tre e que vo cê es tá acei tan do o

amor que vo cê acha que me re ce.
Acre di te que vo cê me re ce uma ami za-
de ver da dei ra, um com pro mis so ver- 
da dei ro e um amor com ple to com as
pes so as que tem ener gia po si ti va.
En tão es pe re só por um mo men to…
…e olhe o quão rá pi do tu do co me ça a
mu dar.

Boa Tar de; aten tem pa ra es se tex to;
es ta mos tão acos tu ma dos a so frer por
cau sa das pes so as que nos cer cam, e
quan do mui tas de las se afas tam as su-
mi mos a cul pa pe lo fa to. Na ver da de
não é cul pa nos sa e sim de las mes mas
que não sou be ram te va lo ri zar ou não
es tão mais em sua sin to nia de vi bra- 
ções. 

Ca da um tem seu tem po de apren- 
di za do e evo lu ção, as ve zes con se gui- 
mos gal gar um de grau a mais e is so
afe ta quem con vi ve com a gen te, po de
ser den tro da fa mí lia, den tro das ami- 
za des ou até no tra ba lho. Es sas pes so- 
as não es tão pre pa ra das pa ra acei ta-
rem nos sas mu dan ças e pas sam a cri-
ti car, a zom bar, a se des fa zer e fa lar
mal, pro cu ram ar ru mar pre tex to pa ra
ten tar nos di mi nuir e is so ge ra um
des gas te ener gé ti co em nós. 

Pois in cons ci en te men te não en xer-
ga mos des ta for ma, po de mos de fi nir
co mo pes so as tó xi cas ou san gues su- 
gas de ener gia, en quan to fa ze mos o
que lhes agra dam ou nos usam de al- 
gu ma for ma ti ran do pro vei to es tão
ali, mas por trás sem pre nos cri ti cam
ou nos jul gam. Dei xe-as ir em bo ra,
não se per tur bem vo cê sem pre atrai rá
no vas pes so as que es ta rão na sua sin-
to nia.

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

Ne cro po lí ti ca e
pan de mia

O ter mo Ne cro po lí ti ca sur ge na obra de Achil le Mbem be em
um en saio de 2003 com o mes mo no me. O fi ló so fo, his to ri a dor e
ci en tis ta po lí ti co nas ceu em Ca ma rões, Áfri ca Cen tral, é PhD em
his tó ria por Sor bon ne, já ten do pas sa do por di ver sas uni ver si da- 
des nor te-ame ri ca nas, en tre elas Yale, Co lum bia, Berkeley e Har- 
vard. Atu al men te, Mbem be tem vín cu los com a Uni ver si da de de
Witwa ters rand, em Jo a nes bur go, Áfri ca do Sul, e com a Uni ver si- 
da de de Du ke, na Ca ro li na do Nor te, EUA.

Seus es tu dos in clu em a his tó ria da Áfri ca, a es cra vi dão, a des- 
co lo ni za ção e o pós-co lo ni a lis mo (os efei tos so ci ais, po lí ti cos,
econô mi cos, cul tu rais, ar tís ti cos etc. ve ri fi ca dos nos paí ses afri ca- 
nos após o fim do pe río do co lo ni al). A par tir das idei as de Mi cha el
Fou cault so bre po der, Achil le Mbem be acres cen tou o con cei to de
ne cro po lí ti ca. Fou cault en ten dia que, após o ad ven to da mo der- 
ni da de, das re vo lu ções bur gue sa e in dus tri al, en fim, da for ma ção
do Es ta do Mo der no e das cons ti tui ções, o po der ab so lu to do so- 
be ra no (so bre a vi da e a mor te dos sú di tos), ago ra for mal men te
res trin gi do, aca bou por de sen vol ver-se em ou tras re la ções.

O con tro le – dos cor pos, das re la ções so ci ais e fa mi li a res, da se- 
xu a li da de, da vi da e da mor te – pas sa a ser fei to pe las ins ti tui ções,
atra vés de di ver sos me ca nis mos nor ma ti vos e do acú mu lo de da- 
dos e in for ma ção. O Es ta do, a es co la, as igre jas, o hos pi tal psi quiá- 
tri co, os pre sí di os, o Ju di ciá rio, ad mi nis tram to dos os as pec tos da
vi da (saú de, edu ca ção, ali men ta ção, tra ba lho) – e tam bém a mor- 
te. É o que Fou cault de no mi na bi o po lí ti ca (a for ça) e bi o po der (os
ins tru men tos).

Ocor re que, pa ra além da de fe sa de in va so res e de ame a ças ex- 
ter nas, re ais ou fic tí ci as, es sa for ça vol ta-se con tra sua pró pria so- 
ci e da de, es pe ci fi ca men te con tra al guns gru pos de pes so as. Se an- 
tes o so be ra no ab so lu tis ta dei xa va os sú di tos vi ve rem e de ci dia
quem iria mor rer, a ne cro po lí ti ca dei xa mor rer e de ci de quem me- 
re ce vi ver. E quem é dei xa do pa ra mor rer? Quem é dis pen sá vel?

A ne cro po lí ti ca de ci de quem de ve vi ver e de quem a mor te não
se rá sen ti da; de ci de quem são os dis pen sá veis da so ci e da de. Não
é no vi da de o uso do dis cur so po lí ti co pa ra va li dar ex ter mí ni os e
prá ti cas ge no ci das, em no me de uma su pos ta so ci e da de me lhor,
mais pu ra, mais ho nes ta ou a uma ra ça que se con si de ra su pe ri or.

Foi as sim na per se gui ção aos ju deus por sé cu los, na Ale ma nha
dos anos 1930, que além dos ju deus in cluiu ou tras mi no ri as en tre
os in de se já veis, co lo ni za ção eu ro peia na Áfri ca, no ex ter mí nio
dos na ti vos nor te-ame ri ca nos e sul-ame ri ca nos. È ain da as sim
ho je na Pa les ti na, ca da diz mais es pre mi da, po bre e in va di da,
con tra mu çul ma nos na Chi na ou se pa ra tis tas na Rús sia.

Mas que fi que cla ro: ao se tra tar de ne cro po lí ti ca não se fa la
ape nas de Es ta dos e de go ver nos. Co mo afir ma Achil le Mbem be,
há es tru tu ras de po der ar qui te ta das pa ra a ex clu são, a in vi si bi li- 
da de, a mor te, en fim, de gru pos so ci ais in de se ja dos.

A ne cro po lí ti ca tam bém é pre sen te no Bra sil, des de o iní cio de
nos sa his tó ria até a con tem po ra nei da de. Os in dí ge nas eram in de- 
se já veis pa ra a vi da da no va colô nia, os es cra vos po di am mor rer,
pa ra que vi ves se a eco no mia ca fe ei ra. E ho je, os in dí ge nas ain da
de vem mor rer, pa ra que vi vam as mi ne ra do ras. A flo res ta de ve
mor rer, pa ra que vi va o agro pop; as mu lhe res de vem mor rer, pa ra
que vi vam os ma chos frá geis e as cren ças re li gi o sas.

Os pre sos po dem (ou até de vem) mor rer, pa ra que pre va le cem
os au to de no mi na dos “ho mens de bem”; os mo ra do res de fa ve las,
pa ra que se man te nham vi vos a dis tân cia so ci al, os lu cros do trá fi- 
co e das mi lí ci as.

A pan de mia che gou ao Bra sil em um mo men to his tó ri co-po lí- 
ti co ex tre ma men te fa vo rá vel à ne cro po lí ti ca. O po der – que não se
re su me ao Es ta do e mui to me nos ao go ver no, mas cer ta men te os
en glo ba – ne gli gen cia a vi da exa ta men te dos mais vul ne rá veis,
dei xan do mor rer. E já são mais de 300 mil.

A mai or cri se sa ni tá ria do sé cu lo en con trou no Bra sil o cam po
fér til do ne ga ci o nis mo, do char la ta nis mo, com li de ran ças in com- 
pe ten tes e mi tos de bar ro. Is so tu do só agra vou e dei xou à mos tra
as de si gual da des so ci ais e econô mi cas, con tra pon do os que po- 
dem fi car em ca sa, em ho me of fi ce e dis por de au las on li ne e, de
ou tro la do, aque les que ne ces si tam se ex por à con ta mi na ção pa ra
so bre vi ver.

De ou tro la do, o dis cur so e a prá ti ca da ne cro po lí ti ca que ne ga
au xí lio fi nan cei ro de cen te e su fi ci en te pa ra a so bre vi vên cia, que
in sis te em aus te ri da de fis cal, ao mes mo tem po em que dá exem- 
plos de co mo não se pro te ger e ain da des de nha da mor te: “E daí?”.

Nos so de sas tre só não é mai or por que a ne cro po lí ti ca bra si lei- 
ra não te ve tem po de exe cu tar um de seus mais an ti gos pla nos: o
des mon te do Sis te ma Úni co de Saú de. Pú bli co, uni ver sal, gra tui- 
to, de mo crá ti co e so ci a lis ta, é es sa po lí ti ca pú bli ca que ain da não
dei xou man tém a vi da e o fio de es pe ran ça.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021
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REMÉDIO

Anvisa libera testes de
soro contra Covid-19 

A
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria (An vi sa) con ce- 
deu on tem au to ri za ção pa ra 
que o Ins ti tu to Bu tan tan ini- 

cie os tes tes em hu ma nos do so ro hi- 
pe ri mu ne an ti-Sars-CoV-2 con tra co- 
vid-19.

A li be ra ção foi con di ci o na da a um 
ter mo de com pro mis so que pre vê a 
en tre ga de in for ma ções com ple men- 
ta res. Ou se ja, pa ra o iní cio das pes- 
qui sas, o Bu tan tan de ve rá apre sen tar 
al gu mas in for ma ções que es tão fal- 
tan do. A An vi sa de ve en vi ar um ofí cio 
em que in di ca as pen dên ci as da ins ti- 
tui ção.

Até o mo men to, o me di ca men to foi 
tes ta do ape nas em ani mais. “Es ta se rá 
a pri mei ra vez que o so ro do Bu tan tan 
se rá tes ta do em pes so as, o que exi giu 
da agên cia uma ava li a ção cri te ri o sa 
dos as pec tos téc ni cos e de se gu ran ça 
do pro du to”, ob ser vou a An vi sa por 
meio de no ta ofi ci al.

O pe di do de au to ri za ção do es tu do 
foi en vi a do à An vi sa pe lo Bu tan tan em 
2 de mar ço. A pas ta le vou no ve di as 
pa ra ana li sar o pro ces so. O res tan te 
do tem po foi uti li za do pe lo ins ti tu to 
pa ra com ple men tar da dos téc ni cos 
que fal ta vam no pe di do ori gi nal.

“O ob je ti vo da ava li a ção de uma 
pro pos ta de pes qui sa clí ni ca é ve ri fi- 
car se o es tu do é su fi ci en te pa ra pro- 
du zir da dos con fiá veis so bre a se gu- 
ran ça e a efi cá cia do me di ca men to. Is- 
so en vol ve a ava li a ção do de se nho es- 
ta tís ti co da pes qui sa, per fil de vo lun- 
tá ri os, de fi ni ção de do ses que se rão 
tes ta das, en tre ou tros as pec tos”, ex- 
pli ca a An vi sa.

No vas re gras pa ra uso de 
más ca ras

TESTE DO MEDICAMENTO EM HUMANOS DEVE COMEÇAR NA PRÓXIMA SEMANA

A par tir de ho je (25), en tram em vi- 
gor as no vas re gras que au men tam o 
ri gor no uso de más ca ras em ae ro por- 
tos e a bor do de aviões. As al te ra ções 
fo ram apro va das pe la Agên cia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) no 
dia 11 de mar ço, e cons tam na Re so lu- 
ção da Di re to ria Co le gi a da (RDC) nº 
456, de 17 de de zem bro de 2020.

Pe la de ci são, os pas sa gei ros de ve- 
rão usar nos ter mi nais e den tro das 
ae ro na ves más ca ras em te ci do e, nes- 
se ca so, o ide al é que elas te nham ca- 
ma da tri pla de pro te ção ou de uso 
pro fis si o nal, co mo as ci rúr gi cas e as 
N95/PFF2. Em to dos es ses ca sos as 
más ca ras não de vem ter vál vu la.

A re so lu ção proí be o uso de len ços, 

ban da nas e más ca ras de acrí li co. Já os 
pro te to res fa ci ais (fa ce shi eld) só po-
dem ser usa dos por pes so as que es ti- 
ve rem com más ca ra por bai xo.

“A más ca ra de ve es tar ajus ta da ao 
ros to, co brin do o na riz e bo ca, sem 
aber tu ras”, in for mou a An vi sa no do- 
cu men to que tam bém re co men da a 
tro ca da pro te ção a ca da três ho ras de 
uso.

Pa ra cri an ças me no res de três anos 
de ida de e pes so as com de fi ci ên ci as 
que im pe çam o uso ade qua do da pro- 
te ção, o uso da pro te ção é fa cul ta ti va. 
Em vi a gens na ci o nais, só se po de ti rar 
a más ca ra no avião pa ra hi dra ta ção 
ou pa ra ali men tar cri an ças me no res 
de 12 anos, ido sos e pes so as com ne- 
ces si da des es pe ci ais.

CIENTISTAS

Anticorpos diminuem em ritmo diferente

HÁ INFECTADOS  QUE TÊM CÉLULAS DE DEFESA QUE DURAM ALGUNS DIAS, OUTROS MANTÊM POR AO MENOS NOVE MESES

Pa ra com ba ter a co vid-19 com efi- 
cá cia, é ne ces sá rio en ten der me lhor o
ví rus Sars-CoV-2, seu agen te in fec ci o- 
so, e a for ma co mo o or ga nis mo hu- 
ma no re a ge à pre sen ça des se in va sor,
prin ci pal men te o sis te ma de de fe sa,
di zem es pe ci a lis tas. Em uma pes qui- 
sa fei ta com pa ci en tes in fec ta dos pe lo
no vo co ro na ví rus, um gru po in ter na- 
ci o nal de ci en tis tas des co briu que os
an ti cor pos que agem con tra a en fer- 
mi da de di mi nu em em rit mos di fe ren- 
tes em ca da in di ví duo, po den do du rar
ape nas al guns di as em al gu mas pes- 
so as e mais de me ses em ou tras. Se- 
gun do os au to res do es tu do, os da dos
re for çam a ne ces si da de de va ci nar
pes so as que já ti ve ram co vid-19 e po- 
dem aju dar a de ter mi nar qual a me- 
lhor es tra té gia de imu ni za ção a ser
ado ta da no fu tu ro. A equi pe acom pa- 
nhou, du ran te no ve me ses, um gru po
de 164 pa ci en tes de Cin ga pu ra que
tes tou po si ti vo pa ra a co vid-19. Os es- 
pe ci a lis tas co lhe ram, re gu lar men te,
amos tras san guí ne as dos par ti ci pan- 
tes e, com a aju da de uma fer ra men ta
tec no ló gi ca apu ra da, mo ni to ra ram os
ní veis dos an ti cor pos neu tra li zan tes
con tra o Sars-CoV-2 nos vo lun tá ri os.
“Es sa in ves ti ga ção mi nu ci o sa só foi
fei ta gra ças ao au xí lio de um al go rit- 

mo de sen vol vi do pa ra pre ver de ta lha- 
da men te as tra je tó ri as dos an ti cor pos
neu tra li zan tes ao lon go do tem po”,
en fa ti zam, no ar ti go. Os ci en tis tas se- 
pa ra ram os pa ci en tes em cin co gru- 
pos, de acor do com a du ra ção dos an- 
ti cor pos no cor po. O pri mei ro, cha- 
ma do ne ga ti vo (com 11,6% dos pa ci- 
en tes), não de sen vol veu as cé lu las de
de fe sa du ran te to do o pe río do do es- 
tu do. O se gun do, no me a do de clí nio
rá pi do (26,8%), apre sen tou ní veis ini- 
ci ais va riá veis de an ti cor pos, mas que
di mi nuiu ra pi da men te. O ter cei ro, o
de clí nio len to (29%), man te ve a pre- 
sen ça das cé lu las por seis me ses. O
quar to, clas si fi ca do co mo per sis ten te
(31%), mos trou pou ca mu dan ça nos
ní veis de an ti cor pos até 180 di as. Por
fim, os in te gran tes do res pos ta tar dia
(1,6%) apre sen ta ram ta xas al tas das
cé lu las pro te to ras du ran te os no ve
me ses da aná li se. “Es se es tu do nos
lem bra que to dos nós re a gi mos de
ma nei ra dis tin ta à in fec ção, de sen vol- 
ven do di fe ren tes res pos tas imu no ló- 
gi cas pro te to ras”, res sal ta, em co mu- 
ni ca do, Lau rent Re nia, di re to ra exe- 
cu ti va do gru po de pes qui sa STAR In- 
fec ti ous Di se a ses Labs, em Cin ga pu- 
ra, e uma das au to ras do es tu do, pu- 
bli ca do na úl ti ma edi ção da re vis ta

The Lan cet Mi cro be.

Os pes qui sa do res des ta cam que,
em bo ra a pes qui sa te nha se con cen- 
tra do na de ter mi na ção dos ní veis de
an ti cor pos neu tra li zan tes, é im por- 
tan te dei xar cla ro que as cé lu las T, que
tam bém fa zem par te do sis te ma imu- 
ne do or ga nis mo, con tri bu em pa ra o
com ba te ao no vo co ro na ví rus, o que
faz com que os pa ci en tes com ní veis
bai xos de an ti cor pos ain da te nham
pro te ção à en fer mi da de. “Nos so es tu-
do des co briu que to dos os pa ci en tes
tes ta dos, in cluin do aque les do gru po
ne ga ti vo, exi bi am uma al ta ati vi da de
de cé lu las T por até seis me ses. Es se
da do é mui to im por tan te, pois nos dá
uma es pe ran ça de pro te ção de lon go
pra zo. Mas ape nas mais es tu dos po- 
dem con fir mar es sa nos sa sus pei ta”,
afir ma Da vid Lye, di re tor do Cen tro
Na ci o nal de Pes qui sas em Do en ças
In fec ci o sas dos Es ta dos Uni dos
(NCID) e tam bém au tor do es tu do. “A
men sa gem prin ci pal da nos sa pes qui- 
sa é que a lon ge vi da de dos an ti cor pos
neu tra li zan tes con tra Sars-CoV-2 po- 
de va ri ar mui to. Por is so, é im por tan te
mo ni to rar is so em um ní vel in di vi du- 
al.”

Ini bi ção

En zi ma con tém a dis se mi na ção

CO VID-19

Res fri a do co mum
po de ini bir ví rus

Os ri no ví rus cau sam o res fri a do e são os pa tó ge nos
mais co muns en con tra dos nos se res hu ma nos. Já se sa- 
be que as in te ra ções en tre eles e ou tros ví rus res pi ra tó ri- 
os po dem afe tar o ti po e a gra vi da de das in fec ções nas
pes so as, além do pa drão de con tá gio — co mo cir cu lam
e são trans mi ti dos. Ago ra, pes qui sa do res da Uni ver si da- 
de de Glas gow, no Rei no Uni do, des co bri ram que es ses
mi cro-or ga nis mos po dem con fe rir um cer to grau de
pro te ção con tra o Sars-CoV2. O ar ti go foi pu bli ca do no
Jour nal of In fec ti ous Di se a ses. O re sul ta do, se con fir ma- 
do, po de rá le var ao de sen vol vi men to de sprays na sais
ba se a dos no RNA dos ri no ví rus. O es tu do, li de ra do por
ci en tis tas do Cen tro de Pes qui sa de Ví rus (CPV) da Uni- 
ver si da de de Glas gow, des co briu que o ri no ví rus hu ma- 
no de sen ca deia uma res pos ta imu ne ina ta que pa re ce
blo que ar a re pli ca ção do Sars-CoV-2 nas cé lu las do tra to
res pi ra tó rio. Em pes qui sas pos te ri o res, si mu la ções ma- 
te má ti cas fei tas pe la equi pe mos tra ram que es sa in te ra- 
ção ví rus-ví rus po de ter um efei to em to da a po pu la ção
e que uma pre va lên cia cres cen te de ri no ví rus po de ria
re du zir o nú me ro de no vos ca sos de co vid-19. No es tu- 
do, os pes qui sa do res pri mei ro in fec ta ram cé lu las res pi- 
ra tó ri as hu ma nas com o co ro na ví rus em la bo ra tó rio, re- 
cri an do o am bi en te ce lu lar em que os con tá gi os nor- 
mal men te acon te cem. Eles, en tão, es tu da ram a re pli ca- 
ção do Sars-CoV-@ nes sas cé lu las, tan to na pre sen ça
quan to na au sên cia de ri no ví rus.

Os tes tes mos tra ram que a in fec ção por ri no ví rus ini- 
be sig ni fi ca ti va men te a re pli ca ção do no vo co ro na ví rus,
im pe din do que o con cor ren te se mul ti pli que e, con se- 
quen te men te, fre an do o pro ces so no ci vo. Es se efei to foi
ob ser va do in de pen den te men te de os ví rus se rem usa- 
dos co mo coin fec ções si mul tâ ne as ou se as in fec ções fo- 
ram es ca lo na das, com in ter va los de 24 ho ras e su pe ri o- 
res a is so. O es tu do tam bém mos trou que o efei to ini bi- 
tó rio ocor reu por que a pre sen ça do ri no ví rus faz o or ga- 
nis mo pro du zir gran des quan ti da des de in ter fe ron —
subs tân cia na tu ral que faz par te do ar se nal do sis te ma
imu no ló gi co. O in ter fe ron, co mo tra ba lhos an te ri o res
de mons tra ram, en fra que cem o co ro na ví rus, que, con- 
se quen te men te, tor na-se me nos ca paz de in fec tar as cé- 
lu las. “Nos sa pes qui sa mos trou que o ri no ví rus hu ma no
de sen ca deia uma res pos ta imu ne ina ta em cé lu las epi- 
te li ais res pi ra tó ri as hu ma nas, que blo queia a re pli ca ção
do Sars-CoV- 2”, re su me o pro fes sor Pa blo Mur cia, do
Cen tro de Pes qui sa de Ví rus. “Is so sig ni fi ca que a res pos- 
ta imu ne cau sa da por in fec ções le ves pe lo ví rus do res- 
fri a do co mum po de for ne cer al gum ní vel de pro te ção
tran si tó ria con tra o cau sa dor da co vid-19, po ten ci al- 
men te blo que an do a trans mis são do Sars-Cov-2 e re du- 
zin do a gra vi da de da do en ça.” “É um ar ti go in te res san- 
te”, ava lia Ju li an Tang, vi ro lo gis ta da Uni ver si da de de
Lei ces ter. De acor do com ele, os vi ro lo gis tas já sa bem
so bre a in ter fe rên cia vi ral en tre os ri no ví rus e a in flu en- 
za sa zo nal — as res pos tas imu nes ina tas do hos pe dei ro
(in cluin do in ter fe ron) in du zi das por ri no ví rus po dem
re du zir o su ces so da in fec ção de in flu en za em hu ma nos.
“O fa to de que os ri no ví rus tam bém po dem in ter fe rir na
in fec ção por Sars-Cov2 é in tri gan te e pre ci sa de con fir- 
ma ção adi ci o nal”, res sal ta Tang. Ele acre di ta que mais
es tu dos de vem, ser fei tos, in cluin do, no lu gar dos ri no- 
ví rus, ou tros ti pos de co ro na ví rus que tam bém cau sam
res fri a do. Po rém, ape sar dos re sul ta dos po si ti vos in vi- 
tro, Tang res sal ta que es ses efei tos ain da pre ci sam ser
ob ser va dos na vi da re al. Ele ci ta um re la tó rio do Mi nis- 
té rio da Saú de da In gla ter ra, que ava li ou a in ci dên cia do
ví rus cau sa dor da co vid ao lon go de 35 se ma nas, des de o
ano pas sa do e con ti nu an do em 2021. “Cu ri o sa men te,
ve mos uma in ci dên cia mais bai xa de Sars-CoV-2 no pi co
da in ci dên cia de ri no ví rus. En tão, o co ro na ví rus au men- 
ta du ran te o pi co de Na tal/ano-no vo, con for me a in ci- 
dên cia do ri no ví rus co me ça a cair”, diz. “Mas um con- 
tra-ar gu men to pa ra is so tam bém po de ria ser que se o ri- 
no ví rus es ta va re al men te in ter fe rin do nas in fec ções por
Sars-CoV-2, en tão não de ve ria ha ver um au men to de ca- 
sos de co vid du ran te as se ma nas 39-43, quan do o per- 
cen tu al de tes tes po si ti vos pa ra ri no ví rus tam bém es ta- 
va atin gin do o pi co”, pon de ra. La wren ce Young, pro fes- 
sor de bi o lo gia mo le cu lar da Fa cul da de de Me di ci na de
Warwick, no Rei no Uni do, con si de ra que o es tu do é pro- 
mis sor, mas des ta ca al gu mas li mi ta ções: “A prin ci pal é
que o es tu do foi re a li za do com ape nas uma ce pa de ri- 
no ví rus; exis tem pe lo me nos 160, e não há ga ran ti as de
que ca da ce pa de ri no ví rus te ria o mes mo efei to nas in- 
fec ções por Sars-CoV-2”. Além dis so, ele lem bra que as
me di das não far ma cêu ti cas ado ta das des de o iní cio da
pan de mia, co mo uso de más ca ras e o dis tan ci a men to
so ci al, re du zi ram tam bém as in fec ções por ou tros ví rus
res pi ra tó ri os, di fi cul tan do o es tu do des sa as so ci a ção na
vi da re al. Pa blo Mur cia, prin ci pal au tor do es tu do, res- 
sal ta que a equi pe es tá em bus ca de mais res pos tas, que
se rão as ba ses de fu tu ros es tu dos clí ni cos — fei tos em
pes so as. “A pró xi ma eta pa se rá es tu dar o que es tá acon- 
te cen do em ní vel mo le cu lar du ran te es sas in te ra ções ví- 
rus-ví rus, pa ra en ten der mais so bre seu im pac to na
trans mis são de do en ças. Po de mos en tão usar es se co- 
nhe ci men to a nos so fa vor, de sen vol ven do es tra té gi as e
me di das de con tro le pa ra in fec ções por co vid-19.”

Pes qui sa do res ita li a nos e nor te-ame ri ca nos des co- 
bri ram que uma en zi ma é ca paz de blo que ar a dis se mi- 
na ção do co ro na ví rus, o que po de le var ao de sen vol vi- 
men to de um tra ta men to pa ra com ba ter es pe ci fi ca- 
men te o Sars-CoV-2. Tra ta-se do In dol-3 Car bi nol (I3C),
um com pos to na tu ral que po de ser usa do co mo an ti vi- 
ral con tra a co vid-19.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021
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O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, no Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de 

dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente 

a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global, objetivando o Registro de 
preços para a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de vestuário 
esportivo, de interesse da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEDEL/MA, no dia 16/04/2021, às 

14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site 

www.comprasnet.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – 

SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - São 

Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web 

www.comprasnet.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 22 de março de 2021

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26311/2021 – SARP/SEGEP

A PREGOEIRA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL – 

AGERP, torna público que fará realizar, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 

10.024/20190, Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei 

Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, Por Item, objetivando a contratação de empresa 

especializada nos serviços de confecção e fornecimento de material gráfico, tipo Cartilha e Banner 

do Projeto “Agricultura Sem Queimadas” em 10 municípios que integram a Amazônia Legal, no dia 

13/04/2021, às 10h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, na CSL/AGERP, situada na Rua Granja Barreto, s/n, Viaduto do 

Café, Bairro Outeiro da Cruz, CEP: 65.040-620, São Luís/MA. O Pregoeiro informa que, o edital 

encontra-se disponível na página web www.comprasgovernamentais.gov.br e www.agerp.ma.gov.br.

São Luís/MA, 18 de março de 2021

ANA LOURDES COSTA SOUZA

Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E
EXTENSÃO RURAL – AGERP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 – AGERP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161.070/2020 – AGERP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, no Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de 

dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente 

a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de 
preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
banheiros químicos, de interesse do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão - CBMMA; 

Escola de Governo do Maranhão – EGMA; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA; 

Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - 

SECTI; Secretaria de Estado de Turismo – SETUR e Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, no dia 

16/04/2021, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site 

www.comprasnet.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – 

SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - 
São Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web 

www.comprasnet.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 22 de março de 2021

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012742/2021 – SARP/SEGEP

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID realizará às 9h, do dia 28 de abril de 2021, na sala de 

sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do 

tipo MENOR PREÇO, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, objetivando o REGISTRO de 

PREÇOS de interesse da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO 

URBANO – SECID, para Contratação Eventual e Futura de empresa especializada na área de 

engenharia civil, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros 

públicos localizados nos municípios da Regional de Barreirinhas, com o fornecimento de todos os 

materiais, equipamentos e mão de obra, desenvolvido pela Secretaria de Estado das Cidades e 

Desenvolvimento Urbano (SECID-MA). O certame será realizado nos termos do Decreto nº 36.184, de 

21 de setembro de 2020, Decreto Estadual nº 36.500, de 19 de fevereiro de 2021, bem como da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto 

de 2014, pela Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, assim como pelo Decreto nº 8.538, de 

06 de outubro de 2015. O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SECID 

(www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, 

no horário das 14h às 18h, gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”.

São Luís - MA, 23 de março de 2021

MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS

Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – CSL/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29693/2021/SECID

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ 
MA, através da Secretário Municipal de Administração torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com 
alterações posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto 
Municipal nº: 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por 
ITEM. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo e água 
mineral para atender as demandas de Diversas Secretarias do Município de Cachoeira Grande/MA. Data da 
Abertura: dia 13 de Abril de 2021, às 14:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Permanete de Licitação, 
situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pela Pregoeira 
desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de 
download no seguinte site: www.cachoeiragrande.ma.gov.br .Cachoeira Grande/MA, 26 de Março de 2021. 
Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ 
MA, através do Secretário Municipal de Administração e Planejamento torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, com alterações posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, 
Decreto Municipal nº: 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor 
preço por ITEM. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de material de construção, 
hidrosanitário e eletrico para atender das necessidades das diversas Secretárias do Município de Cachoeira 
Grande/MA. Data da Abertura: dia 13 de Abril de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão 
Permanete de Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquen-
ta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente 
através de download no seguinte site: www.cachoeiragrande.ma.gov.br . Cachoeira Grande/MA, 26 de 
Março de 2021. Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ 
MA, através da Secretária Municipal de Assistência Social torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com 
alterações posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto 
Municipal nº: 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por 
ITEM. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa para a realização de 
serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias para o Município de Cachoeira Grande/MA. 
Data da Abertura: dia 13 de Abril de 2021, às 10:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Permanete de 
Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de 
download no seguinte site: www.cachoeiragrande.ma.gov.br . Cachoeira Grande/MA, 26 de Março de 
2021. PRISCILLA FERREIRA CABRAL DA SILVA, Secretaria Municipal de Assistência Social.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
PREGÃO PRESENCIAL n. º 017, 018 e 019/2021.

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da 
licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 017, 018, 019/2021, tendo por objeto a 
Contratação de empresa para aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a 
demanda, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação de Jenipapo dos 
Vieiras/MA conforme termo de referência Saúde, Educação, Assistência Social do Município de Jenipapo 
dos Vieiras/MA conforme termo de referência, por vicio processual. Assim sendo, a presente licitação não 
terá prosseguimento. 

Jenipapo dos Vieiras – MA, 25 de março de 2021. 

Aldely da Silva Souza
Pregoeira

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
PREGÃO PRESENCIAL n. º 020, 021 e 007/2021.

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da 
licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 020, 021, 007/2021, tendo por objeto a 
Contratação de empresa para aquisição de material de expediente em geral, conforme a demanda, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social de Jenipapo dos 
Vieiras/MA conforme termo de referência conforme termo de referência, por vicio processual. Assim 
sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. 

Jenipapo dos Vieiras – MA, 25 de março de 2021. 

Aldely da Silva Souza
Pregoeira

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO DE 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 003, 004, 005 e 006/2021.

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da 
licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 003, 004, 005 e 006/2021, tendo por 
objeto a Contratação de empresa para a aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para 
dar continuidade as atividades realizadas pela Secretaria de Administração e Finanças, Saúde, Educação, 
Assistência Social do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA conforme termo de referência, por vicio 
processual. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. 

Jenipapo dos Vieiras – MA, 24 de março de 2021. 

Aldely da Silva Souza
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial 024. 
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de materiail de higiene, 
limpeza e descartáveis para dar continuidade as atividades realizadas pela Secretaria de Administração e 
Finanças, Saúde, Educação e Assistência Social do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA conforme termo de 
referência. 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 Proposta e Habilitação: às 9h do 
dia 13 de abril de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h 
e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, 
localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 
as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 
65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Aldely da Silva Souza. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial 025. 
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente 
para dar continuidade as atividades realizadas pela Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social do 
Município de Jenipapo dos Vieiras/MA conforme termo de referência. 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 Proposta e Habilitação: às 09h do dia 12 de abril de 2021. O Edital estará à 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapo-
dosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – 
Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@g-
mail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. 
Aldely da Silva Souza. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial 026. 
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de combustíveis, com 
fornecimento na bomba, conforme a demanda, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de 
Assistência Social, Educação e Saúde do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA conforme termo de referência. 
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 Proposta e Habilitação: às 11h do dia 12 de 
abril de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site 
do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na 
Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e 
no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. 
Jenipapo dos Vieiras -MA. Aldely da Silva Souza. Pregoeira. 

MISSA DE SETIMO DIA 
HILTON FONSECA REIS

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO HILTON FONSECA REIS, 
CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE 
SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 26.03.2021 
(SEXTA-FEIRA) ÀS 18.00H NA IGREJA DE SÃO 
ROQUE (LIRA) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPA-
RECEREM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.  

-

MISSA DE SÉTIMO DIA
RAIMUNDO COSME DOS REIS NETO

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO RAIMUNDO COSME DOS 
REIS NETO, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A 
MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE O DIA 
29.03.2021(SEGUNDA-FEIRA) AS 17.30H NA IGREJA 
NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO ( COHAB 
ANIL) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A 
ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

-

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário 
Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que 
realizará às 09h00min (nove horas) do dia 16 de abril de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço por item, que será julgada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) que tem por presidente 
o Sr.º Neemias de Oliveira Ripardo Garreth, instituídos pela Portaria nº 112/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo 
por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de escritório de advocacia 
para consultoria e acompanhamento das demandas administrativas e jurídicas do município em todas as 
instâncias, atendendo assim, as necessidades das diversas secretarias do município de Pio XII/MA, 
conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei n° 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar n° 
123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e suas demais legislações 
pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial 
www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, 
esclarecemos ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos 
os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será 
obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que 
acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 24 de março de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração
Portaria 004/2021 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 02/2021. TIPO: Empreitada Por Preço Global. 
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de roço de diversas estradas do 
município de São João do Sóter/MA. ABERTURA: 12/04/2021 as 14h00min. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão, situada, Av. Esperança, nº 
2025 – Centro – São João do Sóter – MA no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min 
(doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 
03 (três) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto 
ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese 
haverá atendimento aos licitantes que não atenderem as normas de saúde e os que se 
apresentarem fora do horário previsto neste aviso de licitação. São João do Sóter – MA, 25 
de março de 2021. Francisco Henrique Júnior, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
FAZENDA E INFRAESTRUTURA – SEMAFI.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. 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 material de higiene, limpeza e descartáveis, 
atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração de Tuntum/MA, 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 09h00min do dia 13 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/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 
411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do 
seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 25 de março de 2021. Sara 
Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio 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: Locação de máquinas pesadas e caminhões para a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 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 13 de abril de 2021. O Edital estará à 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município. Os 
interessados na aquisição dos editais deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a 
retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico 
Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por 
meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com.Tuntum – MA, 25 de março de 
2021.Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

Mais de 30 mil 
doses de vacina 
são enviadas
para o interior

O 
Governo do Estado iniciou, nesta quin-
ta-feira (25), a distribuição do lote com 
33.395 doses da vacina AstraZeneca e 
CoronaVac. Os imunobiológicos têm 

como público-alvo as comunidades quilombolas e 
ribeirinhas, idosos de 70 a 74 anos e trabalhadores 
da Saúde. O envio aconteceu de forma simultânea, 
do Aeroporto Internacional de São Luís e do Hangar 
do Centro Tático Aéreo da Polícia Militar.

Receberam os imunizantes, ainda nesta quinta-
feira, as regionais de saúde de Açailândia, Impera-
triz, Pedreiras, Barra do Corda, Presidente Dutra e São 
João dos Patos.

“Neste lote, iremos dar início à vacinação de dois 
novos grupos, que são os quilombolas e ribeirinhos. 
Assim como nas demais distribuições já feitas pelo 
Governo do Estado, a logística para essas populações 
será a mesma, que já se mostrou eficaz e pontual”, dis-
se o superintendente de Epidemiologia e Controle de 
Doenças da SES, Tayara Pereira.

As vacinas devem chegar ainda neste fim de sema-
na aos seus destinos. Para isso, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), em parceria com a Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP), montou uma logística de forma 
a possibilitar um translado rápido e seguro. Para isso, 
foram utilizados um avião do tipo King Air, dois heli-
cópteros e vans refrigeradas para transporte via terra.

Os imunizantes partem de São Luís para as sedes 
das Regionais de Saúde, que farão a distribuição para 
os respectivos municípios, conforme o quantitativo 
de doses para cada um. O percurso até as prefeituras 
segue com o apoio da Polícia Militar.

O Maranhão já recebeu 845.690, sendo 214.250 da 
AstraZeneca e 631.440 doses da CoronaVac. As do-
ses enviadas são referentes ao quantitativo recebido 
no último sábado (20), quando o Maranhão recebeu 
116.250 novas doses de vacinas AstraZeneca e 97.800 
doses da CoronaVac. Ao todo, serão imunizadas 63% 
das populações quilombolas e ribeirinhas, assim como 
3,4 % de trabalhadores da saúde e 65% pessoas com 
70 a 74 anos.

IMUNIZAÇÃO
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Pro du ti vi da de e so lo mais bem nu tri do

Bem-es tar pa ra o agri cul tor e vi a bi li da de fi nan cei ra

CULTIVO DE PALMA

A viabilidade da
agrofloresta

A
pós 12 anos de aná li ses, um es tu do iné di to
com pro vou que a pal ma (ou den dê, co mo é co- 
nhe ci da no Bra sil), quan do pro du zi da em sis te- 
mas agro flo res tais (SAFs), é mais pro du ti va e

sus ten tá vel em com pa ra ção com a mo no cul tu ra. A pes- 
qui sa foi re a li za da em par ce ria en tre a Na tu ra, a Em pre- 
sa Bra si lei ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria (Em bra pa) e a
Co o pe ra ti va Agrí co la Mis ta de To mé-Açu (Cam ta), re fe- 
rên cia mun di al em sis te mas agro flo res tais.

Con tra ri an do a cren ça de que o óleo de den dê não
po de ria ser cul ti va do jun to com ou tras es pé ci es, já que
não te ria bom cres ci men to e pro du ção, a pes qui sa mos- 
trou o opos to: os sis te mas agro flo res tais apre sen ta ram
boa pro du ti vi da de e ge ra ção de ser vi ços am bi en tais, co- 
mo pro vi são de ali men tos e ma té ri as-pri mas, além de
mi ni mi zar os efei tos das mu dan ças cli má ti cas. As pes- 
qui sas apon tam, ain da, que o SAF Den dê po de ser ren- 
tá vel pa ra o agri cul tor ao per mi tir a co lhei ta de di fe ren- 
tes es pé ci es além do den dê ao lon go do ano.

A mo no cul tu ra, mo de lo pa drão de plan tio do óleo ve- 
ge tal mais usa do no mun do, é fre quen te men te as so ci a- 
da com o des ma ta men to de flo res tas tro pi cais, per da da
bi o di ver si da de, po lui ção pe la emis são de ga ses de efei to
es tu fa e con ta mi na ção do so lo pe lo uso de agro tó xi cos.
Se gun do da dos da Ali an ça Eu ro peia de Óleo de Pal ma, o
con su mo glo bal des se in su mo cres ceu de 14,6 mi lhões
de to ne la das em 1995 pa ra 61,1 mi lhões de to ne la das
em 2015. O óleo se tor nou o mais uti li za do no mun do,
com a Chi na, Ín dia, In do né sia e União Eu ro peia no to po
dos con su mi do res glo bais.

Os ex pe ri men tos do SAF Den dê ti ve ram iní cio em
2008 com a im plan ta ção de 18 hec ta res de uni da des de- 
mons tra ti vas na área de três agri cul to res no mu ni cí pio
de To mé-Açu, no Pa rá. O SAF Den dê tem al ta di ver si da- 
de na sua com po si ção, as sim co mo a flo res ta, am bi en te
ori gi nal do den dê. Des sa ma nei ra, a pro du ção nes se sis- 
te ma per mi te in cluir ou tras plan tas co mo a man di o ca,
ba na na, pi men ta, in gá, ca cau, açaí, ba ca ba e ma dei ras,
que con tri bu em pa ra di ver si fi ca ção da ren da dos pro- 
du to res. Em 2017, no vas áre as fo ram im plan ta das jun to
com agri cul to res fa mi li a res lo cais, to ta li zan do cer ca de
60 hec ta res.

O pro je to tam bém re ce beu um in ves ti men to de 4,7
mi lhões de dó la res por meio de uma par ce ria com a
Agên cia dos Es ta dos Uni dos pa ra o De sen vol vi men to
In ter na ci o nal (USAID), mo men to em que o Cen tro In- 
ter na ci o nal de Pes qui sa Agro flo res tal (ICRAF) in te grou
o ti me de pes qui sa.

Com uma quan ti da de de plan tas de den dê por hec ta- 
re me nor que as for mas de cul ti vo con ven ci o nais, o SAF
Den dê al can çou uma pro du ti vi da de su pe ri or aos ín di- 
ces da mo no cul tu ra, ren den do 180 kg de ca cho fru to por
plan ta – no mo no cul ti vo, es se ín di ce fi ca em 139 kg. O
ren di men to de óleo nos fru tos de den dê da agro flo res ta
tam bém se mos trou até 57% mai or que o da mo no cul tu- 

ra, de acor do com me di ções di re tas nos fru tos. Os tra tos
cul tu rais nas áre as do SAF Den dê se ba se a ram no ma ne- 
jo agro e co ló gi co sem o uso de agro tó xi cos, com adu ba- 
ção or gâ ni ca, adu ba ção ver de, co ber tu ra vi va e uso de
bi o cal das.

O gran de di fe ren ci al do pro je to li de ra do pe la Na tu ra é
o cul ti vo de di ver sas es pé ci es, in cluin do ár vo res, jun to
com o den dê. “O ma ne jo do sis te ma agro flo res tal per- 
mi te a in cor po ra ção cons tan te de ma té ria or gâ ni ca no
so lo, o que fa vo re ce uma re de de re la ções en tre plan tas,
so lo e mi cro-or ga nis mos. O SAF Den dê é in te li gen te
por que se ins pi ra na na tu re za e nas re la ções be né fi cas
de seus com po nen tes, ge ran do di ver sos ser vi ços am bi- 
en tais co mo a con ser va ção do so lo, da água e da bi o di- 
ver si da de”, ex pli ca Dé bo ra Cas tel la ni, ge ren te ci en tí fi ca
da Na tu ra e uma das res pon sá veis pe lo pro je to. Ela ex- 
pli ca que as prá ti cas re ge ne ra ti vas ado ta das no sis te ma
agro flo res tal re sul ta ram em me lhor fer ti li da de e al to es- 
to que de car bo no no so lo, che gan do a 50% a mais do
que no mo no cul ti vo. O ma ne jo agro e co ló gi co fa vo re ceu
a mai or di ver si da de de mi cro-or ga nis mos – va ri an do de
92% a 238% a mais no SAF Den dê quan do com pa ra do
com a mo no cul tu ra -, agen tes de bi o con tro le de pra gas
e do en ças. “O es tra gol é o prin ci pal atra ti vo do po li ni za- 
dor e es tá pre sen te em al ta con cen tra ção (>90%) no aro- 
ma emi ti do pe las flo res de den dê”, acres cen ta Cas tel la- 
ni.

Os ca chos pro du zi dos pe las áre as es tu da das no pro- 
je to já vêm sen do in cor po ra dos à ca deia de den dê da re- 
gião, da qual a Na tu ra faz par te, e, em bre ve, in te gra rão
pro du tos com o in su mo da agro flo res ta. “O mo de lo es tá
sen do es ca la do de for ma pro gres si va e am bi ci o sa pa ra
su prir to da a de man da da Na tu ra e, ao mes mo tem po,
ser vir de re fe rên cia co mo uma so lu ção sus ten tá vel pa ra
a ca deia pro du ti va de den dê em ou tras re giões”, afir ma
Ro se li Mel lo, he ad glo bal de P&D da Na tu ra.

O ar ma ze na men to de car bo no no

so lo, as sim co mo os cré di tos de

car bo no, são pro du tos im por tan tes

do SAF, con tri buin do pa ra mi ti gar o

im pac to dos ga ses de efei to es tu fa

so bre o cli ma do pla ne ta.

 De acor do com as me di ções re a li za das pe la Em bra pa
du ran te a pes qui sa, a con ver são de uma das uni da des
do ex pe ri men to de flo res ta se cun dá ria (co nhe ci das co- 
mo “ca po ei ra”) pa ra o SAF Den dê fez o vo lu me mé dio de
car bo no no so lo por hec ta re pas sar de 31 pa ra 47,5 to ne- 
la das. Se gun do Ste el Vas con ce los, pes qui sa dor da Em- 

bra pa Amazô nia Ori en tal, um pa râ me tro pa ra ava li ar
es se de sem pe nho no in cre men to de car bo no no so lo
pe lo SAF Den dê é uma com pa ra ção com a me ta es ta be- 
le ci da pe la Ini ci a ti va 4 por 1000, pro gra ma in ter na ci o- 
nal de co o pe ra ção. A Ini ci a ti va pre co ni za que uma ta xa
de cres ci men to anu al do es to que de car bo no nos so los
de 0,4% se ria o su fi ci en te pa ra neu tra li zar as emis sões
na at mos fe ra de gás carbô ni co.

“No SAF Den dê, o in cre men to anu al mé dio de car bo- 
no no so lo su pe rou em mais de 28% a re co men da ção da
Ini ci a ti va 4 por 1000, o que de mons tra que o sis te ma é
efi ci en te pa ra ar ma ze nar o car bo no pro du zi do pe las
plan tas e o que in gres sa pe la adu ba ção or gâ ni ca”, pon- 
tua Vas con ce los.

Além de pro du ti vo e sus ten tá vel, o SAF Den dê apre- 
sen tou vi a bi li da de téc ni ca e fi nan cei ra mes mo in cluin- 
do no cus to de pro du ção as bo as prá ti cas do ma ne jo
agro e co ló gi co. A pre sen ça de es pé ci es de ci clo cur to no
SAF tor na mais rá pi do o re tor no fi nan cei ro pa ra o pro- 
du tor, en quan to a ma dei ra ge ra im pac to fi nan cei ro no
fi nal do ci clo pro du ti vo do in su mo – cer ca de 25 anos.
Mui tos in su mos pre sen tes no SAF têm, ain da, múl ti plos
usos e po dem ge rar mais de um pro du to, pa ra con su mo
ou co mer ci a li za ção.

Re sul ta dos pre li mi na res de no vas áre as im plan ta das
pe lo ICRAF no pro je to SAF Den dê cor ro bo ram a vi a bi li- 
da de fi nan cei ra do sis te ma atre la da a be ne fí ci os so ci o- 
am bi en tais. Em uma das dez uni da des de mons tra ti vas
ava li a das, com ba se em da dos de plan ti os até o quin to
ano e pro je ções ba se a das na li te ra tu ra ci en tí fi ca, pa ra
uma área de apro xi ma da men te 1 hec ta re, com o cul ti vo
de 14 es pé ci es, in cluin do o den dê, ca cau, açaí, mi lho,
fei jão, ár vo res na ti vas, adu ba dei ras , den tre ou tras, o re- 
tor no do in ves ti men to pa ra o agri cul tor, con si de ran do
um pe río do de 25 anos, po de ria ocor rer a par tir do quin- 
to ano, me nos da me ta de do tem po ne ces sá rio pa ra o re- 
tor no do in ves ti men to ini ci al em mo no cul ti vo de den- 
dê. Ou tras no ve uni da des de mons tra ti vas na re gião de
To mé-Açu es tão em aná li se pa ra es tu dar o po ten ci al da
vi a bi li da de fi nan cei ra do SAF Den dê em no vos ar ran jos
pro du ti vos.

O pro je to pi o nei ro tam bém mos trou ter o po ten ci al
de au men tar o bem-es tar do pro du tor: na agro flo res ta, a
tem pe ra tu ra mé dia é 5 graus mais bai xa que o am bi en te
ex ter no, in cre men tan do o con for to tér mi co. Além dis so,
o sis te ma é re si li en te, com pro du ção con tí nua, cres cen- 
te ao lon go dos anos e bai xa in ci dên cia de pro ble mas
nu tri ci o nais, pra gas ou do en ças.

“O de sen vol vi men to sus ten tá vel não de ve ser uma al- 
ter na ti va, mas uma so lu ção ado ta da de ma nei ra ca da
vez mais am pla e cons tan te em to da a nos sa ca deia pro- 
du ti va. Em nos sa vi são pa ra 2050, te mos am bi ções ou sa- 
das pa ra ge rar im pac to po si ti vo, o que en vol ve um tra- 
ba lho in can sá vel de em pre en de do ris mo e ino va ção. O
SAF Den dê é a pro va de que ino var é es sen ci al pa ra is so”,
con clui Ro se li Mel lo.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021

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


São Luís, quinta-feira 25 de março de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 7GERALEliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Setur e turistas

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur)
es tá im pul si o nan do o si te do des ti no São
Luís (www.tu ris mo sa o luis.com.br) com um
ade si vo con ten do um QR Co de que dá aces-
so di re to à fer ra men ta. Es tes ade si vos se rão
dis tri buí dos a par tir de quar ta-fei ra, 31 pa ra
os es ta be le ci men tos, de for ma gra tui ta, co-
mo par te de um pla no de si na li za ção da Pre-
fei tu ra de São Luís pa ra am pli ar a in for ma- 
ção aos tu ris tas que vi si tam a ci da de.

Direito do Consumo

A fim de pro mo ver a imer são no es tu do do
Di rei to do Con su mo, re la ci o na do aos as pec- 
tos le gais dis pos tos pe lo Có di go de De fe sa
do Con su mi dor, a OAB Ma ra nhão con vi dou
o ad vo ga do João Pe dro Lei te Bar ros, que é
re fe rên cia in ter na ci o nal na área. 

O even to on li ne, in ti tu la do “Di rei to do
Con su mi dor – Prá ti ca nos Tri bu nais”, acon-
te ce rá nos di as 6, 8, 13 e 15 de abril, pe la pla- 
ta for ma Zo om, sem pre às 19h.

Foi en cer ra do na se gun da-fei ra,
22, o pra zo pa ra que os pro fis si o nais
da cul tu ra so li ci tas sem o Au xí lio
Emer gen ci al vol ta do pa ra aque les
que mo ram nos qua tro mu ni cí pi os da
Gran de Ilha. A pro pó si to, o be ne fí cio
emer gen ci al, pa go em par ce la úni ca
no va lor de R$ 600,00, co me çou a ser
cre di ta do aos so li ci tan tes no úl ti mo
dia 15, se gun do in for mou o se cre tá -
rio de Es ta do da Cul tu ra, An der son
Lin do so. O se cre tá rio, que tam bém é
pro fes sor, cro nis ta e ad vo ga do es pe -
ci a lis ta em Di rei to Edu ca ci o nal e Di -
rei to Ad mi nis tra ti vo, é o mais no vo
mem bro da Aca de mia Im pe ra tri zen -
se de Le tras (AIL) elei to na se ma na
pas sa da por una ni mi da de.

Whin ders son Nu nes
vai se apo sen tar? Bom,
não re al men te. É que o
co me di an te es tá na
pa ró dia de “O Res ga te”
di vul ga da no ca nal no
Youtube da Net flix. No
ví deo, Whind pre ci sa
cum prir uma úl ti ma
ta re fa pa ra con se guir
seu ob je ti vo. No ví deo,
o co me di an te con tra -
ce na com Mu ri lo Cou to
e di ver sos ou tros ar tis -
tas en quan to sub ver te
al gu mas ló gi cas de fil -
mes de ação.

O in flu en ci a dor Lu cas
Vi a na es tá ne go ci an do
con tra to com um ca nal
no YouTube de um jor -
nal em Goi â nia. Re cen -
te men te o ra paz es te ve
na ca pi tal goi a na pa ra
tra tar de as sun tos pes -
so ais e agen da pro fis -
si o nal, on de deu en tre -
vis tas pa ra um jor nal
lo cal. Na oca sião, o in -
flu en ci a dor re ce beu
pro pos ta de an co rar
um pro gra ma de va ri e -
da des com en tre vis tas
vol ta das pa ra mo da,
vi a gens, etc.

Vagas na Ambev

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra os três pro- 
ces sos se le ti vos des te se mes tre dos pro gra mas
de re cru ta men to da cer ve ja ria Am bev. 

Di fe ren te de anos an te ri o res, as ins cri ções
pa ra as 300 va gas vão ocor rer em um úni co pe- 
río do pa ra o es tá gio re gu lar, es tá gio Re pre sen ta,
vol ta do pa ra jo vens ne gras e ne gros, e trai nee. 

Os in te res sa dos po dem se ins cre ver até o dia
12 de abril, os pro ces sos se le ti vos se rão to tal- 
men te vir tu ais e as va gas são des ti na das pa ra to- 
do o Bra sil, com sa lá ri os que po dem che gar a R$
7 mil.

Ecad e os hotéis

O Ecad (Es cri tó rio Cen tral de Ar re ca da ção e
Dis tri bui ção) co me mo rou uma im por tan te vi- 
tó ria na lu ta por di rei tos au to rais na tar de des ta
quar ta-fei ra, dia 24 de mar ço. 

Por una ni mi da de, os mi nis tros da Se gun da
Se ção do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) de ci-
di ram que é le gí ti ma a co bran ça pe la uti li za ção
de obras mu si cais e au di o vi su ais em quar tos de
ho téis, mo téis e afins em ses são de jul ga men to
do re cur so re pe ti ti vo do te ma 1066. Pés si ma no-
tí cia pa ra os do nos de ho téis, que já ti nham da-
do es sa guer ra co mo ga nha.

Hospital de Campanha

O Go ver no do Es ta do lan çou, nes ta ter ça-fei- 
ra, 23, um edi tal de Pro ces so Se le ti vo pa ra con- 
tra ta ção de pro fis si o nais pa ra atu a rem no Hos- 
pi tal de Cam pa nha de São Luís, que se rá ad mi- 
nis tra do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES). As ins cri ções são gra tui tas, re a li za das de
26 a 28 de mar ço de 2021, e o edi tal es tá dis po ní- 
vel no si te da Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços
Hos pi ta la res (Em serh), em www.em- 
serh.ma.gov.br. O Hos pi tal de Cam pa nha é uma
das so lu ções do  Go ver no pa ra re for çar o en fren- 
ta men to à pan de mia do co ro na ví rus.

Pra curtir

O ar tis ta ma ra nhen se
Air ton Re ner es tá na
re ta fi nal dos pre pa -
ra ti vos pa ra abrir, no
pró xi mo dia 30, na
Ga le ria de Ar te do
Sesc,na Av. Go mes de
Cas tro, Cen tro, a ex -
po si ção “Co la, pa pel e
te sou ra – pri mei ros
en sai os”.

A mos tra, que reú ne
obras do acer vo pes -
so al do ar tis ta pro du -
zi das des de 2017, fi ca -
rá aber ta até dia 31 de
maio, me di an te
agen da men to pré vio
de vi si ta.

As agên ci as de aten -
di men to da Equa to ri -
al Ma ra nhão e os
pos tos de co le ta do
E+ Re ci cla gem não
irão fun ci o nar nes sa
sex ta-fei ra, 26, de vi do
à an te ci pa ção do fe ri -
a do de 28 de ju lho,
que co me mo ra a
ade são do Ma ra nhão
à In de pen dên cia do
Bra sil.

 Es sa me di da faz par -
te do de cre to re a li za -
do pe lo Go ver no do
Ma ra nhão, com ob je -
ti vo de con ter o nú -
me ro de ca sos do no -
vo co ro na ví rus.

Zi co, o mai or ído lo da
his tó ria do Fla men go,
é o con vi da do es pe ci -
al da aber tu ra ofi ci al
das au las do pri mei ro
se mes tre dos cur sos
de gra du a ção da Es -
tá cio.

O cra que fa la rá da
im por tân cia da for -
ma ção pro fis si o nal e
o aces so ao en si no
su pe ri or.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021

TJMA em luto pelas 300 mil mortes pela Covid-19 
Com faixas pretas nas fachadas, a Corte Judicial presta solidariedade pelos familiares das vidas perdidas pela Covid-19

 

O palácio Clóvis Beviláqua está localizado na Praça Pedro II, em São Luís

O presidente do Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJMA), desembargador 
Lourival Serejo, lamentou as mais de 300 
mil mortes causadas pela Covid-19 no 
Brasil e autorizou a colocação de duas 
faixas pretas de pesar nas fachadas la-
terais do prédio-sede do TJMA, na pra-
ça Pedro II, no Centro Histórico de São 
Luís. No Maranhão, o número de mor-
tos ultrapassa 5.700, segundo dados do 
Governo do Estado.

“As duas faixas pretas colocadas fo-
ram determinadas pela Presidência para 
demonstrar a nossa solidariedade às fa-
mílias enlutadas. São 300 mil brasilei-
ros que sucumbiram sob o vírus da Co-
vid-19. Essas faixas significam também 
um alerta de conscientização para o ci-
dadão maranhense para adotar as medi-
das preventivas, como o uso da máscara 
e ficar em casa, para evitar que a estatís-
tica da morte ainda aumente mais o seu 
número. O Poder Judiciário está solidá-

rio com todas as famílias enlutadas do 
Maranhão”, expressou o desembargador 
Lourival Serejo.

Ele expressou também sua gratidão 
e orgulho por todos os profissionais de 
saúde que estão na linha de frente contra 
a Covid-19, em nome de todos desem-
bargadores e desembargadoras, juízes e 
juízas e membros do Poder Judiciário do 
Maranhão.

O número de mais de 300 mil vidas per-
didas pela Covid-19 foi registrado nesta 
quarta-feira (24) em um levantamento 
do consórcio de mídia formado por veí-
culos de comunicação, incluindo jornais 
e emissoras de TV. 

O triste registro chega no pior mo-
mento da pandemia.  O Brasil é hoje o se-
gundo país do mundo com mais mortes 
pela doença e mais casos, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos, de acordo 
com o levantamento da universidade Jo-
hns Hopkins.
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Empresa responsável pela mineradora na cidade de Godofredo Viana disse que não
houve qualquer alteração na segurança e estabilidade das estruturas operacionais

PA TRÍ CIA CU NHA

Des li za men to

Me di das de apoio

RISCO AMBIENTAL

Barragem de mineração
fica comprometida

A
bar ra gem da mi ne ra do ra Au- 
ri zo na, lo ca li za da no mu ni cí- 
pio de Go do fre do Vi a na, que
tra ba lha com a ex tra ção de

ou ro, fi cou com pro me ti da após chu va
in ten sa que tem caí do na re gião nos
úl ti mos di as. Na ma dru ga da do dia 25,
o trans bor da men to que inun dou as
ru as se ria, na vi são dos mo ra do res da
ci da de, um rom pi men to da bar rei ra,
se gun do a mi ne ra do ra, tra tou-se da
dre na gem do la go “La goa do Pi ru- 
cáua”, que fi cou com pro me ti da com o
vo lu me da chu va (426mm em dois di- 
as), o que jun ta men te com ou tras
águas da re gião, afe ta ram es tra das lo- 
cais. “A Mi ne ra ção Au ri zo na (MA SA)
re for ça que não hou ve qual quer im- 
pac to so bre a sua es tru tu ra ope ra ci o- 
nal co mo bar ra gens e ou tras ins ta la- 
ções, que es tão in tac tas e ope ran do
nor mal men te. Ou se ja, não hou ve
qual quer al te ra ção na se gu ran ça e es- 
ta bi li da de das es tru tu ras ope ra ci o- 
nais, prin ci pal men te na bar ra gem de
re jei tos. Des ta ca ain da que, de vi do ao
acú mu lo de água de chu va, a por ta ria
da em pre sa es tá ala ga da, im pos si bi li- 
tan do aces so de tra ba lha do res e afe- 
tan do tam bém o trá fe go da co mu ni- 
da de lo cal”, in for mou a mi ne ra do ra.

A em pre sa dis se ain da que es tá
ado tan do pro vi dên ci as pa ra res ta be- 
le cer o trá fe go na es tra da lo cal afe ta- 
da, ava li an do as in ter fe rên ci as em ou- 
tros pon tos, com o ob je ti vo de pres tar
apoio e su por te à co mu ni da de de Au- 
ri zo na.

O com ple xo da Au ri zo na é o pri- 
mei ro em pre en di men to in dus tri al
pa ra mi ne ra ção de ou ro ins ta la do no
Ma ra nhão. De acor do com a pu bli ca- 

ção Bra sil Mi ne ral, a pro du ção foi rei- 
ni ci a da no lo cal em ju lho de 2019,
ten do pro du zi do, na oca sião, 7 mil
on ças (uni da de de pe so e com pri- 
men to usa do pa ra cál cu lo do ou ro) no
pri mei ro mês de ope ra ção, com ca pa- 
ci da de pa ra pro du zir 136 mil on ças de
ou ro por ano, pro ces san do em tor no
de 260 mil to ne la das/mês de mi né rio
de ou ro. Na que le ano, a me ta de pro- 
du ção era de 75 e 90 mil on ças de ou- 
ro.

Em no vem bro de 2018, hou ve um
des li za men to de ter ra na área da mi- 
ne ra do ra, que, se gun do a em pre sa,
se ria um ma te ri al oriun do de uma es- 
tru tu ra que exis te em mi ne ra ção que
se cha ma pi lha de es té ril, que se acu- 

mu la ao lon go do tem po e pro vo ca
uma for ma ção mon ta nho sa. O des li- 
za men to pro vo cou a obs tru ção da via
que li ga o po vo a do Au ri zo na à se de de
Go do fre do Vi a na, pre ju di can do cer ca
de 4 mil mo ra do res.

Na épo ca, a Se cre ta ria de Es ta do do
Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais
en vi ou equi pe téc ni ca ao lo cal pa ra
ve ri fi car se te ria ha vi do im pac tos am- 
bi en tais, o que foi ve ri fi ca do que não
hou ve in dí ci os de ma te ri ais quí mi cos,
ape nas areia e ma te ri ais ar gi lo sos nos
re jei tos da Mi ne ra do ra Au ri zo na, que
foi no ti fi ca da na oca sião.

A Mi ne ra ção Au ri zo na

(MA SA) re for ça que não

hou ve qual quer im pac to

so bre a sua es tru tu ra

ope ra ci o nal co mo

bar ra gens e ou tras

ins ta la ções, que es tão

in tac tas e ope ran do

nor mal men te. Ou se ja,

não hou ve qual quer

al te ra ção na se gu ran ça e

es ta bi li da de das

es tru tu ras ope ra ci o nais.

ALERTA DAS CHUVAS

Cidade de Pedreiras em estado de emergência

AS CHEIAS DO RIO MEARIM VÊM OCASIONANDO INUNDAÇÕES EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE DE PEDREIRAS, INTERIOR DO MARANHÃO

O pe río do chu vo so in ten so no es ta- 
do tem afe tan do di re ta men te a ci da de
ma ra nhen se de Pe drei ras, com as
chei as do Rio Me a rim que oca si o na- 
ram inun da ções em vá ri os pon tos da
ci da de, o que a dei xou em es ta do de
emer gên cia, se gun do a De fe sa Ci vil
Na ci o nal.  

A ci da de, dis tan te 230km de São
Luís, te ve re co nhe ci men to fe de ral de
si tu a ção de emer gên cia pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União (DOU) na úl ti- 
ma quar ta-fei ra, por so frer com inun- 
da ções.

Ago ra, após a pu bli ca ção do re co- 
nhe ci men to fe de ral, o mu ni cí pio po- 
de so li ci tar re cur sos pa ra res ta be le ci- 
men to de ser vi ços es sen ci ais e re- 
cons tru ção de equi pa men tos de in- 
fra es tru tu ra da ni fi ca dos pe lo de sas- 
tre. Com ba se nas in for ma ções en vi a- 
das por meio do S2ID, a equi pe téc ni- 
ca da Se cre ta ria Na ci o nal de Pro te ção
e De fe sa Ci vil ava lia as me tas e os va- 
lo res so li ci ta dos. Com a apro va ção, é
pu bli ca da Por ta ria no DOU com a es- 
pe ci fi ca ção do va lor a ser li be ra do.

O pe di do de si tu a ção de emer gên- 

cia foi fei to pe la Pre fei tu ra de Pe drei- 
ras por meio de de cre to as si na do no
dia 3 de mar ço. Se gun do o do cu men- 
to, “o pa re cer da Co or de na do ria Mu- 
ni ci pal de De fe sa Ci vil, é fa vo rá vel a
de cla ra ção de si tu a ção de emer gên- 
cia, vis to que a en chen te já oca si o nou
da nos ma te ri ais e am bi en tais, acar re- 
tan do pre juí zos econô mi cos e so ci ais
cons tan tes do For mu lá rio de No ti fi ca- 
ção Pre li mi nar de De sas tres”.

No úl ti mo dia 13, com a tré gua que
a chu va deu, uma for ça ta re fa foi
mon ta da pe la Pre fei tu ras, com vá ri os
ór gãos, pa ra aten der as fa mí li as atin- 
gi das que es ta vam nos  abri gos pa ra
que elas re tor nas sem pa ra su as ca sas.

To do cui da do é pou co com as fa mí- 
li as que mo ram em zo nas de ris co, es- 
pe ci al men te nes te mês de mar ço on- 
de a chu va his to ri ca men te é mais in- 
ten si fi ca da na re gi çao. On tem, 25,  o
Cen tro de Pre vi são de Tem po e Es tu- 
dos Cli má ti cos fez um aler ta de tem- 
po ral. Se gun do a pre vi são, os pró xi- 
mos di as se rão de chu va for te no cen- 
tro-oes te e nor te do Ma ra nhão e na
ca pi tal, São Luís, com chu va mo de ra- 

da a for te, com rai os e ven tos que po- 
dem ser for tes tam bém.

Os três mu ni cí pi os mais atin gi dos
com o pe río do chu vo so são Im pe ra-
triz, Tri zi de la do Va le e Pe drei ras, se-
gun do le van ta men to da Co or de na do- 
ria Es ta du al de Pro te ção e De fe sa Ci vil
do Ma ra nhão (CEP DEC MA). Por con- 
ta da si tu a ção nes tes lo cais, as equi- 
pes per ma ne cem com ações pa ra
ame ni zar os pre juí zos, so mar com as
pre fei tu ras e pres tar a de vi da as sis- 
tên cia às fa mí li as atin gi das.

O tra ba lho in clui mo ni to ra men to
cli ma to ló gi co diá rio nos mu ni cí pi os
de mai or ocor rên cia his tó ri ca de de-
sas tres hi dro ló gi cos, co mo inun da-
ções, ala ga men tos e en xur ra das; e a
dis tri bui ção de ces tas de ali men tos às
fa mí li as.

Nas ci da des de Tri zi de la e Pe drei-
ras, as co mu ni da des ri bei ri nhas es tão
pre ju di ca das por in fluên cia do Rio
Me a rim,  e es tão mo ni ta das pe las
equi pes da De fe sa Ci vil que de ci di ram
per ma ne cer nas re giões. (P.C)

Ten ta ti va de su bor no

JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE

“Mega buraco” é
tampado no Vinhais

OS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO FECHARAM A CRATERA

A odis seia do me ga bu ra co ter mi nou na noi te da úl ti- 
ma quar ta-fei ra (24). Ge ran do trans tor nos há qua se
uma se ma na, o bu ra co gi gan te foi fe cha do na Ave ni da
Jerô ni mo de Al bu quer que. A Com pa nhia de Sa ne a men- 
to Am bi en tal do Ma ra nhão (CA E MA) con cluiu a re com- 
po si ção as fál ti ca do tre cho na Coha ma. Na ma dru ga da
do úl ti mo sá ba do (20), a tu bu la ção de es go to não su por- 
tou o lan ça men to ir re gu lar de água da chu va na re de de
es go ta men to, cau san do afun da men to de par te da via.”
Fo ram cin co di as de mui to tra ba lho. Iden ti fi ca mos o
pro ble ma, re cons truí mos a re de, des ta vez qua tro ve zes
mais for te que a an ti ga, e, após do ze ho ras de tes tes com
car ga to tal, par ti mos pa ra a fa se de ater ro e ago ra a pa vi- 
men ta ção. Ape sar das chu vas, fi na li za mos den tro do
pra zo es ti ma do”, re su miu Cle nil son No va es, di re tor de
Ope ra ção, Ma nu ten ção e Aten di men to ao Cli en te da
CA E MA.

O afun da men to do tre cho da via, pró xi mo ao ele va do
da Coha ma, obri gou a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to
e Trans por tes (SMTT) a iso lar a área e re du zir o flu xo de
veí cu los, du ran te os ser vi ços da CA E MA. A Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Obras e Ser vi ços Pú bli cos (SE MOSP), res- 
pon sá vel pe la cons tru ção e ma nu ten ção das re des de
dre na gem de água de chu va, deu apoio lo gís ti co no iní- 
cio dos tra ba lhos.

Além da Pre fei tu ra, de ram su por te aos tra ba lhos da
CA E MA, na Ave ni da Jerô ni mo de Al bu quer que, as equi- 
pes téc ni cas da Equa to ri al Ener gia e da Oi. As em pre sas
aten de ram a to dos os cha ma dos da Com pa nhia, no sen- 
ti do de ori en tar as in ter ven ções de for ma a não com pro- 
me ter ne nhu ma fi a ção ou ca be a men to que pu des se ins- 
ta bi li zar o for ne ci men to de ener gia elé tri ca e de te le fo- 
nia mó vel e fi xa.

PINHEIRO

Contrabandistas de
eletrônicos presos

A CARGA ESTÁ AVALIADA EM CERCA DE R$ 8 MILHÕES

Uma qua dri lha foi pre sa quan do con tra ban de a va
uma car ga de ele trô ni cos, ava li a da em cer ca de R$ de 8
mi lhões. A ação foi exe cu ta da pe lo Gru po de Ope ra ções
Es pe ci ais (GOE) de Pi nhei ro, na Bai xa da Ma ra nhen se.

A pri são acon te ceu de pois de in for ma ções que
um ca mi nhão es ta va sain do de um por to clan des ti no,
no po vo a do de São Jo sé dos Bri to, em Tu ri a çu, trans por- 
tan do uma car ga con tra ban de a da de TV Box e ca pas de
apa re lhos ce lu lar.

Os po li ci ais acre di tam que in te gran tes da qua dri- 
lha fo ram in for ma dos da ação po li ci al e, por is so, con se- 
gui ram re ti rar to da a car ga do ca mi nhão e es con der em
uma re gião de ma to. Pa ra des pis tar os po li ci ais, os sus- 
pei tos fin gi ram que o ca mi nhão es ta va com de fei to me- 
câ ni co. Es tra nhan do a ver são apre sen ta da pe lo gru po, a
guar ni ção re a li zou bus cas no lo cal e en con trou a car ga
es con di da no ma ta gal. Cin co pes so as, sen do du as na tu- 
rais da Gui a na Fran ce sa, fo ram pre sas.

De acor do com a po lí cia, no mo men to em que os po- 
li ci ais es ta vam le van do a car ga e os au tu a dos pa ra a de- 
le ga cia de Pi nhei ro, o te nen te que co man da va a ope ra- 
ção re ce beu, via apli ca ti vo de men sa gens, uma pro pos ta
no va lor de R$ 100 mil pa ra li be rar a car ga apre en di da.

Um pos to de com bus tí veis do po vo a do Ba ca bei ra, na
en tra da de Tu ri a çu, foi es co lhi do co mo lo cal pa ra pa ga- 
men to. No pon to in di ca do, os po li ci ais en con tra- 
ram três ho mens, que pro pu se ram pa gar R$ 10 mil na- 
que le mo men to pa ra li be rar a car ga e mais R$ 90 mil, pa- 
gos no dia se guin te. O trio re ce beu voz de pri são, sen do
dois de les iden ti fi ca dos co mo po li ci ais mi li ta res lo ta dos
no Ba ta lhão da PM em Zé Do ca. Os dois po li ci ais pre sos
fo ram en ca mi nha dos pa ra o quar tel do Co man do Ge ral
da Po lí cia Mi li tar, em São Luís.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Profissionais deverão desempenhar atividades em jornada de trabalho de 25 a 40 horas
semanais e contarão com salários no valor de até R$ 5 mil

OPORTUNIDADE

Último dia de inscrições
para 6.500 vagas no IBGE

• Edi tal nº 3/2021: Agen te de Pes qui- 
sas e Ma pe a men to (APM) (5.623);
• Edi tal nº 4/2021: Agen te de Pes qui- 
sas por te le fo ne (APT) (300);
• Edi tal nº 5/2021: Su per vi sor de Co- 
le ta e Qua li da de (SCQ) (552);
• Edi tal nº 6/2021: Su per vi sor de Pes- 
qui sas (25).

Co mo par ti ci par

O
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE) 
es tá com ins cri ções aber tas 
pa ra se le ti vo com 6.500 va- 

gas até ho je. Is so mes mo! Ho je, sex ta-
fei ra, dia 26 de mar ço é o úl ti mo dia 
pa ra fa zer a ins cri ção. As opor tu ni da- 
des são pa ra pro fis si o nais de ní veis 
fun da men tal e mé dio.

Con fi ra abai xo as opor tu ni da des e 
a quan ti da de de va gas ofer ta das con- 
for me seu res pec ti vo edi tal:

Pa ra con cor rer a uma das opor tu ni- 
da des, os can di da tos de vem ter ida de 
mí ni ma de 18 anos, ter na ci o na li da de 
bra si lei ra ou por tu gue sa nas for mas 
da lei, es tar em dia com as obri ga ções 
elei to rais e mi li ta res, bem co mo ter 
ap ti dão fí si ca e men tal pa ra o exer cí- 
cio da fun ção, den tre ou tros re qui si- 
tos de ta lha dos nos edi tais.

Aos pro fis si o nais ad mi ti dos, es tes 
irão de sem pe nhar fun ções em car ga 
ho rá ria de 25 a 40 ho ras se ma nais e 
con ta rão com sa lá ri os que po dem va- 
ri ar de R$ 1.345 a R$ 5.100 ao mês.

As can di da tu ras pa ra os edi tais 
3/2021 e 5/2021 po dem ser fei tas até 
às 23h59 do dia 26 de mar ço des te 
mes mo ano, en quan to que pa ra os 
edi tais 4/2021 e 6/2021, as ins cri ções 
po dem ser fei tas até às 23h59 do dia

AS VAGAS SÃO PARA AGENTES DE PESQUISA E SUPERVISORES COM ÓTIMOS SALÁRIOS

31 de mar ço do mes mo ano, no ho rá- 
rio de Bra sí lia/DF, ex clu si va men te via 
in ter net, por meio do si te da or ga ni za- 
do ra Ce bras pe, ex ce to ao edi tal 
6/2021, que tem co mo or ga ni za do ra o 
Ins ti tu to IBFC. Va le res sal tar que ha- 
ve rá o re co lhi men to da ta xa de par ti- 
ci pa ção no va lor de R$ 21,14 a R$ 
40,00.

A pre vi são de du ra ção do con tra to é 
de até um ano pa ra os Pro ces sos Se le-
ti vos e de três me ses ao Pro ces so Se le- 
ti vo 5/2021, sen do que am bos po dem 
ser pror ro ga dos. Já o pra zo de va li da- 
de das se le ções se rá de um ano, con- 
ta do a par tir da da ta de as si na tu ra do 
pri mei ro con tra to, po den do ser pror-
ro ga do.

IEMA

Três mil oportunidades em cursos de Língua Inglesa

PARA SE INSCREVER, CANDIDATO DEVERÁ EFETUAR  CADASTRO NO SISTEMA, INFORMANDO SEU CPF, E-MAIL E CRIAR SENHA DE ACESSO

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 se gui rão até o dia
28 de mar ço, pró xi mo do min go, 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 com o in tui to de mi ni mi zar os
efei tos ne ga ti vos da pan de mia da Co- 
vid-19, e que pre vê ofer tar, em 2021,

mais de 30 mil va gas de qua li fi ca ção
pro fis si o nal em cur sos e ofi ci nas pa ra
pes so as das mais di fe ren tes re giões
do es ta do.

A ins cri ção é com ple ta men te on li- 
ne, atra vés do link de aces so ao sis te- 
ma dis po ni bi li za do por meio do si te
do Ie ma. 

Pa ra se ins cre ver, o can di da to de ve- 
rá efe tu ar o ca das tro no sis te ma, in- 
for man do seu CPF, e-mail e cri ar uma
se nha de aces so e, após is so, pre en- 
cher o for mu lá rio ele trô ni co de ins cri- 
ção dis po ni bi li za do no sis te ma, e en- 
viá-lo jun ta men te com có pi as da Car- 
tei ra de Iden ti da de e do CPF.

Ao to do, es tão sen do ofer ta das três

mil va gas pa ra o pri mei ro se mes tre de
2021, sen do: 1. 500 va gas pa ra o Mó-
du lo Bá si co I; 500 va gas pa ra o Mó du-
lo Bá si co II; 500 va gas pa ra o Mó du lo
Bá si co III; e 500 va gas pa ra o Mó du lo
Bá si co IV.

A efe ti va ção da ma trí cu la se rá re a li- 
za da ex clu si va men te on li ne, a par tir
das 8h dia 31 de mar ço até as 23h o dia
04 de abril, tam bém por meio do sis te-
ma dis po ní vel no si te do Ie ma. Os es- 
tu dan tes que, no ato da ins cri ção, não
op ta rem por va gas no Mó du lo Bá si co
I, de ve rão res pon der a um tes te de ni- 
ve la men to em in glês pa ra de fi ni ção
do Mó du lo/Ní vel a se rem ins cri tos
(Bá si co II, III, ou IV).

HOS PI TAL DE CAM PA NHA

Go ver no abre ho je 
con tra ta ção de
pro fis si o nais de saú de

O Go ver no do Es ta do lan çou um edi tal de Pro ces so
Se le ti vo pa ra con tra ta ção de pro fis si o nais pa ra atu a rem
no Hos pi tal de Cam pa nha de São Luís, que se rá ad mi- 
nis tra do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES). As
ins cri ções são gra tui tas, re a li za das en tre ho je, dia 26, e
en cer ram no pró xi mo do min go, dia 28 de mar ço de
2021, e o edi tal es tá dis po ní vel no si te da Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh), em
www.em serh.ma.gov.br.

O Hos pi tal de Cam pa nha de São Luís foi anun ci a do
pe lo Go ver no do Es ta do pa ra re for çar o en fren ta men to à
pan de mia do no vo co ro na ví rus. O equi pa men to de saú- 
de é fru to de uma par ce ria com o Gru po Ma teus e a Uni- 
ver si da de Ceu ma. “Te mos fei to, jun to ao Go ver no do Es- 
ta do, um gran de es for ço pa ra tra çar ações as ser ti vas no
com ba te à Co vid-19. Em ou tros mu ni cí pi os on de ins ta- 
la mos hos pi tais de cam pa nha, a as sis tên cia em saú de
apre sen tou im pac to sig ni fi ca ti vo no sal va men to de vi- 
das, por ali ar es tru tu ra de qua li da de e pro fis si o nais qua- 
li fi ca dos e en ga ja dos. Com o hos pi tal de cam pa nha em
São Luís, se gui mos com es te pro pó si to”, ava li ou o pre si- 
den te da Em serh, Mar cos Gran de.

Em ou tros mu ni cí pi os on de

ins ta la mos hos pi tais de cam pa nha,

a as sis tên cia em saú de apre sen tou

im pac to sig ni fi ca ti vo no sal va men to

de vi das, por ali ar es tru tu ra de

qua li da de e pro fis si o nais

qua li fi ca dos e en ga ja dos.

O se le ti vo des ti na-se à con tra ta ção de pro fis si o nais
de ní vel Su pe ri or, Mé dio, Téc ni co e Fun da men tal. No
to tal, es tão sen do ofe re ci das 210 va gas, pa ra exer ce rem
ati vi da des de as sis ten te so ci al, agen te de por ta ria, au xi- 
li ar ad mi nis tra ti vo, au xi li ar de far má cia, au xi li ar de ho- 
te la ria, au xi li ar de ma nu ten ção, co pei ra, en fer mei ro,
en fer mei ro – UTI, far ma cêu ti co, fi si o te ra peu ta, fi si o te- 
ra peu ta – UTI, fo no au dió lo go, ma quei ro, mo to ris ta, nu- 
tri ci o nis ta, psi có lo go, re cep ci o nis ta, téc ni co em en fer- 
ma gem e téc ni co em se gu ran ça do tra ba lho. “O Hos pi tal
de Cam pa nha sur ge co mo uma ne ces si da de pa ra aju- 
dar mos a sal var vi das nes te mo men to de cri se sa ni tá ria.
É uma opor tu ni da de tam bém de ge ra ção de em pre gos
aos pro fis si o nais que pres tam ser vi ço na área da saú de.
Po rém, de ve mos ter a cons ci ên cia que es sa é uma lu ta
de to dos nós e de ve mos co la bo rar se guin do os pro to co- 
los sa ni tá ri os, aju dan do aque les pro fis si o nais que es tão
na li nha de fren te no com ba te ao co ro na ví rus, nos aju- 
dan do e aju dan do o ou tro”, pon tu ou a di re to ra de Re- 
cur sos Hu ma nos da Em serh, Janyr Car va lho.

O Hos pi tal de Cam pa nha sur ge

co mo uma ne ces si da de pa ra

aju dar mos a sal var vi das nes te

mo men to de cri se sa ni tá ria. É uma

opor tu ni da de tam bém de ge ra ção de

em pre gos aos pro fis si o nais que

pres tam ser vi ço na área da saú de.

A lis ta de clas si fi ca ção e ho mo lo ga ção do Pro ces so
Se le ti vo Sim pli fi ca do se rão di vul ga das no dia 29 de mar- 
ço no si te da Em serh, on de tam bém são pu bli ca das as
con vo ca ções ofi ci ais. A con tra ta ção do can di da to fi ca
con di ci o na da à apre sen ta ção e en tre ga das do cu men ta- 
ções ne ces sá ri as e se da rá por meio de as si na tu ra de
con tra to de tra ba lho por tem po de ter mi na do.

O Pro ces so Se le ti vo te rá va li da de de seis me ses, a
con tar da da ta da ho mo lo ga ção do seu re sul ta do, po- 
den do ser pror ro ga do por igual pra zo, con for me a ne- 
ces si da de da ad mi nis tra ção pú bli ca.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com o adiamento anunciado pela FMF, em atendimento às medidas restritivas de
combate ao coronavírus, todas as comissões técnicas ganham tempo na preparação

CAMPEONATO MARANHENSE 2021

Parada vai dar mais
tempo para preparação
NERES PINTO

Mo to Club

A
sus pen são dos jo gos pro gra- 
ma dos pa ra o fim de se ma na 
pe lo Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se aca bou sen do be né fi- 

ca pa ra to dos os clu bes que dis pu tam 
a com pe ti ção e vi nham re cla man do 
do ca len dá rio aper ta do. Com o adi a- 
men to anun ci a do pe la Fe de ra ção Ma- 
ra nhen se de Fu te bol (FMF), em aten- 
di men to às me di das res tri ti vas de 
com ba te ao co ro na ví rus de ter mi na- 
das pe lo go ver no es ta du al, to das as 
co mis sões téc ni cas ga nham tem po na 
pre pa ra ção fí si ca e téc ni ca de seus 
elen cos. Es sa é a opi nião ge ral dos 
trei na do res, que tam bém te rão mais 
opor tu ni da de pa ra de fi nir su as es tra- 
té gi as. Afi nal, os pró xi mos jo gos se rão 
im por tan tes pa ra de fi nir po si ções 
tan to na par te de ci ma da ta be la co mo 
em bai xo, on de qua tro equi pes ain da  
lu tam pa ra não cair. Até o Sam paio 
Cor rêa, que tam bém dis pu ta a Co pa 
do Nor des te foi be ne fi ci a do com o 
adi a men to do pró xi mo jo go.

Pri mei ro co lo ca do nes ta pri mei ra 
fa se do Es ta du al (12 pon tos), o Mo to 
jo ga ria com o São Jo sé ama nhã. Com 
a pro gra ma ção foi trans fe ri da pa ra se- 
gun da-fei ra, trei nou on tem e con ti- 
nua a pre pa ra ção ho je, ama nhã e até 
no do min go, se as sim de fi nir o trei na- 
dor  Ju ni or Amo rim. “Va mos apro vei- 
tar os trei na men tos pa ra ten tar cor ri- 
gir as fa lhas que vi mos no jo go com o 
Ba ca bal, no ta da men te na de fe sa, pa ra 
que di an te do São Jo sé a gen te não co-

Sam paio Cor rêa Ou tras equi pes

OS CLUBES VÃO TER TEMPO PARA ALINHAR SEUS ELENCOS DURANTE A PARALISAÇÃO

me ta mais os er ros e não le ve gols. A 
gen te vai tra ba lhar fir me pa ra ten tar 
con se guir mais uma vi tó ria e ca da vez 
mais dan do a nos sa ca ra à equi pe”, 
ana li sou Amo rim, que de ve rá fa zer 
du as al te ra ções na equi pe, de vi do aos 
car tões ama re los re ce bi dos por Di e go 
Re nan e Fe li pe Cruz, sus pen sos au to- 
ma ti ca men te pe la ter cei ra ad ver tên- 
cia.

Vi ce-lí der do cam pe o na to (10 pon- 
tos), o Sam paio Cor rêa só vol ta a jo gar 
nes ta com pe ti ção no dia 7 de abril, 
con tra o Pi nhei ro, no Cas te lão. Na Co- 
pa do Nor des te, no en tan to, seu jo go 
que se ria  dis pu ta do  ama nhã e fi cou 
pa ra se gun da-fei ra, con tra o Sal guei- 
ro-PE, em São Luís, pos si bi li tou mais 
dois di as de trei na men tos. O Tri co lor 
vi nha atu an do se gui da men te e vi a- 
jan do pa ra fo ra do es ta do. Che gou a 
fa zer um jo go a ca da três di as nes te 
co me ço de tem po ra da, quan do tam- 
bém dis pu tou a Co pa do Bra sil, pri- 

mei ra fa se. Ago ra, ocu pan do a sex ta 
po si ção no Nor des tão, após a vi tó ria 
so bre o Al tos-PI, na ter ça-fei ra, a equi- 
pe des can sou um dia, e  re tor nou às 
ati vi da des que se pro lon ga rão por 
mais dois. Ra fa el Gua na es, téc ni co tri- 
co lor, ga nha rá  mais tem po com a re-
cu pe ra ção fí si ca de al guns atle tas que 
es ta vam le si o na dos. Pi men ti nha po- 
de re a pa re cer no, pró xi mo jo go.

Tam bém os clu bes do in te ri or aca-
ba ram sen do be ne fi ci a dos .O Im pe ra- 
triz, que jo ga ria na pró xi ma se gun da-
fei ra, te ve dez di as pa ra es pe rar o Ju-
ven tu de e fa zer o jo go que é con si de-
ra do de ci si vo, dia 29, no Frei Epi fâ nio. 
Com ape nas um pon to, pre ci sa ven-
cer pa ra evi tar o re bai xa men to. Pi- 
nhei ro e Ia pe jo ga ram pe la úl ti ma vez 
no sá ba do (20) . O Ca na ri nho da ca pi- 
tal en fren ta rá o São Jo sé no dia 31, e o 
PAC vem a São Luís a 7 de abril en ca- 
rar o Sam paio. No dia 6,  o Ba ca bal vai 
a São Ma teus en fren tar o Ju ven tu de.

SÉRIE B

Clubes aprovam limite de troca de técnicos em 2021

CASO UMA EQUIPE DEMITA O TREINADOR PELA SEGUNDA VEZ, ELA SÓ PODERÁ EFETIVAR UM  FUNCIONÁRIO DO CLUBE

Além da pri mei ra di vi são, a Sé rie B
do Cam pe o na to Bra si lei ro tam bém
te rá li mi te de tro cas de téc ni cos. As re- 
gras se rão as mes mas vá li das pa ra a
eli te: ca da ti me só po de rá ter dois téc- 
ni cos no mes mo tor neio, e ca da téc ni- 
co não po de co man dar mais do que
dois ti mes.

As sim co mo ocor reu nes ta se ma na,
com a Sé rie A, a ini ci a ti va foi to ma da
pe la CBF e apro va da em vo ta ção com
os 20 clu bes que dis pu ta rão a se gun da
di vi são nes sa tem po ra da. As du as
com pe ti ções têm re gu la men tos iso la- 
dos. Ou se ja, um mes mo trei na dor po- 
de co man dar du as equi pes da eli te e
ou tras du as da Sé rie B, por exem plo.

Em re su mo: ca da clu be só po de de- 
mi tir téc ni co uma vez. E ca da trei na- 

dor só po de pe dir de mis são uma vez.
Quem pe dir a se gun da, não po de
mais trei nar na mes ma com pe ti ção.
Is so va le ape nas pa ra Cam pe o na to
Bra si lei ro da Sé rie A, que co me ça no
dia 29 de maio e ter mi na em 5 de de- 
zem bro.

Ca so uma equi pe de mi ta o trei na- 
dor pe la se gun da vez, ela só po de rá
efe ti var no car go um ou tro pro fis si o- 
nal que já se ja fun ci o ná rio do clu be
com no mí ni mo seis me ses de ca sa.
Por exem plo: um trei na dor das ca te- 
go ri as de ba se ou um au xi li ar fi xo.

A CBF en ten de es tar pro te gi da de
even tu ais re cla ma ções tra ba lhis tas. A
en ti da de ava lia que os téc ni cos pre ci- 
sam ser tra ta dos da mes ma ma nei ra
que os jo ga do res, que tam bém têm li- 

mi te pa ra tro ca de ti me du ran te um
mes mo tor neio.

Re na to é o que es tá a mais tem po no car go

BRA SI LEI RÃO

Ath le ti co-PR e Fla
li de ram ran king de
tro cas de téc ni cos

O Cam pe o na to Bra si lei ro 2021 vai ser his tó ri co. Pe la
pri mei ra vez os ti mes te rão um li mi te de tro ca de trei na- 
do res du ran te o an da men to da com pe ti ção – ape nas
uma, com dois téc ni cos efe ti vos di fe ren tes.

Além dis so, os pró pri os téc ni cos só po de rão di ri gir
du as equi pes ao lon go do tor neio. Com is so, a ha bi tu al
fes ta de ro dí zi os nos co man dos dos clu bes irá di mi nuir,
tra zen do efei tos di re tos pa ra os tra ba lhos de sem pe nha- 
dos.

Se a re gra exis tis se des de o iní cio do Bra si lei rão dos
pon tos cor ri dos, os ti mes te ri am fei to ape nas 56% das
mu dan ças de co man do téc ni co. De 2003 pa ra cá, os clu- 
bes da Sé rie A re a li za ram 499 tro cas de trei na do res. Des- 
te nú me ro, te ría mos uma re du ção de 220 na quan ti da de
de mu dan ças ou 44% a me nos. Ou se ja, a ro ta ti vi da de
dos téc ni cos se ria mui to me nor na eli te do fu te bol bra si- 
lei ro.

Di an te des sa me di da ado ta da pe la CBF e apro va da
com uma vo ta ção aper ta da de 11 a 9 pe los clu bes da Sé- 
rie A, o Es pião Es ta tís ti co pre pa rou um le van ta men to
com os ti mes que mais tro ca ram de trei na dor em ca da
edi ção do Bra si lei rão de pon tos cor ri dos, des de a pri- 
mei ra, em 2003, até a úl ti ma, em 2020.

Além do nú me ro de tro cas de sen fre a das, a ‘cul tu ra re- 
sul ta dis ta’ que im pe ra no fu te bol bra si lei ro dei xa tam- 
bém ou tra se que la im por tan tís si ma de ser ci ta da: o re- 
bai xa men to. Das 28 equi pes que apa re cem no ran king
aci ma li de ran do as mo di fi ca ções no co man do téc ni co,
19 aca ba ram re bai xa das na res pec ti va edi ção do Bra si- 
lei rão. Ou se ja, 67,8% dos ti mes que mais de mi ti- 
ram/con tra ta ram trei na do res ao lon go do cam pe o na to
em um ano aca ba ram amar gan do o des cen so.

Cu ri o sa men te, so man do to das as edi ções do Bra si lei- 
rão de pon tos cor ri dos, o ti me que li de ra as tro cas, em
nú me ros ab so lu tos, não apa re ce no ran king de ano em
ano. Com 25 mu dan ças, o Ath le ti co-PR en ca be ça a lis ta
ge ral, com o Fla men go ao seu la do. Atrás dos dois vêm
Fi guei ren se, Atlé ti co-MG e Flu mi nen se, com 20.

Se con si de rar mos os ti mes com mais tro cas na mé dia,
Pru den te e Ipa tin ga li de ra ri am com 3 mu dan ças em
mé dia.

Po rém, eles par ti ci pa ram de ape nas uma edi ção nos
pon tos cor ri dos. Con si de ran do o mí ni mo de 30% de
par ti ci pa ção nas 18 edi ções, a equi pe com a mai or mé- 
dia é o For ta le za com 12 tro cas em cin co dis pu tas na Sé- 
rie A – uma mé dia de 2,4 tro cas por edi ção.

Em meio a de mis sões, o téc ni co mais lon gín quo na
Sé rie A nes se mo men to é Re na to Gaú cho, que as su miu o
Grê mio em 2016 após a saí da de Ro ger Ma cha do, ho je
no Flu mi nen se. Em 2020, o téc ni co gre mis ta foi um dos
três que con se gui ram dis pu tar o Bra si lei rão in tei ro no
co man do de sua equi pe ao la do de Jor ge Sam pa o li, no
Atlé ti co-MG, e Gu to Fer rei ra, no Ce a rá.

Cu ri o sa men te, na úl ti ma edi ção, os qua tro re bai xa- 
dos fa zem par te dos clu bes que mais tro ca ram de trei na- 
do res.

O Bo ta fo go, lan ter na da com pe ti ção, foi quem mais
mu dou. Ao lon go do cam pe o na to, o Al vi ne gro foi co- 
man da do por Pau lo Au tu o ri, Bru no La ra zo ni, Ra món
Di az/Emi li a no Díaz, Edu ar do Bar ro ca e Lu cio Flá vio.
Lo go atrás vêm Co ri ti ba e Goiás. O Vas co, por sua vez,
en con tra-se em pa ta do com ou tras três equi pes na ter- 
cei ra po si ção.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021
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Lançamento hoje, às 19h, no canal do YouTube de Rita Benneditto, com chat ao vivo
durante exibição do clipe, com a participação de equipe musical e audiovisual

MÚSICA

Zeca e Rita lançam
clipe de reggae

“C
om o Afe to das Can- 
ções”, mú si ca de João zi- 
nho Ri bei ro in ter pre ta- 
da por Ri ta Ben ne dit to e 

Ze ca Ba lei ro, com ar ran jo e pro du ção 
de Zé Amé ri co Bas tos, che gou dia 19 
de mar ço nas pla ta for mas di gi tais e 
tam bém ga nhou um cli pe, com es- 
treia pre vis ta pa ra a pró xi ma sex ta – 
fei ra, 26.03, às 19h, no ca nal de 
YouTube na con ta de Ri ta Ben ne dit to. 
Com chat ao vi vo du ran te exi bi cao do 
cli pe com a par ti ci pa ção de equi pe 
mu si cal e au di o vi su al.

Ao in vés de uma ar ma, uma can- 
ção; ao in vés de um ti ro, um po e ma; 
ao in vés de uma con vo ca ção pa ra a vi- 
o lên cia, uma sin ge la de mons tra ção 
de afe to. Foi com es sa ideia na ca be ça 
que João zi nho Ri bei ro compôs o reg- 
gae “Com o Afe to das Can ções” e o cli- 
pe vem re a fir mar a men sa gem que a 
mú si ca ce le bra: a im por tân cia do afe- 
to e do amor em tem pos de in cer te za e 
ódio.

Di ri gi do, pro du zi do e ro tei ri za do 
por Thais Li ma, o cli pe tem boa par te 
da sua pro du ção au di o vi su al gra va da 
nas vi as pú bli cas do Cen tro His tó ri co 
de São Luís do Ma ra nhão. Já os can to- 
res Ri ta Ben ne dit to e Ze ca Ba lei ro, e o 
ma es tro Zé Amé ri co re a li za ram seus 
re gis tros afe ti vos atra vés de apa re lho 
de ce lu lar, nas ci da des que re si dem 
(Rio de Ja nei ro e São Pau lo).

O cli pe apre sen ta um elen co na sua 
gran de mai o ria de ca sais re ais e ami- 
gos em co mum, co mo o pró prio João- 
zi nho Ri bei ro e os com po si to res Jo si as 
So bri nho e Cé sar Tei xei ra e su as res-

O CLIPE TEM BOA PARTE  GRAVADA NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS

pec ti vas com pa nhei ras, além de ou- 
tros ca sais e con fi gu ra ções fa mi li a res, 
di an te da exal ta ção ao amor com o 
olhar pa ra todxs, pa ra as di fe ren ças e 
par ti cu la ri da des de ca da um.

Mes mo ten do si do fil ma do an tes 
do agra va men to da pan de mia nes te 
iní cio de ano, a es co lha do elen co se 
pau tou por ca sais e pes so as que já vi- 
vem jun tas, além de fil mar ca da gru po 
de par ti ci pan tes em di as al ter na dos, 
com uma equi pe téc ni ca re du zi da, 
uti li zan do más ca ras e se guin do to dos 
os pro to co los ne ces sá ri os pa ra evi tar 
qual quer con tá gio.

Uma pro du ção da Gua ja ja ra Fil mes 
e RZK Fil mes, o cli pe apre sen ta uma 
nar ra ti va mar ca da pe lo en con tro e 
pe la dan ça, com uma pa le ta de co res 
vi bran tes e re fe ren ci a do nos fil mes 
mu si cais. Is so tu do nu ma sin to nia en-
vol ven te ao som do reg gae ro ots, es ti- 
lo bem ca rac te rís ti co do Ma ra nhão.

“Em tem pos tão som bri os, ‘Com o 
Afe to das Can ções’ traz uma men sa-
gem de es pe ran ça e li ber da de, na cer- 
te za de que um ou tro mun do fra ter no, 
jus to e so li dá rio, ain da é pos sí vel.” 
João zi nho Ri bei ro

YOUTUBE

Centro Cultural exibe três filmes inéditos

OS FILMES SERÃO EXIBIDOS NO CANAL DO CENTRO CULTURAL VALE MARANHÃO NO YOUTUBE

A mos tra Ocu pa CCVM Ci ne ma, re- 
a li za da com fil mes apro va dos no edi- 
tal Ocu pa CCVM, do Cen tro Cul tu ral
Va le Ma ra nhão, fi na li za sua pri mei ra
edi ção com três fil mes iné di tos. Nas
pró xi mas sex tas-fei ras se rão exi bi das
pro du ções que re tra tam a con tri bui- 
ção ne gra pa ra a cul tu ra po pu lar bra- 
si lei ra em sua di ver si da de de ex pres- 
sões e lin gua gens.

Os três fil mes pos su em em co mum
a afir ma ção da im por tân cia dos co- 
nhe ci men tos tra di ci o nais e co le ti vos
na atu a li da de. “O sen so co mum tra ta
as ex pres sões do po vo de for ma ro- 
mân ti ca e fol cló ri ca, co lo can do-as em
um lu gar cris ta li za do e per ten cen te à
ideia de um pas sa do pri mi ti vo. Ao
con trá rio dis so, a cul tu ra po pu lar es tá
vi va, pro du zin do co nhe ci men to e re- 
la ci o nan do-se com ques tões atu ais,
pro pon do res pos tas pre ci sas pa ra as
di ver sas cri ses que en fren ta mos. Es té- 
ti ca, po lí ti ca, éti ca, eco no mia e res- 
pon sa bi li da de so ci al são pen sa dos de
for ma con jun ta, e é so bre es sa con fi- 
gu ra ção que os fil mes apre sen ta dos
tra tam”, afir ma Ga bri el Gu ti er rez, di- 

re tor e co or de na dor ar tís ti co do
CCVM.

No dia 26 de mar ço, es treia Cai xas
En can ta das. O do cu men tá rio con ta a
his tó ria de Do na Antô nia, ze la do ra do
ter rei ro Ilê de Ian sã e Obaluayê e cai- 
xei ra da fes ta do Di vi no Es pí ri to San to
do Ma ra nhão, re a li za da há mais de 40
anos no mu ni cí pio de No va Igua çu,
na Bai xa da Flu mi nen se, re gião me tro- 
po li ta na do Rio de Ja nei ro. O cur ta-
me tra gem acom pa nha a cai xei ra e Va- 
nes sa, sua ne ta e su ces so ra. O co ti di a- 
no das pro ta go nis tas é ilus tra do de
for ma hí bri da, por ví deo, ani ma ção e
ma ni pu la ção de bo ne cos. A di re ção é
de Eli za beth Mar tins.

Na sex ta-fei ra se guin te, dia 02 de
abril, a co mu ni da de qui lom bo la de
Pi qui da Ram pa de Var gem Gran de
(MA) apre sen ta o vi de o cli pe Afro be- 
ats, pro ta go ni za do pe los jo vens do
qui lom bo e ins pi ra do nos po e mas da
ro man cis ta ma ra nhen se Ma ria Fir mi- 
na dos Reis. Os dan ça ri nos in ter pre- 
tam a his tó ria de mais de 200 anos do
qui lom bo des de sua ori gem, pas san- 
do pe las trans for ma ções in flu en ci a- 

das por ma ni fes ta ções cul tu rais con- 
tem po râ ne as das pe ri fe ri as do Bra sil e
do mun do.

En cer ran do a mos tra, no dia 9 de
abril, se rá exi bi do Ver me lho, Bran co e
Pre to ou Ma cu rá Di lê, ví deo-per for- 
man ce de Ci be le Ma teus e mes tre
Mar te lo. A obra in ves ti ga a fi gu ra do
Ma teus, cô mi co afro-di as pó ri co pre- 
sen te na brin ca dei ra do Ca va lo Ma ri- 
nho per nam bu ca no, uma ex pres são
ne gra que evi den cia as for mas de so- 
bre vi vên cia, pre ser va ção cul tu ral e
de nún cia das re la ções de po der exis- 
ten tes du ran te a his tó ria bra si lei ra; O
Ne go Fu gi do, apa ri ção afro-bra si lei ra
de Acu pe/BA; e a nar ra ti va de Ma cu rá
Di lê, o tem po que te ve iní cio, mas não
tem fim. A ví deo-per for man ce pro-
por ci o na ao pú bli co uma ex pe ri ên cia
de in te gra ção das lin gua gens do te a- 
tro, dan ça, po e sia e mú si ca à ce na.

Os fil mes se rão exi bi dos no ca nal
do Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão no
Youtube, que con ta tam bém com to da
a pro gra ma ção vir tu al de shows, cur- 
sos, ro das de con ver sa etc. da ins ti tui- 
ção.

Es treia

Ser vi ço

TURISMO

Gastronomia maranhense
em destaque nas redes

SETUR PRODUZIRÁ SÉRIE DE VÍDEOS SOBRE GASTRONOMIA 

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo de São Luís (Se tur)
da rá iní cio, na pró xi ma quar ta-fei ra (31), ao pro je to Sa- 
bo res e Co res dos Chefs Ma ra nhen ses. A pro pos ta é gra- 
var e edi tar uma sé rie de ví de os so bre cu li ná ria lo cal pa- 
ra se rem di vul ga dos pos te ri or men te nas re des so ci ais –
Youtube, Fa ce bo ok e Ins ta gram – e, com is so, for ta le cer
a gas tro no mia do Ma ra nhão.

As gra va ções se rão fei tas no Cen tro de Cu li ná ria Tí pi- 
ca, lo ca li za do no Mu seu da Gas tro no mia Ma ra nhen se,
da Pre fei tu ra de São Luís. A es treia do pro je to se rá com
pra tos es pe ci ais à ba se de mi lho, um pro du to po pu lar e
ex tre ma men te con su mi do no Es ta do.

“Es sa sé rie de ví de os que va mos pro du zir nes te pro je- 
to tem co mo ob je ti vo res ga tar e di fun dir pa ra ou tras
pes so as a va ri e da de e es pe ci fi ci da de da co mi da lo cal.
Des sa ma nei ra, quan do al guém vi er aqui, sa be rá quais
são nos sos pra tos tí pi cos e o que não po de dei xar de ex- 
pe ri men tar”, ex pli ca o se cre tá rio mu ni ci pal de Tu ris mo
de São Luís, Sau lo San tos.

O pri mei ro ví deo do pro je to te rá à fren te o chef Da ni- 
lo Di as que co me çou a car rei ra no Res tau ran te Fei jão de
Cor da, on de fi cou à fren te da co zi nha por 10 anos. Par ti- 
ci pou de con cur sos co mo Co zi nhei ro da Tur ma Phi la- 
delphia 2013, on de foi se le ci o na do en tre os 10 me lho res
co zi nhei ros do Bra sil. No con cur so Me lhor pf do Bra sil,
cri a do pe la Tic ket, foi pre mi a do com o se gun do me lhor
pra to de 2014.

Atu al men te, ele tra ba lha em um pro je to par ti cu lar, o
res tau ran te Flor de Vi na grei ra, on de tra ba lha com res ga- 
te da me mó ria afe ti va da cu li ná ria re gi o nal ma ra nhen se
e traz co mo des ta que a gas tro no mia do Ma ra nhão e su- 
as ri que zas.

CARTAS DE BRASÍLIA

Documentário sobre
maranhense em  Festival

MARANHENSE RELÊ CARTAS ESCRITAS A PARTIR DOS ANOS 1970

O fes ti val in ter na ci o nal de do cu men tá ri os “É tu do
ver da de” di vul gou os fil mes se le ci o na dos pa ra par ti ci- 
pa rem da 26ª edi ção do even to. A se le ção do fes ti val
con ta com 69 tí tu los de 23 paí ses. Nes te ano, o even to
ocor re de for ma on-li ne e gra tui ta, en tre 8 a 18 de abril.

Den tre os lon ga-me tra gens se le ci o na dos pa ra a com- 
pe ti ção, se te são na ci o nais e um de les é fo ca do em Bra- 
sí lia. O do cu men tá rio Car tas de Bra sí lia, da di re to ra La- 
ris sa Lei te, re tra ta o ma ra nhen se Elié zer Al cân ta ra Li ma,
pai da ci ne as ta, re len do car tas es cri tas a par tir dos anos
1970, quan do che gou na ci da de.

Os fil mes da com pe ti ção se rão exi bi dos em ses sões
diá ri as. No dia se guin te de ca da es treia, os di re to res dos
fil mes par ti ci pam de um de ba te vir tu al, na pla ta for ma
on li ne do fes ti val. Vo cê po de en con trar a pro gra ma ção
com ple ta do even to no si te http://etu do ver da- 
de.com.br/br/ho me/.

A pro gra ma ção, que tran si ta en tre exi bi ção de fil mes,
mas ter clas ses e de ba tes, se rá trans mi ti da pe las pla ta- 
for mas Lo o ke, Itaú Cul tu ral, Sesc em Ca sa, Sp ci ne Play,
no YouTube do É tu do ver da de  e no Ca nal Bra sil.

Os fil mes ven ce do res dos prê mi os nas com pe ti ções
bra si lei ras e in ter na ci o nais de lon gas/ mé di as-me tra- 
gens e de cur tas-me tra gens es ta rão au to ma ti ca men te
clas si fi ca dos pa ra apre ci a ção à dis pu ta pe lo Os car do
ano que vem. A ce rimô nia de pre mi a ção se rá re a li za da
no úl ti mo dia de fes ti val, às 17h, no ca nal do YouTube do
even to.

26ª edi ção do É tu do ver da de Pe las pla ta for mas Lo o- 
ke, Itaú Cul tu ral, Sesc em Ca sa e Sp ci ne Play, no YouTube
do ‘É tu do ver da de’ e no Ca nal Bra sil. 8 a 18 de abril. Fes- 
ti val in ter na ci o nal de do cu men tá ri os. En tra da fran ca.

São Luís, sexta-feira, 26 de março de 2021

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

