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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Tenho o hábito de ler vários livros ao mesmo tempo e as leituras avan-
çam conforme o interesse despertado por cada uma. Agora, por exem-
plo, estou lendo a biografia dos Obama, do ex-presidente Barack e sua 
esposa, Michele, além de “Os Trabalhadores do Mar”, de  Victor Hugo.

Três livros, por Antonio Brandão

Jair Bolsonaro não 
responde as cartas 
com solicitações de 
entidades e políticos

Se fossem todas para um único 
endereço, as cartas que têm sido 
divulgadas por diferentes setores da 
economia,  intelectuais, advogados, 
médicos infectologistas, não caberiam 

num só malote dos Correios.
PÁGINA 3

Maranhense de Rosário é destaque no Flamengo
O garoto Emanuel Ferreira, o Manu, saiu de Rosário, foi assediado pelo 

Barcelona, jogou em Portugal e chega em abril para assinar contrato de 
formação com o clube carioca. Isso tudo antes de completar 15 anos.

PÁGINA 9

Governador Flávio Dino liberou o retorno de bares e restaurantes com 50% da capacidade e observando os protocolos sanitários. 
Serviços não-essenciais, shows e eventos seguem suspensos. Aulas na rede pública estadual e municipal também seguem suspensas, sendo 

que as escolas particulares podem optar pelo modelo híbrido – parte presencial e parte online. PÁGINA 2

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Período de defeso do 
caranguejo-uçá inicia 

hoje e comércio 
fica proibido

 O objetivo do defeso é proibir a 
captura, transporte, beneficiamento, 
a industrialização e comercialização de 
qualquer indivíduo da espécie Ucides 
cordatus durante o período de “andada”,  

quando ficam mais expostos.
PÁGINA 7

Conheça a história das avenidas de São Luís
Em sua extensão, a partir do Canto da Fabril, deu origem ao chamado Caminho 

Grande, que depois se dividiu em Avenida Getúlio Vargas, Avenida João Pessoa 
que passou a chamar-se Avenida São Marçal em alusão ao encontro de bois. 

PÁGINA 8

Shopping Rua Grande será nova opção de compras
PÁGINA 6

REABERTURA 
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Governador Flávio Dino liberou o retorno de bares e restaurantes com 50% da
capacidade e observando os protocolos sanitários. Shows e eventos seguem suspensos

PNI

MEDIDAS

Bares e restaurantes
voltam a abrir hoje

C
o mo no vas me di das, o go ver- 
na dor Flá vio Di no anun ci ou 
que as au las con ti nu am sus- 
pen sas na re de pú bli ca es ta- 

du al e mu ni ci pal, sen do que as es co- 
las par ti cu la res po dem op tar pe lo 
mo de lo hí bri do – par te pre sen ci al e 
par te on li ne; os ser vi ços con si de ra dos 
não-es sen ci ais sus pen sos, as sim co- 
mo shows, fes tas e even tos; mer ca dos, 
su per mer ca dos e co mér cio ge ral, 
man ti do fun ci o na men to das 9h às 
21h; ba res e res tau ran tes vol tam a 
fun ci o nar a par tir de ho je, com 50% 
da ca pa ci da de e ob ser van do os pro to- 
co los sa ni tá ri os.

Es co las par ti cu la res 

po dem op tar pe lo 

mo de lo hí bri do; os 

ser vi ços con si de ra dos 

não-es sen ci ais 

sus pen sos, as sim co mo 

shows, fes tas e even tos; 

mer ca dos, 

su per mer ca dos e 

co mér cio ge ral, man ti do 

fun ci o na men to das 9h

O MARANHÃO TEVE TRÊS DIAS DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO-ESSENCIAIS

às 21h; ba res e 

res tau ran tes vol tam a 

fun ci o nar a par tir de 

ho je.

O Ma ra nhão te ve três di as de sus- 
pen são dos ser vi ços não-es sen ci ais – 
de sex ta (26) a do min go (28). “An te ci- 
pa mos um fe ri a do, e foi pre ci so ir mos 
à jus ti ça pa ra con se guir es sa me di da. 
Pe ço es tes três di as e que a gen te cum- 
pra as me di das”, en fa ti zou Di no. Po- 
de rão fun ci o nar ape nas ser vi ços con- 
si de ra dos es sen ci ais, en tre es tes, hos- 
pi tais, far má ci as, su per mer ca dos e 
pos tos de ga so li na. A me di da tem ob- 
je ti vo de re du zir a cir cu la ção e con tá- 
gio do ví rus.

Es te ano, o Go ver no do Es ta do já 

abriu 850 no vos lei tos – clí ni cos e de 
UTI. No vos se rão aber tos em Pe drei-
ras (77), Hos pi tal de Cam pa nha de 
São Luís, fun ci o nan do na pró xi ma se-
ma na, lei tos de UTI ain da es ta se ma-
na, na Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi- 
da de; na UPA de Ba ca bal (35); e no 
Hos pi tal Mu ni ci pal de Ca xi as (26). Fo- 
ram aber tos ain da lei tos per ma nen tes 
no Hos pi tal Car los Ma ci ei ra e HCI 
(An ge lim).

“Te mos fei to par ce ri as com as pre-
fei tu ras, que ce dem os es pa ços e im- 
plan ta mos as uni da des. Es ta mos re a-
li zan do a am pli a ção de lei tos tam bém 
nos hos pi tais re gi o nais e ma cror re gi- 
o nais”, dis se o go ver na dor. Ci tou ain-
da a ade são do Es ta do à Car ta dos Go-
ver na do res, que so li ci ta au xí lio emer- 
gen ci al no va lor de R$ 600, pa ra re du- 
zir os im pac tos com a pan de mia. O 
do cu men to foi as si na do por 16 go ver- 
na do res e en vi a do ao Con gres so Na ci-
o nal.

IMUNIZAÇÃO

Senado quer vacinar 1 milhão por dia

PACHECO SE ENCONTROU COM GOVERNADORES PARA TRATAR DE MEDIDAS CONTRA A COVID-19

O pre si den te do Se na do, Ro dri go
Pa che co (DEM-MG), dis se que o pla- 
no do no vo mi nis tro da Saú de, Mar ce- 
lo Quei ro ga, de va ci nar pe lo me nos 1
mi lhão de bra si lei ros con tra a CO VID-
19 por dia é “per fei ta men te pos sí vel”. 

Na ava li a ção do par la men tar, a
pro du ção de imu ni zan tes no pró prio
país pe lo Ins ti tu to Bu tan tan e a Fun- 
da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) e a am- 
pli a ção da quan ti da de de fa bri can tes
que dis po ni bi li za rão as va ci nas ao
Bra sil são in di ca ti vos que con tri bu em
pa ra que a me ta do go ver no se ja cum- 
pri da.

“Pe lo cro no gra ma apre sen ta do pe- 
lo Mi nis té rio da Saú de, con si de ran do
Fi o cruz e Bu tan tan, tan to de pro du- 
ção pró pria quan to de im por ta ção,
mais dos la bo ra tó ri os pri va dos que ti- 
ve ram aqui si ção, é ple na men te pos sí- 
vel se atin gir es sa me ta di ta pe lo Mi- 
nis té rio da Saú de de 1 mi lhão de va ci- 
na dos por dia”, afir mou o se na dor, de- 
pois de se reu nir vir tu al men te com
go ver na do res, na ma nhã des ta sex ta-
fei ra (26/3).

“É per fei ta men te

pos sí vel nós

acre di tar mos e

con fi ar mos nes sa

in for ma ção de que a

par tir de abril nós

te nha mos es sa

va ci na ção de 1 mi lhão

de pes so as por dia”,

re for çou Pa che co.

O en con tro do par la men tar com os
go ver na do res acon te ceu após o pre si- 
den te Jair Bol so na ro con fir mar a cri a- 
ção de um co mi tê de cri se pa ra acom- 
pa nha men to das ações do go ver no fe- 
de ral con tra a CO VID-19. Os go ver na- 

do res não par ti ci pa rão di re ta men te,
mas Pa che co atu a rá co mo um por ta-
voz dos lí de res es ta du ais du ran te as
reu niões do ga bi ne te.

A va ci na ção con tra o no vo co ro na- 
ví rus foi um dos te mas de ba ti dos nes- 
ta ma nhã, e os go ver na do res pe di ram
ao pre si den te do Se na do que ha ja
uma uni for mi za ção do Pro gra ma Na-
ci o nal de Imu ni za ções (PNI) do Mi-
nis té rio da Saú de, pa ra per mi tir que,
en tre os es ta dos, ha ja igual da de em
re la ção às fai xas etá ri as de al can ce da
va ci na ção e evi tar um de se qui lí brio
en tre as uni da des da Fe de ra ção. 

Pa che co apre sen ta rá o plei to a Bol- 
so na ro na pró xi ma se gun da (29), na
pri mei ra reu nião do co mi tê de cri se.
“É uma co or de na ção que pre ci sa ser
fei ta pe lo Mi nis té rio da Saú de, a cen-
tra li za ção, o for ne ci men to de va ci nas
e, tam bém, de in su mos por par te da
União às se cre ta ri as de Saú de dos es-
ta dos. São rei vin di ca ções jus tas, bá si-
cas, mas pre ci sa mos sen tar e ter a in-
ter lo cu ção ne ces sá ria pa ra is so.”

ISA BEL LA GOU LART

Re gras

In ves ti ga ção

JUSTIÇA

Governo deve recuperar
Lagoa da Jansen

Foi de ter mi na do pe la jus ti ça que ofi ci al men te o Go- 
ver no do Ma ra nhão de ve pro vi den ci ar a re cu pe ra ção
com ple ta do sis te ma de tro ca de água da La goa da Jan- 
sen, em São Luís. Se gun do a ação, te ria si do cons ta ta do
a ine xis tên cia do con tro le do ní vel in ter no da la goa, que
de ve ria ocor rer por meio do fun ci o na men to do sis te ma
de com por tas.

Des ta for ma, a Jus ti ça vi sa, por meio des sa de ter mi- 
na ção a ga ran tia do fun ci o na men to das com por tas que
são uti li za das pa ra a ma nu ten ção do equi lí brio am bi en- 
tal. Tam bém se rá im plan ta do pe lo go ver no um sis te ma
de mo ni to ra men to do vo lu me de va zão po si ti va e ne ga- 
ti va e de pa râ me tros fí si cos e quí mi cos da água da la goa.

Se gun do o en ge nhei ro am bi en tal Pau lo Gou veia, pa- 
ra acon te cer a re cu pe ra ção da La goa da Jan sen de ve rá
ser fei ta atra vés da uti li za ção de ae ra do res ar ti fi ci ais que
po dem ser co lo ca dos co mo uma for ma de ame ni zar a
con di ção da água, en tre tan to é ne ces sá rio sua ma nu- 
ten ção con ti nua.

“Pa ra re cu pe ra ção po de ría mos su ge rir ini ci al men te a
uti li za ção de ae ra do res ar ti fi ci ais co lo ca dos pa ra ame- 
ni zar a con di ção anó xi ca da água, po rém pa ra que dê
cer to de ve exis tir uma ma nu ten ção con ti nua. Se gun do,
po de ría mos pro por um des vio e tra ta men to do es go to
jo ga do na la gu na o que con tri bui ria bas tan te pa ra con- 
ter a pro li fe ra ção das ma cró fi tas e da con di ção anó xi ca
do am bi en te, re du zin do as sim a de com po si ção de ma- 
té ria or gâ ni ca na área, e con se quen te men te o odor pro- 
vo ca do pe la mes ma. E por fim, au men to da ta xa de re- 
no va ção pe lo in flu xo da ma ré pa ra a me lho ria na qua li- 
da de do cor po d’água. Se ria ne ces sá rio pa ra uma re cu- 
pe ra ção to tal des sa área a re a li za ção de es tu dos e pro je- 
tos es pe cí fi cos”, ex pli ca o en ge nhei ro.

A po lui ção da La goa ocor reu gra da ti va men te, de vi do
as trans for ma ções am bi en tais atra vés das ati vi da des
hu ma nas. A es go tos vin dos pré di os, a po lui ção das áre as
pró xi mas e re sí du os jo ga dos ne la, fi ze ram che gar na a
si tu a ção que en con tra mos ho je.  Ter o mo ni to ra men to
des ta área e sua pre ser va ção é mui to pa ra o equi lí brio
eco ló gi co, além de me lho rar um dos pon tos tu rís ti cos
da ci da de. 

CONSUMIDOR

Corte em serviços
essenciais segue suspenso

CORTES DE ENERGIA, ÁGUA, GÁS E ESGOTO ESTÃO PROIBÍDOS

A in ter rup ção no for ne ci men to de ener gia elé tri ca,
água, gás e tra ta men to de es go to, por fal ta de pa ga men- 
to, con ti nua sus pen sa no Ma ra nhão. O aler ta é do Ins ti- 
tu to de Pro te ção e De fe sa do Ci da dão e Con su mi dor do
Ma ra nhão (PRO CON/MA) que, em con for mi da de com a
Lei Es ta du al n° 11.280, de 15 de ju nho de 2020, tem atu a- 
do na de fe sa de con su mi do res em to do o es ta do.

“A lei de ter mi na que en quan to du rar o pla no de con- 
tin gên cia do co ro na ví rus no Ma ra nhão não po dem ser
re a li za dos cor tes nes ses ser vi ços es sen ci ais; por is so, se
o con su mi dor ti ver es se di rei to vi o la do, de ve pro cu rar o
PRO CON/MA”, afir mou a pre si den te do ór gão, Ka ren
Bar ros.

Em con di ções ha bi tu ais, não exis te uma quan ti da de
mí ni ma de con tas em atra so que per mi ta o cor te nes se
ti po de ser vi ço. As con ces si o ná ri as po dem re a li zar a in- 
ter rup ção com ape nas uma con ta em aber to, pre ci san- 
do, pa ra is so, avi sar o con su mi dor com 15 di as de an te- 
ce dên cia. Tam bém são proi bi dos cor tes às sex tas-fei ras,
sá ba dos, do min gos, fe ri a dos ou vés pe ras de fe ri a do.

Po rém, com a lei es ta du al, além de não po de rem re a- 
li zar a in ter rup ção du ran te a pan de mia da Co vid-19,
com o fim do pla no de con tin gên cia, as con ces si o ná ri as
de ve rão ofe re cer con di ções de par ce la men to do dé bi to
do con su mi dor e não po dem ser co bra dos ju ros e mul- 
tas.

O PRO CON/MA re ce beu de nún ci as de con su mi do res
so bre cor tes no for ne ci men to de ener gia elé tri ca, e pa ra
in ves ti gar a prá ti ca, es tá abrin do Por ta ria de In ves ti ga- 
ção Pre li mi nar con tra a Equa to ri al Ener gia.

São Luís, segunda-feira, 29 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RAI MUN DO BOR GES

Con tra a clo ro qui na

Pre fei tos pe dem va ci na ção em mas sa

A va ci na bra si lei ra

CRISE DA PANDEMIA

Cartas sem resposta ao
Presidente Bolsonaro
S

e fos sem to das pa ra um úni co
en de re ço, as car tas que têm si- 
do di vul ga das por di fe ren tes
se to res da eco no mia, do meio

em pre sa ri al da Ave ni da Fa ria Li ma
(SP), in te lec tu ais, ad vo ga dos, mé di- 
cos in fec to lo gis tas, pro cu ra do res,
ban quei ros, pre fei tos, go ver na do res e
ex-mi nis tros de vá ri os ra mos não ca- 
be ri am num só ma lo te dos Cor rei os. A
frequên cia com que es ses do cu men- 
tos ve em a pú bli co, to dos no mes mo
tom crí ti co ao go ver no, si na li za que o
pre si den te Jair Bol so na ro pre ci sa mu- 
dar o ru mo de sua ges tão e a pos tu ra
re a ci o ná ria e ne ga ci o nis ta di an te da
gra vi da de da cri se econô mi ca e do co- 
ro na ví rus que já ma tou mais 300 mil
bra si lei ros – tor nan do-se o epi cen tro
no mun do  A du re za da lin gua gem,
ini ma gi ná vel pa ra em pre sá ri os e ban- 
quei ros do nos de ba bilô ni cas for tu- 
nas, é si nal de que a car ta subs cri ta
por mais de 250 no mes do seg men to
mais ri cos do Bra sil, por si só, já é um
mar co his tó ri co e va le re fle xão: “Não
há mais tem po pa ra per der em de ba- 
tes es té reis e no tí ci as fal sas. Pre ci sa- 
mos nos gui ar pe las ex pe ri ên ci as
bem-su ce di das, por ações de bai xo
cus to e al to im pac to, por ini ci a ti vas
que pos sam re ver ter de fa to a si tu a ção
sem pre ce den tes que o país vi ve”, des- 
ta ca a mis si va  An tes, no dia 4 de mar- 
ço, os go ver na do res de 14 es ta dos di- 
vul ga ram no va car ta a Bol so na ro. Ale- 
gam, no do cu men to, que es tão no “li- 
mi te” e que a va ci na ção em mas sa “é a
al ter na ti va que se afi gu ra co mo a mais
re co men dá vel, e, pro va vel men te, a
úni ca ca paz de de ter a pan de mia”.
Acres cen tam que a jus ti fi ca ti va mais
plau sí vel pa ra o país ob ter mais va ci- 
nas com ce le ri da de é a che ga da e a rá- 

pi da dis se mi na ção, já no es tá gio de
trans mis são co mu ni tá ria, da no va va- 
ri an te P1. “É mais le tal e pre ju di ca os
es for ços pa ra pro te ger a vi da da po pu- 
la ção”. No mes mo dia, Bol so na ro de- 
cla rou em Uber lân dia (MG): “Tem idi- 
o ta que a gen te vê nas re des so ci ais, na
im pren sa, [di zen do] ‘vai com prar va- 
ci na’. Só se for na ca sa da tua mãe. Não
tem va ci na pa ra ven der no mun do.”

Tam bém as en ti da des mé di cas em- 
bar ca ram na es tei ra das car tas ao Pla- 
nal to. No úl ti mo dia 19, mais de 20 es- 
pe ci a lis tas de as so ci a ções mé di cas
pu bli ca ram do cu men to con tra o uso
de re mé dio pa ra ma lá ria no tra ta- 
men to de Co vid-19. Eles afir mam que
não há be ne fí cio no uso de clo ro qui na
ou de hi dro xi clo ro qui na (re cei ta das
pa ra Ma lá ria), por tan to, não de vem
ser usa das co mo tra ta men to con tra o
co ro na ví rus. Após re vi sa rem três es- 
tu dos, os es pe ci a lis tas afir mam que
“as evi dên ci as dis po ní veis não su ge- 
rem be ne fí cio cli ni ca men te sig ni fi ca- 
ti vo”. Mes mo as sim, o pre si den te Bol- 
so na ro in sis te no tal “tra ta men to pre- 
co ce”. Fir ma ram o do cu men to a As so- 
ci a ção de Me di ci na In ten si va Bra si lei- 
ra, a So ci e da de Bra si lei ra de In fec to- 
lo gia e a So ci e da de Bra si lei ra de Pneu- 
mo lo gia e Ti si o lo gia e seus 27 es pe ci a- 
lis tas es co lhi dos pa ra ana li sar me di- 
ca men tos e te ra pi as apli ca dos em pa- 
ci en tes com Co vid-19.  

Por sua vez, no dia 4 de mar ço, a
Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi- 
os di vul gou no ta em que pe de ur gên- 
cia na va ci na ção em mas sa pe la
União, com igual da de en tre to dos os
bra si lei ros. A mes ma en ti da de vol ta à
car ga, no dia 23, com uma “Car ta ao
Pre si den te da Re pú bli ca”. Ne la pe- 

dem que Jair Bol so na ro “as su ma de
uma vez por to das o pa pel cons ti tu ci- 
o nal de co or de na ção na ci o nal no en-
fren ta men to da Co vid-19 no país,
pro mo ven do o ali nha men to en tre as
es fe ras de go ver no e de po der”.

No dia24, Bol so na ro reu niu o Mi- 
nis té rio, os che fes dos três Po de res e
go ver na do res que o apoi am pa ra
anun ci ar a cri a ção do Co mi tê de
Com ba te à Covid19. O pre si den te do
Con sór cio Na ci o nal de go ver na do res,
Wel ling ton di as, do Pi auí, cri ti cou o
co mi tê: ‘Não tem a par ti ci pa ção dos
es ta dos nem dos mu ni cí pi os’. No pri-
mei ro mo men to, ele ha via elo gi a do a
ati tu de do Pla nal to, mas de pois viu
que os con vi da dos pa ra o en con tro fo-
ram se le ci o na dos con for me a po si ção
de apoio ao go ver no. Em sua re de so-
ci al,  Flá vio Di no es tre bu chou: “Cri ar
co mi tê an ti co vid ex cluin do es ta dos e
mu ni cí pi os? Qual a ló gi ca dis so, a não
ser cri ar mais con fu são? Mais uma
agres são des ne ces sá ria e vi o la do ra do
prin cí pio da le al da de fe de ra ti va”.

Pa ra en cer rar a se ma na tu mul tu a-
da, em que o ge ne ral Edu ar do Pa zu el-
lo dei xou o Mi nis té rio da Saú de ati- 
ran do a es mo con tra po lí ti cos, o seu
subs ti tu to, Mar ce lo Quei ro ga, de fen- 
sor da ci ên cia, da más ca ra, da va ci na e
do dis tan ci a men to so ci al no tra ta-
men to covid19, viu, es pan ta do, Jair
Bol so na ro re a fir mar seu apoio ao “tra- 
ta men to pre co ce”, na reu nião de cri a- 
ção do co mi tê an ti co vid, em que es- 
tre a ra co mo mi nis tro no me a do.

Por sua vez, o go ver na dor de São
Pau lo, João Do ria e o di re tor do  Bu- 
tan tan Di mas Co vas anun ci ou a va ci- 
na bra si lei ra Bu tan Vac con tra a Co-
vid-19, que irá a en sai os clí ni cos com
se res hu ma nos. O pe di do de au to ri za- 
ção já foi en ca mi nha do à An vi sa.

CAMINHO PARA O SABER

TV Educação ajuda a vencer os desafios da pandemia

COM SINAL ABERTO, A ‘TV EDUCAÇÃO – CAMINHO PARA O SABER’ PODE SER SINTONIZADA NO 10.2

Em Al cân ta ra, ci da de pre do mi nan- 
te men te qui lom bo la, alu nos do en si- 
no mé dio es tão uti li zan do a TV Edu- 
ca ção – Ca mi nho pa ra o Sa ber co mo
re for ço pa ra os es tu dos du ran te a
pan de mia.

Com o en si no re mo to por cau sa da
cri se do co ro na ví rus, o cor po do cen te
do Cen tro de En si no Edu ca Mais Pro- 
fes sor Aqui les Ba tis ta Vi ei ra, es tá in di- 
can do o ca nal aber to de te le vi são, lan- 
ça do em mar ço pe lo Go ver no do Ma- 
ra nhão, pa ra com ple men tar as ati vi- 
da des dos es tu dan tes.

Se gun do a co or de na do ra ge ral Léa
Ma me de, a pan de mia ace le rou o pro- 
ces so de adap ta ção dos pro fes so res
no en si no à dis tân cia. No Ba tis ta Vi ei- 
ra, úni ca es co la es ta du al do mu ni cí- 
pio, são 320 alu nos do en si no mé dio
di vi di dos em oi to tur mas.

“2020 foi co mo se nós ti ve mos
apren di do, e re al men te apren de mos.
Es te ano nós fi ze mos um pla ne ja men- 
to pa ra o en si no re mo to des de o ato
da ma trí cu la, pa ra es tar mos sem pre
em con ta to com o alu no e com a fa mí- 
lia, fo mos pro a ti vos ima gi nan do jus- 
ta men te que a pan de mia não iria ser
re sol vi da tão rá pi do, e in fe liz men te
não es tá sen do”, diz a ges to ra.

Lo ca li za da no Li to ral Oci den tal
Ma ra nhen se, Al cân ta ra re pre sen ta
bem o Bra sil ru ral pou co co nhe ci do
no ei xo Sul-Su des te. Se gun do o Cen so

de 2010, são apro xi ma da men te 22 mil
ha bi tan tes, mas ape nas seis mil vi vem
no nú cleo ur ba no. Os de mais mo ra- 
do res se di vi dem em 207 po vo a dos ou
qui lom bos na zo na ru ral. E, por cau sa
da dis tân cia, al guns alu nos pos su em
di fi cul da de no aces so à in ter net.

“Des de o ano pas sa do, quan do o
Go ver no do Ma ra nhão dis po ni bi li zou
chips de ce lu lar pa ra os se cun da ris tas
te rem aces so à in ter net, nós fi ze mos
de tu do pa ra en con trar os ‘alu nos off-
li ne’, já que, por cau sa de uma re for ma
em nos so pré dio, o ano le ti vo de 2020
co me çou du ran te pan de mia, e com as
au las pre sen ci ais sus pen sas não ti ve- 
mos con ta to com os nos sos es tu dan- 
tes.”

Sa ga
Sur pre en di dos pe la pan de mia, Léa

con ta que os ges to res co me ça ram
uma ver da dei ra sa ga em bus ca dos
alu nos, es pa lha ram car ta zes e per cor- 
re ram a ca sa lo té ri ca e as du as agên ci- 
as ban ca ri as da ci da de na ten ta ti va de
en con trar pais ou vi zi nhos dos es tu- 
dan tes pa ra avi sar que as au las es ta- 
vam acon te cen do de ma nei ra re mo ta.

“Pa ra vo cê ter uma ideia, no pri- 
mei ro se mes tre do ano pas sa do nós
ti ve mos ape nas 39% dos alu nos par ti- 
ci pan do. Já no se gun do se mes tre, lu- 
tan do de to das as for mas, al can ça mos
93% dos alu nos ma tri cu la dos par ti ci- 
pan do das au las re mo tas. En tão, de

uma for ma ou de ou tra, nós sa bía mos
o que es ta va acon te cen do com to dos
da nos sa es co la”, re la ta.

Em 2021, pre ven do o pro lon ga- 
men to da pan de mia, o Go ver no do
Ma ra nhão dis po ni bi li zou os chips an-
tes do iní cio das ati vi da des es co la res.
“Nes te ano nós fi ze mos uma cam pa- 
nha de en tre ga, os três ges to res da es- 
co la, fi ze mos uma for ça-ta re fa pe las
co mu ni da des e po vo a dos. E ago ra a
te le vi são veio co mo um re for ço. Du-
ran te a ma nhã es ta mos se guin do o
cro no gra ma re gu la men tar e pe la tar- 
de es ti mu la mos es se re for ço. Es se
pro je to é per fei to! Os pro fes so res têm
aque la pe ga da de cur si nho e nós es ta- 
mos ten tan do cri ar to das as con di- 
ções pa ra que os alu nos uti li zem es sa
fer ra men ta”, co men ta.

Fe liz pe los re sul ta dos al can ça dos,
Léa Ma me de tor ce ago ra pe la va ci na e
pa ra que a ro ti na pre sen ci al da es co la
vol te na me di da do pos sí vel. “Nos sa
es co la é de tem po in te gral, é pau ta da
na pre sen ça, no sen tir, no olho no
olho. E, com es se rom pi men to, ti ve-
mos que nos re cri ar. Pro fis si o nal men- 
te, es ta mos em me lho res con di ções
do que em 2020, quan do era tu do
mui to in cer to. E eu sei que as coi sas
não vol tam co mo era an tes, mas eu
es pe ro, de ver da de, que pos sa mos
mui to em bre ve re ce ber os alu nos ou- 
tra vez”, com ple ta.

São Luís, segunda-feira, 29 de março de 2021
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O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h, do dia 28 de abril de 2021, no 

auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

para contratação de uma empresa especializada na execução de implantação do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), localizado na travessa Quinina Pires, 544/545, 

Centro de Caxias-MA, aplicando a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O 

Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente das 9h às 18h, de segunda 

a sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no 

Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado 

gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.

São Luís/MA, 24 de março de 2021

Daniel Maia de Mendonça

Presidente e Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 12/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044382/2021 – SEGOV

OBJETO: Constitui o objeto desta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 

INSUMOS LABORATORIAIS PARA UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 09/04/2021, às 8h15, horário de Brasília-DF.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes- e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 23 de março de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 096/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177.834/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de saúde em ORTOPEDIA, para 

atender à demanda dos seguintes Hospitais: Hospital Geral de Grajaú, Hospital Geral de 

Chapadinha e Hospital Regional de Barreirinhas.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 23/04/2021, às 9h, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 23 de março de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 097/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.497/2021 – EMSERH

Objeto: Registro de Preços visando a eventual e futura contratação de empresa especializada na locação 

de sistema de ar medicinal produzido por compressor medicinal/módulo de ar com sua respectiva central 

de reserva de cilindros ar medicinal sintético (backups), com instalação e montagem, em conformidade 

com a Resolução RDC n° 50/2002 da ANVISA, ABNT – NBR 12.188/2012 e demais normas, conforme 

especificação e condições gerais de fornecimento contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. 

Abertura: 13/04/2021, às 9h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 

csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 23 de março de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
PROCESSO Nº 34068/2021/SES

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 Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (a) Pregoeiro(a) e Equipe de 

Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico nº 07/2021 – SSP/MA, do tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a contratação de 

empresa para o fornecimento de 01 (uma) HELICE TRI-PÁ com SPINNER ASSEMBLY para 

substituição na aeronave Cessna modelo 210M prefixo PT-WKA, equipado com motor IO 520L, 

operada pelo Centro Tático Aéreo – CTA, em sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de 

Brasília-DF), do dia 13/04/2021, através do site www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 

28.906/2013, alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados 

pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº 

10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Estado do Maranhão - SIGA 

www.compras.ma.gov.br e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 23 de março de 2021

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027640/2021-SSP/MA

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
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ANTÔ NIO AU GUS TO R. BRAN DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL
e da ALL, e Mem bro Fun da dor da
AMCJSP. Fi li a do à IWA e ao Mo vi men to
ELOS Li te rá ri os.

E D I T O R I A L

Urgências para o Brasil
Va ci na ção em mas sa é a me di da

pa ra pôr fim ao co lap so nos sis te mas
de saú de em qua se to dos os es ta dos
bra si lei ros. Se não se guir fir me nes sa
di re ção, o go ver no vai ali men tar ain da
mais a des con fi an ça de em pre sá ri os,
in ves ti do res e con su mi do res, di fi cul- 
tan do a re to ma da econô mi ca. 

Con fi an ça é ho je o sen ti men to
mais ur gen te pa ra que a eco no mia
res pon da, não com uma tí mi da vol ta
das ati vi da des, mas com a ace le ra ção
dos in ves ti men tos e a ge ra ção de em- 
pre gos pa ra es tan car o dis tan ci a men- 
to so ci al que se agra va e nos em pur ra
pa ra um qua dro ar ris ca do num fu tu ro
pró xi mo.

Os mo vi men tos do Exe cu ti vo, do
Le gis la ti vo e do Ju di ciá rio no sen ti do
de mos tra rem união no com ba te à
pan de mia de co vid-19 no seu mo- 
men to mais crí ti co são uma re a ção ao
aler ta fei to por eco no mis tas e em pre- 
sá ri os de que, sem o con tro le da do en- 
ça, não ha ve rá re cu pe ra ção da eco no- 
mia. 

As ações de en fren ta men to ao co- 
ro na ví rus se guem de for ma des co or- 
de na da no país, e gran des em pre sá ri- 

os já ma ni fes tam te mor de que a reu- 
nião dos pre si den tes dos Três Po de res
te nha si do ape nas jo go de ce na. Não é
mais pos sí vel que, de pois de mais de
300 mil mor tes, po lí ti cos pen sem em
si pró pri os.

A per da de vi das já se ria mais que
su fi ci en te pa ra que to das as me di das
ne ces sá ri as pa ra en fren tar a pan de- 
mia fos sem con sen so nas es fe ras de
po der, que, mui tas ve zes, gas tam
ener gia com dis cus sões inó cu as, en- 
quan to os in di ca do res de con fi an ça
na in dús tria, no co mér cio e en tre os
con su mi do res des pen cam. São um si- 
nal de que o Bra sil te rá no va men te
que da da ati vi da de econô mi ca no pri- 
mei ro tri mes tre des te ano. Não há
mais tem po. 

A con ten ção da do en ça é pa ra on- 
tem, e é es sa ação que le va rá o país a
re a gir eco no mi ca men te, co mo aler- 
tam os mais de 1.500 no mes que as si- 
nam a car ta de em pre sá ri os e eco no- 
mis tas di vul ga da no iní cio des ta se- 
ma na.

A es se qua dro de des con fi an ça se
jun ta o fa to de ha ver mais de 50 mi- 
lhões de bra si lei ros de sem pre ga dos,
su bu ti li za dos ou de sa len ta dos, uma

per da de ri que za que po de che gar a
R$ 130 bi lhões (2% do PIB) e uma in- 
fla ção que, em 12 me ses até mar ço,
che ga a 5,52% e es tou ra o te to da me ta
fi xa da pa ra o ano, de 3,75% com to le- 
rân cia en tre 2,25% e 5,25%, se gun do o
IP CA-15, pré via da in fla ção ofi ci al. 

A es ca la da de pre ços, que cor rói a
ren da do tra ba lho e pres si o na o cus to
das em pre sas, le va rá o Ban co Cen tral
a ele var no va men te os ju ros em, no
mí ni mo, 0,75 pon to per cen tu al na
pró xi ma reu nião do Co pom.

O Bra sil fler ta com uma cri se que
vi veu re cen te men te e da qual ain da
não se re cu pe rou to tal men te. Sem
uma ação fir me e co or de na da dos go- 
ver nos nas três es fe ras, o ví rus se gui rá
seu ca mi nho de con ta mi na ção e mor- 
te até que as va ci nas al can cem pe lo
me nos to dos dos gru pos de mai or ris-
co pa ra a do en ça. 

Com atra so na imu ni za ção, se rá
ne ces sá rio mais tem po de con fi na- 
men to e pa ra li sa ção de ati vi da des
econô mi cas, em pur ran do o PIB do
país pa ra bai xo por mais um ano. E,
co mo país, va mos em po bre cen do…
em po bre cen do. Mas até quan do?

Três livros

Te nho o há bi to de ler vá ri os li vros
ao mes mo tem po e as lei tu ras avan- 
çam con for me o in te res se des per ta do
por ca da uma. Ago ra, por exem plo, es- 
tou len do a bi o gra fia dos Oba ma, do
ex-pre si den te Ba rack e sua es po sa,
Mi che le, além de “Os Tra ba lha do res
do Mar”, de  Vic tor Hu go.

 
Há tem pos li “A Lo ba da Fran ça”, de

Mau ri ce Dru on, que vem a ser pa ren- 
te do nos so Odo ri co Men des; “O Se- 
gre do”, de Rhon da Byrne, e “O Ca ça- 
dor de Pi pas”, de Kha led Hos sei ni.

 
Sa ber das tra mas e ca tás tro fes da- 

que les anos 1300 do sé cu lo XIV é
cons ta tar a for ma des pó ti ca co mo go- 
ver na vam os mo nar cas de en tão, na
Fran ça. A mal di ção im pos ta a Fe li pe,
o Be lo, pe lo Grão-Mes tre dos Tem plá- 
ri os, Jac ques DeMolay – que mor reu
no dia 14 de mar ço de 1314, ‘pu bli ca- 
men te quei ma do no pe lou ri nho di an- 
te da ca te dral de No tre Da me’ -, re fle te
o pon to cul mi nan te da cul tu ra vi gen- 
te àque la épo ca e dos ob je ti vos des re- 
gra dos dos que rei na vam em bus ca do
po der su ces só rio pre ten sa men te per- 
pé tuo.

Uma so ci e da de se cre ta atra pa lhan- 
do os pla nos da mo nar quia fran ce sa,
dois sé cu los de pois da sua fun da ção!
A Or dem dos Tem plá ri os da ta de 1118,
em Je ru sa lém, quan do te ria si do fun- 
da da por Hu go de Payens e Go do fre do
de Saint Omer; seus mem bros a prin- 
cí pio de di ca vam-se so men te à me ta- 
fí si ca, sua mis são eso té ri ca e, mais
tar de, co me ça ram a par ti ci par de
com ba tes nas Cru za das, e exer cer ati- 
vi da de po lí ti ca. A car ta cons ti tu ti va

lo Pa pa Ale xan dre III, em 1163.
 
Em To mar, Por tu gal, em 2014, vi si- 

tei o Con ven to de Cris to, on de tem a
‘Cha ro la’ na qual os ca va lei ros re za- 
vam pre pa ran do-se pa ra as ba ta lhas;
es se Con ven to é a “de no mi na ção atri- 
buí da a um con jun to de edi fi ca ções
his tó ri cas si tu a do na fre gue sia de São
João Bap tis ta, nes sa ci da de.”

 
A in fluên cia dos Tem plá ri os ra pi- 

da men te cres ceu atin gin do seu apo- 
geu em me a dos do sé cu lo XI II e os
com ba tes nas Cru za das ren de ram-
lhe pa trimô nio ad vin do dos ven ci dos,
ou pro du to de do a ções. De sem pe- 
nha ram o pa pel de fi nan cis tas e ban- 
quei ros de po si tá ri os dos te sou ros dos
reis da Eu ro pa.

Per den do pres tí gio, mas ain da po- 
de ro sa men te ri ca, em bo ra cre do ra do
Pa pa Cle men te V e da cor te da Fran ça,
en tão rei na da por Fe li pe IV, o Be lo, a
Or dem pas sou a ter su as pos ses co bi- 
ça das e seus mem bros acu sa dos de
he re ges; tor tu ra dos fo ram for ça dos a
con fis sões com pro me te do ras, seus
bens fo ram con fis ca dos e a tra gé dia
atin giu seu pon to má xi mo com a exe- 
cu ção, na fo guei ra da In qui si ção, do
seu Grão Mes tre.

 
A cha ma da lei da atra ção é ex plo ra- 

da ao má xi mo no li vro que re la ta o se- 
gre do da vi da. É um “best sel ler” e já
vi rou fil me. Não che ga a ser uma fer- 
ra men ta de au to-aju da àque les que
bus cam a fe li ci da de, mas pro cu ra en- 
si nar, atra vés da pa la vra de vá ri as au- 
to ri da des no as sun to, que o pen sa- 
men to po si ti vo po de re a li zar mi la- 
gres. O uni ver so cons pi ra a nos so fa- 
vor:  es te é “O Se gre do”.

 
O li vro traz de poi men tos de me ni- 

no aban do na do que se tor nou es cri- 
tor; juí zes pro fes so res de me ta fí si ca;

na ram fi ló so fos e con fe ren cis tas; mo-
ra dor de rua con ver ti do em um dos
mai o res es pe ci a lis tas em mar ke ting.

 
O Afe ga nis tão tem uma his tó ria

que re mon ta a tem pos dis tan tes e é
mar ca do pe la mis ci ge na ção de di ver-
sos po vos e ci vi li za ções asiá ti cas. De
2000 a 1500 ªC. a re gião já ser via de
pas sa gem pa ra tri bos in do-eu ro péi as.
O país pas sou por vá ri as eta pas: ci vi li- 
za ção gre co-bú di ca, iní cio da ci vi li za-
ção is lâ mi ca, a ocu pa ção in gle sa; e a
fa se mo der na.

 
Na sua fa se mo der na, o Afe ga nis tão

foi in va di do e ocu pa do pe la União So- 
vié ti ca, de 1979 até 1989, quan do seus
sol da dos fo ram for ça dos ‘ba ter em re-
ti ra da’. Pos te ri or men te, lu tas en tre as
di ver sas fac ções per mi ti ram que os
fun da men ta lis tas do Ta li ban se apro- 
pri as sem do país, que é po bre, tem a
in fra es tru tu ra de vas ta da e es cas sez de
re cur sos na tu rais. Há lu tas per ma- 
nen tes en tre fac ções re li gi o sas.

 
Ca bul é a ca pi tal do Afe ga nis tão, e

lá, em 1965, nas ceu o au tor de “O ca- 
ça dor de pi pas”, que sen tiu o pe so
des sas cir cuns tân ci as tem pos mais
tar de. O li vro con ta uma his tó ria de
ami za de e trai ção en tre dois me ni nos,
Amir e Has san, que cres ce ram jun tos
e jun tos ‘em pi na ram’ pi pas, e ou tros
ti pos do gê ne ro, co mo a mai o ria das
cri an ças do mun do to do tam bém em- 
pi nou e cor reu atrás das ‘cor ta das’
quan do des pen ca vam do céu azul.

 
Os dois me ni nos fi ze ram is so até os

di as que an te ce de ram a que da da mo- 
nar quia na que le país; o li vro fa la tam- 
bém da ‘frá gil re la ção en tre pais e fi- 
lhos’. Um te ma dra má ti co so bre a re a- 
li da de da vi da.

 
Es ses Li vros me re cem ser li dos.

CAR LOS MEL LES(*) E OLAF HEK TO EN (**)
(*)Pre si den te do Se brae (**)Pre si den te da Yara Bra sil

O pe que no pro du tor
ru ral e a no va
re vo lu ção no cam po

O agro ne gó cio é o seg men to mais for te da eco no mia bra si lei ra.
Nas úl ti mas dé ca das, o se tor vi veu uma re vo lu ção e pas sou a in- 
cor po rar tec no lo gi as ino va do ras e ma qui ná rio de pon ta, o que
per mi tiu a ex pan são das fron tei ras agrí co las e o au men to da pro- 
du ti vi da de. Ape nas pa ra se ter uma ideia da im por tân cia des se
seg men to pa ra o país, de acor do com o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to (Ma pa), o agro ne gó cio foi res pon sá vel
por 48% das ex por ta ções bra si lei ras em 2020. Es se su ces so não
sur giu por aca so. É re sul ta do di re to da re si li ên cia do pro du tor ru- 
ral, com bi na da a ele va dos in ves ti men tos e po lí ti cas pú bli cas per- 
ma nen tes. En tre tan to, a re a li da de do se tor não é uni for me. Se, por
um la do, as gran des pro pri e da des ru rais con se gui ram in tro du zir
ino va ção e no vas tec no lo gi as no cam po; por ou tro, te mos um
exér ci to de pro du to res ru rais que ain da es tão – em sua mai o ria —
à mar gem des se pro ces so. Ape sar de te rem uma par ti ci pa ção
mui to pon tu al na pau ta de ex por ta ções, os pe que nos pro du to res
ru rais têm uma im por tân cia fun da men tal pa ra a se gu ran ça ali- 
men tar da nos sa po pu la ção. De acor do com o Cen so Agro pe cuá- 
rio de 2017, exis tem cer ca de 5 mi lhões de pe que nas pro pri e da des
ru rais no país, o que re pre sen ta 77% dos em pre en di men tos vol ta- 
dos ao agro ne gó cio. Es ses agri cul to res se des ta cam, prin ci pal- 
men te, pe la pro du ção de fei jão, ar roz, tri go, mi lho, man di o ca, pe- 
la pe cuá ria lei tei ra, cri a ção de suí nos e aves; além de do mi nar seg- 
men tos co mo a pro du ção de hor ti fru ti.
A im por tân cia es tra té gi ca des ses pe que nos pro du to res e sua re- 
pre sen ta ti vi da de nu mé ri ca, en tre tan to, não as se gu ram a es ses
em pre sá ri os o de vi do aces so às po lí ti cas pú bli cas que per mi tam o
in cre men to da sua pro du ti vi da de e com pe ti ti vi da de. Dis tan te, na
mai o ria das ve zes, do cré di to, de se gu ros ru rais e, con se quen te- 
men te, das tec no lo gi as ino va do ras que le va ram o país a um pa pel
de pro ta go nis ta na pro du ção de ali men tos pa ra o mun do, as pe- 
que nas pro pri e da des pre ci sam lu tar co ti di a na men te con tra as di- 
fi cul da des na tu rais, a fal ta de in fra es tru tu ra e de apoio.
Nes se con tex to, pes qui sa re a li za da pe lo Se brae, em 2020, iden ti fi- 
cou que 67% dos pe que nos pro du to res acre di tam na ne ces si da de
ca da vez mai or do uso de tec no lo gi as pa ra o pla ne ja men to das ati- 
vi da des no cam po. Na con tra mão des se ce ná rio, en tre tan to, eles
apon tam a exis tên cia de sé ri os obs tá cu los, prin ci pal men te no
aces so à in ter net. Ao mes mo tem po, es ses agri cul to res tam bém
de mons tram um grau ele va do de in se gu ran ça no uso de no vas
tec no lo gi as (40% dos en tre vis ta dos), re sul ta do — en tre ou tros fa- 
to res — da au sên cia de ca pa ci ta ção pa ra es se no vo mo men to.
O pri mei ro pas so pa ra mu dan ça des sa re a li da de que de sa fia o fu- 
tu ro do país na pro du ção de ali men tos co me ça por uma mu dan ça
cul tu ral. En ten de mos que o pe que no pro du tor pre ci sa en xer gar a
si mes mo co mo um em pre sá rio e sua pro pri e da de, co mo um ne- 
gó cio. Is so sig ni fi ca, en tre ou tras coi sas, in cor po rar a ló gi ca da
ges tão qua li fi ca da e do pla ne ja men to — pró pria de qual quer em- 
pre en de dor dos cen tros ur ba nos.  
A par ce ria en tre o Se brae e a Yara vai ao en con tro des se es for ço pa- 
ra pro mo ver a mu dan ça tão ne ces sá ria no cam po. Além de as ses- 
so ri as es pe cí fi cas pa ra os em pre en de do res de di fe ren tes re giões,
es ta mos pro por ci o nan do o aces so a um con teú do téc ni co, abor- 
dan do te mas cen trais co mo fi nan ças, em pre en de do ris mo fe mi- 
ni no, mar ke ting di gi tal, ava li a ção da ges tão da pro du ti vi da de ru- 
ral, en tre ou tros. Nos sa me ta prin ci pal é es ti mu lar os em pre en de- 
do res a en tra rem com pro fun di da de no mer ca do di gi tal, pa ra que
con si gam su pe rar os de sa fi os e se pre pa rem da me lhor ma nei ra
pos sí vel pa ra a re to ma da econô mi ca no no vo ce ná rio que emer ge
da pan de mia. O Se brae atua em to da a ca deia de va lor do agro ne- 
gó cio, con tem plan do o apoio e o de sen vol vi men to de star tups e
ino va ções tec no ló gi cas, pro du ção, agroin dus tri a li za ção e co mer- 
ci a li za ção de pro du tos da agri cul tu ra de pe que na es ca la, pe que- 
nas e mé di as em pre sas ru rais do se tor, em pre en de do res que já
atu am e os que pre ten dem ini ci ar su as ati vi da des no se tor ru ral.
Se brae e Yara com pre en dem que o Bra sil pre ci sa pro mo ver uma
no va re vo lu ção no cam po, que pas sa, prin ci pal men te, por pro pi- 
ci ar aos mi lha res de pe que nos pro du to res ru rais me lho res con di- 
ções de tra ba lho.
Pre ci sa mos au men tar o ní vel de pro du ti vi da de das pe que nas pro- 
pri e da des, ele van do tam bém os ní veis de ren ta bi li da de des ses
ne gó ci os, que são fun da men tais pa ra o país. O de sen vol vi men to
des ses agri cul to res, com qua li fi ca ção ade qua da e aces so às no vas
tec no lo gi as, vai con tri buir pa ra pro por ci o nar ao tra ba lha dor do
meio ru ral ain da mais co nhe ci men to e ofe re cer a es ses pro fis si o- 
nais uma vi da ain da mais prós pe ra. A mu dan ça já co me çou. E te- 
mos a cer te za de que não es ta mos so zi nhos.

São Luís, segunda-feira, 29 de março de 2021
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Os pedidos foram feitos por meio de cartas enviadas a Thedros Adhanom, diretor da
OMS, e Carissa Etienne, diretora da Opas

COMPRA DE VACINAS

Dino solicita apoio
internacional

O
go ver na dor do Ma ra nhão e 
tam bém pre si den te do Con- 
sór cio da Amazô nia Le gal 
so li ci tou, por meio de ofí cio, 

apoio in ter na ci o nal pa ra aqui si ção de 
va ci nas.

Na con di ção de pre si den te do Con- 
sór cio da Amazô nia Le gal, o go ver na- 
dor do Ma ra nhão pe diu apoio à Or ga- 
ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) e à 
Or ga ni za ção Pan-Ame ri ca na da Saú- 
de (Opas) pa ra a com pra de va ci nas 
con tra a CO VID-19.

“Di an te da gra vi da de 

dos in di ca do res da 

pan de mia no País e nas 

Amé ri cas, cri té ri os 

efi ci en tes pa ra a 

dis tri bui ção das va ci nas 

do con sór cio Co vax 

Facility são es sen ci ais 

no en fren ta men to 

glo bal da CO VID-19 

ga ran tin do uma 

res pos ta cé le re às 

ne ces si da des

GOVERNADOR FLÁVIO DINO PEDE APOIO INTERNACIONAL PARA COMPRAR VACINAS

epi de mi o ló gi cas 

es pe cí fi cas de ca da 

lo ca li da de”, ar gu men ta 

o pre si den te da 

Amazô nia Le gal.

Os pe di dos fo ram fei tos por meio 
de car tas en vi a das a The dros Adha- 
nom, di re tor da OMS, e Ca ris sa Eti en- 

ne, di re to ra da Opas. Nos do cu men- 
tos, o pre si den te do Con sór cio da 
Amazô nia Le gal pe de uma re vi são de 
cri té ri os pa ra a dis tri bui ção das va ci- 
nas do con sór cio Co vax Facility di an te 
do agra va men to da cri se sa ni tá ria no 
Bra sil.

Na car ta, o go ver na dor pe de pa ra 
que a ONU in ter ce da “a fim de que o 
ex ce den te das va ci nas nos paí ses de- 
sen vol vi dos se ja des ti na do ao Bra sil, 
ha ja vis ta sua po pu la ção de mais de 
du zen tos mi lhões de ha bi tan tes e as 
di fi cul da des pró pri as de um país de 
di men sões con ti nen tais”.

PACIENTES

Coronavírus é encontrado na gengiva

SEGUNDO O ESTUDO, O VÍRUS É REPLICADO NA GENGIVA E NÃO APENAS EXPELIDO NA BOCA PELO PULMÃO

A bo ca é por ta de en tra da pa ra o
no vo co ro na ví rus. Is so já se sa be, no
en tan to, pes qui sa do res da Fa cul da de
de Me di ci na da Uni ver si da de de São
Pau lo (USP) cons ta ta ram, pe la pri- 
mei ra vez, a pre sen ça do Sars-Cov-2
na gen gi va, o que in di ca que a con ta- 
mi na ção pe la CO VID-19 se faz pre- 
sen te na bo ca do pa ci en te in fec ta do.

Por tan to, o ví rus não che ga à ca vi- 
da de bu cal por se cre ções vin das do
pul mão ou na riz, ele já se en con tra na
sa li va por meio do te ci do pe ri o don tal
– gen gi va e par te do os so que re ves te
os den tes.

Is so sig ni fi ca que, in de pen den te- 
men te de uma pes soa apre sen tar sin- 
to mas – tos se e es pir ro, por exem plo –
ou não, ela po de trans mi tir a do en ça,
pois o ví rus já se en con tra pre sen te na
bo ca, po den do ser ex pe li do na fa la.
Ou se ja, a prin ci pal cons ta ta ção do
es tu do é: a sa li va es tá con ta mi na da, o
que é di fe ren te de quan do ela se con- 
ta mi na com se cre ções.

“En tre os ca sos de CO VID-19, tem-
se um nú me ro gran de de pa ci en tes
as sin to má ti cos. E se o pa ci en te as sin- 
to má ti co não tem pro du ção de tos se,
es pir ro ou se cre ções pul mo na res e
na sais, por que que es se pa ci en te
trans mi te tan to? O nos so tra ba lho co- 
lo ca a pri mei ra pe dra sob es sa ques- 
tão, di zen do que tal vez a con ta mi na- 
ção, nes se ca so, se ja úni ca e ex clu si va- 

men te pe la re pli ca ção do ví rus nes sa
glân du la sa li var”, ex pli ca um dos res- 
pon sá veis pe lo es tu do, o den tis ta e
pa to lo gis ta do De par ta men to de Pa- 
to lo gia da USP Bru no Fer nan des Ma- 
tuck.

A par tir des sa elu ci da ção, ele de cla- 
ra que há uma con tri bui ção clí ni ca
nes se ce ná rio, ha ja vis ta que no vos es- 
tu dos po dem ser fei tos pa ra se pen sar
uma so lu ção, na qual a glân du la sa li- 
var se ja o ór gão al vo pa ra di mi nuir a
car ga vi ral da sa li va.

As con clu sões vão além. Is so por- 
que mais con tri bui ções po dem ser re- 
ti ra das da pes qui sa. De acor do com
Bru no Ma tuck, uma ou tra “pe dra” po- 
de ser co lo ca da so bre o ques ti o na- 
men to acer ca de tes tes de CO VID-19
re a li za dos com a co le ta de sa li va. Es- 
se, in clu si ve, foi o mar co prin ci pal que
deu iní cio a pes qui sa das pro pri e da- 
des da sa li va e a sua re la ção com a pre- 
sen ça de car ga vi ral do Sars-Cov-2 na
ca vi da de bu cal do pa ci en te in fec ta do.

“A ideia ini ci al sur giu do fa to de es- 
tar mos pro cu ran do ain da em mar ço
do ano pas sa do uma al ter na ti va ao
exa me de Swab, aque le co to ne te que
co lo ca no na riz que é bem de sa gra dá- 
vel. E es tá va mos pro cu ran do es sa al- 
ter na ti va usan do a sa li va, que é um ti- 
po de co le ta mais tran qui lo, no qual o
pa ci en te não de pen de de um ope ra- 
dor, ele mes mo po de co lher a sua sa li- 

va, cus pin do em um po te, por exem-
plo. E, en tão, pen sa mos em ana li sar se
ha via uma quan ti da de ide al de ví rus
na sa li va pa ra que es se ti po de exa me
pu des se ser fei to pa ra de tec tar o no vo
co ro na ví rus.”

E tu do par tiu des sa cu ri o si da de.
“Ho je, te mos vá ri os exa mes de sa li va.
Tem até um ar ti go que mos tra a efi cá- 
cia des se exa me. E o nos so es tu do veio
pa ra jus ti fi car o porquê que fa zer es se
exa me faz sen ti do. É o em ba sa men to
ci en tí fi co, pois cons ta ta mos que há
re pli ca ção do ví rus na ca vi da de bu cal.
E es sa re pli ca ção do ví rus não de pen- 
den te dos sin to mas pul mo na res do
pa ci en te, por que se há pre sen ça na
glân du la sa li var e no te ci do pe ri o don-
tal, não é pre ci so que res tos do pul-
mão ou do tra to res pi ra tó rio con ta mi- 
ne a bo ca, que era o que se ima gi na- 
va”, diz. 

Des sa for ma, se gun do Bru no Ma- 
tuck, se tor na viá vel usar es se exa me
de di ag nós ti co pe la sa li va in clu si ve
pa ra pes so as as sin to má ti cas e que
não es tão tos sin do, por que o ví rus es- 
tá re pli can do na glân du la sa li var e no
te ci do pe ri o don tal. Além dis so, o pes-
qui sa dor des ta ca que foi cons ta ta do,
tam bém de for ma con tun den te, que o
ví rus se re pli ca no te ci do sa li var. Ou
se ja, ela não ape nas es tá pre sen te na
ca vi da de bu cal, co mo ele se re pro duz
ali den tro.

Se que las

Re cu pe ra ção

IN TER NA DOS

Di fi cul da de de en go lir
é sin to ma co mum

Da dos pre li mi na res de um es tu do con du zi do pe lo
Hos pi tal do Co ra ção (HCor), em São Pau lo, e pe lo Hos- 
pi tal Moi nhos de Ven to, de Por to Ale gre, apon tam que
88% dos pa ci en tes in ter na dos com di ag nós ti co po si ti vo
de CO VID-19 apre sen tam qua dros de dis fa gia em al gum
grau, va ri an do de le ve a gra ve. Is so sig ni fi ca que cer ca de
8 em ca da 10 pa ci en tes têm di fi cul da des pa ra en go lir
co mo con sequên cia da in fec ção pe lo no vo co ro na ví rus.

Os pri mei ros re sul ta dos en vol vem 129 pa ci en tes,
com mé dia de ida de de 72 anos, sen do 54% do se xo mas- 
cu li no. Den tre os par ti ci pan tes, 59% pre ci sa ram de in tu- 
ba ção oro tra que al pa ra o tra ta men to e 11% fo ram sub- 
me ti dos à tra que os to mia de vi do à gra vi da de da do en ça.

En tre os par ti ci pan tes, 40% ti nham do en ças car día- 
cas, 38% do en ças neu ro ló gi cas pré vi as e 7% apre sen ta- 
vam an te ce den tes de do en ças pul mo na res. Os pa ci en- 
tes com mai or tem po de in tu ba ção apre sen ta ram mai or
gra vi da de de dis fa gia. A pre sen ça de co mor bi da des
tam bém au men tou a pi o ra do qua dro dis fá gi co, se gun- 
do os es tu di o sos. O es tu do es tá em pre pa ra ção pa ra
sub mis são em re vis tas ci en ti fi cas. Mas por que es se
qua dro ocor re? Se gun do a co or de na do ra do Ser vi ço de
Fo no au di o lo gia do Hos pi tal Moi nhos de Ven to Ca mi la
Ce ron, pa ci en tes com CO VID-19 po dem ter al te ra ção na
co or de na ção do ci clo res pi ra tó rio com a de glu ti ção, e
es sa per tur ba ção po de au men tar o ris co de as pi ra ção.

Com o agra va men to da do en ça, os pa ci en tes po dem
ser sub me ti dos a in tu ba ção oro tra que al e ven ti la ção
me câ ni ca, pro ce di men tos in va si vos que po dem re sul tar
em se que las, den tre elas a dis fa gia.

“A in tu ba ção oro tra que al aci ma de 48 ho ras é su fi ci- 
en te pa ra au men tar o ris co da dis fa gia e, quan to mai or o
tem po de ven ti la ção me câ ni ca, mai or o ris co. Du ran te a
in tu ba ção o pa ci en te é sub me ti do a pas sa gem de um tu- 
bo pe la fa rin ge e la rin ge, além do uso de se da ti vos e/ou
blo que a do res mus cu la res que po dem cau sar al te ra ções
anatô mi cas na glo te, nos me ca nor re cep to res e qui mi or- 
re cep to res. Com a ina ti vi da de mus cu lar e o com pro me- 
ti men to da fun ção pul mo nar, a co or de na ção da de glu ti- 
ção e res pi ra ção é pre ju di ca da pre dis pon do o pa ci en te à
dis fa gia”, elu ci da. De acor do com a mé di ca, de pen den- 
do do ti po do tu bo – di â me tro, ta ma nho e pres são – po- 
de ha ver, tam bém, o com pro me ti men to da fun ção de
adu ção (fe cha men to) das pre gas vo cais, ne ces sá ria pa ra
a fo na ção e de glu ti ção. A in tu ba ção oro tra que al tam- 
bém po de acar re tar em abra são da mu co sa, in fla ma ção,
he ma to mas, ul ce ra ção das cor das vo cais, epi glo te e ba- 
se da lín gua. Es sas al te ra ções com pro me tem o tra je to
dos ali men tos, lí qui dos ou sa li va da ca vi da de oral até o
estô ma go. O qua dro de dis fa gia po de ser pre ju di ci al à
re cu pe ra ção do pa ci en te, já que a ocor rên cia do qua dro
po de le var à des nu tri ção, de si dra ta ção e pneu mo ni as
as pi ra ti vas. “Es sas al te ra ções quan do agra va das po dem
le var o pa ci en te a óbi to. Va le res sal tar que al te ra ções no
pro ces so de de glu ti ção in ter fe rem di re ta men te na qua- 
li da de de vi da des ses pa ci en tes”, afir ma o co or de na dor
do Ser vi ço de Fo no au di o lo gia do Hos pi tal HCor Jo sé Ri- 
ba mar do Nas ci men to Ju ni or.

A CO VID-19 é ca rac te ri za da por cau sar uma res pos ta
in fla ma tó ria sis tê mi ca e exa cer ba da no or ga nis mo, o
que po de pre ju di car ou tros ór gãos além do pul mão. Jus- 
ta men te por is so, o pa ci en te, quan do aco me ti do por ou- 
tras en fer mi da des, po de ter agra va men to do qua dro de
in fec ção e pos sí veis se que las com o apa re ci men to do
sin to ma de dis fa gia. Por is so, é im por tan te se aten tar aos
fa to res de ris co re la ci o na dos ao aco me ti men to do or ga- 
nis mo pe la di fi cul da de de en go lir ali men tos, lí qui dos e
sa li va. “Pa ci en tes ido sos, com qua dro pré vio de pre bis- 
fa gia, no qual já ocor rem mo di fi ca ções na fun ção da de- 
glu ti ção de vi do ao en ve lhe ci men to; por ta do res de co- 
mor bi da des pre vi as co mo do en ças neu ro ló gi cas que
po dem ter de sor dem na fi si o lo gia da de glu ti ção; re bai- 
xa men to do es ta do cog ni ti vo e al te ra ção no es ta do com- 
por ta men tal; do en ças pul mo na res obs tru ti vas crô ni cas
que po dem in ter fe rir na co or de na ção en tre res pi ra ção e
de glu ti ção, e al te ra ções me câ ni cas cau sa das por ci rur- 
gi as de ca be ça e pes co ço. To dos es ses fa to res po dem ter
os qua dros de dis fa gia agra va dos”, des ta ca Ca mi la Ce- 
ron.

A de tec ção pre co ce da dis fa gia, ain da du ran te a in ter- 
na ção hos pi ta lar, é mui to im por tan te, se gun do a co or- 
de na do ra do Ser vi ço de Fo no au di o lo gia do Hos pi tal
Moi nhos de Ven to. “A ava li a ção e atu a ção fo no au di o ló- 
gi ca são es sen ci ais pa ra iden ti fi car a dis fa gia e ini ci ar a
re a bi li ta ção, vi san do mi ni mi zar se que las, re du zir ris co
de pneu mo ni as as pi ra ti vas, di mi nuir tem po de in ter na- 
ção nas uni da des, bem co mo o tem po de in ter na ção
hos pi ta lar, ga ran tin do bo as prá ti cas de se gu ran ça ao
pa ci en te e per mi tin do as sim me lho res con di ções de
des fe cho clí ni co e qua li da de de vi da.” Nes se ce ná rio, Jo- 
sé Ri ba mar Nas ci men to des ta ca a mu dan ça de per fil
dos pa ci en tes com dis fa gia ha ja vis ta a CO VID-19. Pa ra
ele, é es sen ci al que as uni da des de saú de es te jam pre pa- 
ra das pa ra me lhor aten der e tra tar aque les que ne ces si- 
ta rem de te ra pia. “Te mos vis to mui tos jo vens que fi cam
hos pi ta li za dos por um pe río do mai or, de vi do a qua dros
mais gra ves de CO VID-19. Por is so, a in ci dên cia de dis- 
fa gia po de apre sen tar pre va lên cia, de man dan do pre pa- 
ro da equi pe tam bém no cui da do des se qua dro”, co- 
men ta.

O tra ta men to da dis fa gia vai des de exer cí cio pa ra for- 
ta le ci men to da mus cu la tu ra oro fa ci al, mo di fi ca ção nas
con sis tên ci as, vo lu me e tem pe ra tu ra dos ali men tos até
mes mo a ci rur gia.

São Luís, segunda-feira, 29 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de locação de veículos automotores – TIPO AMBULÂNCIA – COM MOTORISTA – 
SOCORRISTA, quilometragem livre, seguro e todos os equipamentos de série exigidos por lei, para 
atender às atividades da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – SES/MA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Abertura: 13/04/2021, às 10h (horário 
de Brasília). Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial 
Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 
65.076-820, São Luís/MA. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 24 de março de 2021
ANA NÍSIA VÉRAS CUTRIM FERREIRA LIMA

Pregoeira da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO Nº 175572/2020/SES

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ N° 06.124.408/0001-51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNITRAÇÃO E PLANEJAMENTO

AVISO DE CANCELAMENTO  LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021

O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a quem possa interessar o CANCELA-
MENTO da licitação, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, tendo como objeto a Aquisição de 
materiais de limpeza, copa e cozinha, atendendo as necessidades deste Município, que ocorreu às 
15h:00 (quinze) horas no dia 24 de março de 2021 . MOTIVO: CANCELAMENTO POR RAZOES DE 
INTERESSE PUBLICO NA FORMA DO ART. 49 DA LEI 8.666/1993 C/C A SUMULA 473 DO STF, 
esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina 
Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 23 de março de 2021.
ZACARIAS DE MORAES

Secretario Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 004/2021 – Sistema de Registro de Preços (SRP). 
Processo Administrativo nº 01.2602.004/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – 
MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, torna público para conhecimento 
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO 
DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual 
fornecimento de medicamentos em geral, materiais hospitalares, materiais odontológicos, materiais 
laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processa-
do e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 007/2013 e 008/2013 e subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 
horas do dia 09 de Março de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do 
Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. 
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita de 2ª 
a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: 
cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 22 de Março de 2021. Izabel Cutrim dos 
Santos Neta  – Secretária Municipal de Saude e Saneamento.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 005/2021 – Sistema de Registro de Preços (SRP). 
Processo Administrativo nº 02.2602.005/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – 
MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA, SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSITO E 
TRANSPORTE, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, 
objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual prestação de serviços na locação de 
maquinas pesadas para atender as necessidades do Município , em conformidade com o Termo de 
Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
Decretos Municipais nº 007/2013 e 008/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 09 de Março de 2021. A 
sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à 
Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo 
Amaro do Maranhão (MA), 22 de Março de 2021. João da Cruz de Aguiar – Secretário Municipal de 
Infraestrutura, Serviços Públicos, Transito e Transporte .

 

Shopping Rua Grande será a nova opção de 
compras e lazer  no Centro Histórico de São Luís

  

O 
Centro Histórico de São Luís vai rece-
ber, em julho deste ano, o Shopping 
Rua Grande, espaço que oferecerá o 
conforto e a segurança de um shopping 

convencional, ao mesmo tempo em que terá um 
andar especial dedicado para a difusão da cul-
tura maranhense. A obra está sendo arquitetada 
por uma equipe de profissionais qualificados e 
por meio de incentivo do Programa Adote um 
Casarão, do Governo do Maranhão. 

O empreendimento, de 2.100m², vai funcionar 
em 3 pavimentos: térreo, 1° piso e 2° piso. Terá 
ar condicionado central, elevador e sistema de 
wifi. Vai gerar 172 empregos diretos em serviços 
de operacionalização (segurança, administração, 
limpeza, entre outros) e nas atividades comer-
ciais nas lojas, boxes, quiosques e duas mega-
lojas. Em cada pavimento haverá uma bateria 
de banheiros, atendendo a uma demanda não 
oferecida na área comercial do centro.

Localizado no prédio onde funcionava a an-
tiga sede da Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc), na Rua Grande, perto do Canto da Vi-
ração (Rua do Passeio), ficará aberto em horário 
de shopping, das 10h às 22h (12 horas por dia), 
de segunda-feira a sábado, e aos domingos, a 
partir das 12h até às 18h. 

O horário de funcionamento possibilitará 
um incremento no movimento noturno na área 
comercial do Centro Histórico de São Luís, no 
período das 18 às 22h, quando o fluxo de tran-
seuntes e carros diminui com o fechamento do 
comércio. É o momento em que aumenta o nú-
mero de vagas de estacionamento que poderão 
ser utilizadas por consumidores de outras áreas 
da cidade interessados em frequentar o shopping 
no período da noite. 

“É uma opção noturna permanente que ofe-
receremos no Centro Histórico de nossa cidade”, 
afirma Marcos Antônio Matias Silva, de 52 anos, 
empresário adotante do imóvel, por meio do Pro-
grama Adote um Casarão, e que está investindo 
R$ 1,2 milhão na obra.  

No período do dia, a frequência deve envol-
ver mais transeuntes do Centro Histórico de São 
Luís. A projeção é que, das 5 mil pessoas que 
transitam pela Rua Grande diariamente, cerca 
de 1.000 circulem pelo shopping. 

“Um prédio público que estava em desuso, 
como o antigo prédio da Secretaria de Educação 
do Maranhão, na Rua Grande, agora vai atender 
milhares pessoas quando estiver reformado. Essa 
iniciativa faz parte de um conjunto imenso de 
atividades que ajudam a repaginar e dinamizar 
a região central da cidade e a preservar nossa 
história”, afirma o secretário de Estado de Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry.

“O Adote um Casarão, no âmbito do progra-
ma Nosso Centro, é um ativo muito importante 
que o governador Flávio Dino oportuniza para 
revitalizar e valorizar nosso patrimônio históri-
co, gerando empregos e incentivando o empre-
endedorismo”, completou o secretário.

Espaço Cultural
O 2° piso (o último andar do imóvel) será o Espaço Cultural, com venda de arte-

sanato, produtos de artistas, de grupos culturais maranhenses e de comidas típicas. 
A comercialização será em 20 bancas e em mais 5 lojas. Terá um espaço para apre-
sentações musicais e da cultura popular e outro para exposições de arte. 

Um dos cartões de visita desse pavimento será a vista panorâmica que o públi-
co terá da Praça Deodoro e uma parte do Rio Anil. O planejamento arquitetônico 
deu ênfase a essa possibilidade que poderá ser desfrutada pelo público que visitar 
o shopping. 

Está sendo montada uma equipe especial de gestão desse espaço cultural, in-
forma Paula Mendonça, arquiteta responsável por toda a obra. Essa equipe vai de-
liberar alguns detalhes funcionais do espaço.  

O que já está definido é que o uso será para setores da cultura maranhense. “A 
nossa referência foi o padrão da feirinha da Praça Benedito Leite”, compara Paula 
Mendonça.  

Fachada
Como o shopping terá um conceito vinculado à cultura maranhense, a ideia 

é privilegiar, na fachada, as cores da terra. “São tons em marrom que remetem ao 
nosso artesanato, ao uso da terra pelas mulheres, como as quebradeiras de coco, e 
pelos homens, como meio de sustento e forma de viver”, explica Paula Mendonça.  

Outros espaços
O térreo do shopping terá ligação direta com a Rua Grande, 

permitindo um fluxo de mais de pessoas aos 14 boxes de 5m²; 
16 espaços de lojas, de 14 a 35 m²; 2 quiosques; e uma megaloja.

O 1° piso terá 4 quiosques, 5 lojas, uma segunda megaloja e 
a praça de alimentação (onde funcionará o sistema de wifi) uni-
da a um pátio panorâmico com vista para a Rua Grande e para 
o Palacete Gentil Braga, um dos mais belos imóveis históricos 
do Maranhão, revestido de azulejos azuis e onde funciona do 
Departamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA). 

Adote um casarão
Adote um Casarão é um programa do Governo do Estado, execu-

tado pela Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urba-
no (Secid). Faz parte de um programa mais amplo, o Nosso Centro, 
que reúne ações de diversas secretarias de Estado. 

Disponibiliza, por meio de editais, imóveis pertencentes ao 
Governo do Estado, no Centro Histórico de São Luís, que estejam 
sendo subutilizados ou estejam vazios. O adotante, em contra-
partida, deve revitalizar e manter o imóvel e fazer uso exclusivo 
para as atividades indicadas no contrato.  

A analista de Políticas Públicas da Secid, Monique Martins 
explica que, no caso do prédio na Rua Grande onde funcionará 
o shopping, a concessão é por um período de 10 anos, renovável 
por mais 5 anos, como previsto no Edital. “Será um espaço de in-
tegração de pequenos e grandes negócios”, avalia. 

Assim como abriu a possibilidade para Marco Antônio Matias 
Silva, 52 anos, fazer um investimento em um shopping, a partir 
da experiência de três décadas atuando como empresário na área 
de comércio no Centro Histórico de São Luís, o Adote um Casarão 
está incentivando experiências como a vivenciada pelo Centro 
Cultural e Educacional Mandingueiros do Amanhã.

Depois de adotar um imóvel, por meio do Adote um Casarão, 
o Mandingueiros do Amanhã está investindo mais em atividades 
culturais e educativas na área central da cidade. O grupo parti-
cipou de uma edição do edital vencendo diversos concorrentes, 
incluindo grandes empresas interessadas.

O programa Adote um Casarão foi criado pelo governador Flá-
vio Dino em 2019. Tem por objetivo tornar o Centro Histórico de 
São Luís referência em renovação e desenvolvimento sustentável, 
preservando seu valor histórico e cultural. Já foram disponibili-
zados 10 imóveis aos participantes. 

É focado em ações de fomento nas áreas comercial, cultural e 
de lazer. Podem participar dos editais empresas privadas e grupos 
culturais. Pessoas físicas também, mas, se ganhar, terá de constituir 
uma pessoa jurídica para assinar o termo de adesão ao programa.

Secretário Márcio Jerry conversa 
com empresário Marcos Matias e 
arquiteta Paula Mendonça.  Mar-

cio afirma que as ações do Governo 
do Maranhão estão repaginando a 

região central de São Luís
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A pandemia causada pela Covid-19 desencadeou várias mudanças, dentre elas a de
comportamento nos hábitos alimentares associada ao trabalho de home office

De cla ra ção

Mul ta

ALIMENTAÇÃO

Crescimento de
hábitos saudáveis
PATRÍCIA CUNHA

O
sis te ma de ho me of fi ce (tra- 
ba lho em ca sa) foi ade ri do 
por mui tas em pre sas di an te 
do ce ná rio de res tri ções im- 

pos tas pe la pan de mia de Co vid-19. 
Mu dou-se a for ma de tra ba lhar, e com 
mais tem po em ca sa, sur gi ram ou tras 
mu dan ças, que re fle ti ram na ali men- 
ta ção. Se gun do uma pes qui sa re a li za- 
da pe la agên cia in ter na ci o nal Kan tar 
em 2020, 24% dos en tre vis ta dos, com 
mais tem po em ca sa, pas sa ram a con- 
su mir mais fru tas e le gu mes, e 27% 
con si de ram com prar mais ali men tos 
sau dá veis e nu tri ti vos.

A ser vi do ra pú bli ca, Ana Sil va, de 
50 anos, an tes da pan de mia al mo ça va 
em res tau ran tes e quan do não ti nha 
tem po pa ra ir ao lo cal, pe dia al gum ti- 
po de  fast fo od, que con su mia ao la do 
do com pu ta dor, no pró prio am bi en te

A ALIMENTAÇÃO EM CASA ESTÁ MUDANDO E FICANDO MAIS SAUDÁVEL 

do tra ba lho. Ago ra, mui ta coi sa mu- 
dou. “Co mo es tou de ho me of fi ce, 
con si go me or ga ni zar  e pre pa rar a re- 
fei ção em ca sa, de for ma mais nu tri ti- 
va, sem pre in cluin do no car dá pio 
uma sa la da, pro teí na, fei jão, ar roz. 
Meu ma ri do e eu es ta mos aman do es- 
sa mu dan ça na ali men ta ção”, dis se.

Uma ali men ta ção sau dá vel ga ran te 
uma boa nu tri ção e o fun ci o na men to 
ade qua do de to do o cor po. Se gun do o 
pro fes sor do cur so de Nu tri ção da Es- 
tá cio, Mar cos Ma ce do, é pre ci so obe- 
de cer qua tro con cei tos bá si cos: quan- 
ti da de, qua li da de, har mo nia e ade- 
qua ção. “De ma nei ra sim ples, a quan- 
ti da de do ali men to con su mi do de ve 
ser su fi ci en te pa ra aten der às ne ces si- 
da des do in di ví duo. O con cei to da 
qua li da de re fe re que de ve mos con su- 
mir nu tri en tes es sen ci ais por meio da 
di e ta. O con cei to da har mo nia re fe re 
que os nu tri en tes de vem ter uma ade- 
qua da pro por ção en tre si. Por fim, o 
con cei to da ade qua ção re fe re que a 

ali men ta ção de ve ser ade qua da à ro ti-
na, pre fe rên ci as, ne ces si da des nu tri-
ci o nais e ob je ti vos do in di ví duo”, re-
for ça.

Ali men tos in na tu ra, co mo fru tas, 
le gu mes, ver du ras, grãos di ver sos, 
ole a gi no sas, tu bér cu los, raí zes, car-
nes e ovos, são sau dá veis e ex ce len tes 
fon tes de fi bras, de vi ta mi nas, mi ne- 
rais e de vá ri os com pos tos que são es- 
sen ci ais pa ra a ma nu ten ção da saú de 
e a pre ven ção de mui tas do en ças. In- 
clu si ve aque las que au men tam o ris co 
de com pli ca ções da CO VID-19, co mo 
di a be tes, hi per ten são e obe si da-
de. Uma vez es ta be le ci do es se ce ná rio 
de ali men ta ção sau dá vel é es pe ra da 
uma ex ce len te res pos ta do sis te ma 
imu no ló gi co, uma vez que o cor po te- 
rá aces so aos nu tri en tes es sen ci ais. 
“As so ci an do à prá ti ca do exer cí cio fí-
si co re gu lar, o sis te ma imu ne es ta rá 
ap to pa ra pro te ger o cor po e com ba-
ter agen tes agres so res de for ma ade- 
qua da”, ana li sa Ma ce do.

PROIBIÇÃO

Período de defeso do caranguejo-uçá inicia hoje

O OBJETIVO DO PERÍODO DE DEFESO É PROIBIR A CAPTURA E COMERCIALIZAÇÃO DA ESPÉCIE UCIDES CORDATUS, O CARANGUEJO-UÇÁ

Ini cia ho je, o quar to e úl ti mo pe río- 
do de de fe so do ca ran gue jo-uçá no
Ma ra nhão, que se gue até o dia 3 de
abril. O ob je ti vo do de fe so é proi bir a
cap tu ra, trans por te, be ne fi ci a men to,
a in dus tri a li za ção e co mer ci a li za ção
de qual quer in di ví duo da es pé cie Uci- 
des cor da tus du ran te o pe río do de
“an da da”, mo men to em que os ca ran- 
gue jos ma chos e fê me as sa em de su as
to cas e an dam pe lo man gue zal pa ra
aca sa la men to e li be ra ção de ovos.

No pe río do de de fe so, fis cais da Se- 
cre ta ria de Es ta do de Meio Am bi en te
e Re cur sos Na tu rais (SE MA) re a li za- 
rão ope ra ções de fis ca li za ção, du ran te
to das as fa ses, a fim de com ba ter a
pes ca, o trans por te e co mér cio ir re gu- 
lar e ile gal do crus tá ceo. Quem des- 
cum prir o pe río do, te rá de de vol ver os
ani mais vi vos ao ha bi tat na tu ral e fi- 
cam su jei tos às san ções de fi ni das na
Lei nº 9.605, de 12 de fe ve rei ro de
1998, e no De cre to nº 6.514, de 22 de
ju lho de 2008. Ao to do, 11 es ta dos par- 

ti ci pam do de fe so do ca ran gue jo-uçá
e se guem cro no gra ma es ta be le ci do
na Por ta ria nº 325, de 30 de de zem bro
de 2020, são eles: Ma ra nhão, Ama pá,
Pa rá, Pi auí, Ce a rá, Rio Gran de do Nor- 
te, Pa raí ba, Per nam bu co, Ala go as,
Ser gi pe e Bahia. As pes so as que tra ba- 
lham com a ma nu ten ção em ca ti vei- 
ro, con ser va ção, be ne fi ci a men to, in- 
dus tri a li za ção ou co mer ci a li za ção do
ca ran gue jo-uçá só po de rão re a li zar as
ati vi da des se for ne ce rem a re la ção de- 
ta lha da dos es to ques de ani mais até o
úl ti mo dia útil que an te ce de ca da pe- 
río do de de fe so.

A re la ção de ta lha da de que tra ta o §
2° da Por ta ria MA PA nº 325/2020 de- 
ve rá ser en tre gue nas Su pe rin ten dên- 
ci as Fe de rais de Agri cul tu ra, Pe cuá ria
e Abas te ci men to, do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men- 
to (MA PA), acom pa nha da de do cu- 
men to de iden ti fi ca ção com fo to do

de cla ran te. E, quan do se tra tar de
Uni da de de Con ser va ção Fe de ral, a
re la ção de ta lha da de que tra ta o §2°
tam bém de ve rá ser en tre gue no Ins ti- 
tu to Chi co Men de. O trans por te dos
crus tá ce os só se rá per mi ti do ca so as
Su pe rin ten dên ci as Fe de rais de Agri-
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to do
MA PA emi ta uma Guia de Au to ri za ção
de Trans por te e Co mér cio, com pro- 
van do que o es to que foi de cla ra do.
Se gun do o De cre to nº 6.514, de 22 de
ju lho de 2008.

Aos in fra to res se rão apli ca das as
pe na li da des e as san ções, res pec ti va- 
men te, pre vis tas na Lei nº 9.605/1998
e no De cre to nº 6.514/2008, sen do
eles pas sí veis de no ti fi ca ção, in fra ção
e apre en são do ma te ri al en con tra do.
A fis ca li za ção pre vê, ain da, mul tas aos
in fra to res que po dem che gar até R$
100 mil de pen den do da car ga de ca- 
ran gue jo apre en di da.

Pro ce di men tos das ins cri ções

Eta pas de se le ção

Va li da de

R$ 5.831

UF MA abre Se le ti vo
com va gas pa ra
pro fes so res

A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), es tá
com edi tal do Pro ces so Se le ti vo des ti na do ao pre en chi- 
men to de va gas pa ra o car go de pro fes sor subs ti tu to, pa- 
ra aten der à área com ca rên cia de do cen te do qua dro
per ma nen te do ór gão.

Há va gas nas áre as/su bá re as de:
Le tras/Lín gua Por tu gue sa (1), Fi lo so fia/Epis te mo lo- 

gia (1), So ci o lo gia (1), An tro po lo gia (1), Ad mi nis tra ção
(1), Ma te ri ais e Cons tru ção Ci vil (1), Quí mi ca (1), En ge- 
nha ria de Ali men tos (1), En ge nha ria (1), Pe ri o don tia (1),
Tu ris mo e Ho te la ria (1), Ci ên ci as da Saú de/Me di ci na
(2), Ci ên ci as da Saú de/En fer ma gem (1), De sign/De se- 
nho Téc ni co (1), Ar tes Vi su ais (1), Quí mi ca ana lí ti ca (1),
Fí si ca/Fí si ca Ge ral (1), Fí si ca Bá si ca (1), Me di ci na de Fa- 
mí lia (1), Ra di o lo gia (1), En do cri no lo gia (1), Gi ne co lo gia
(1), Obs te trí cia (1), Ge o gra fia/Ge o gra fia Fí si ca (1), Bi o- 
lo gia (1), Ad mi nis tra ção (1), Ci ên ci as Imo bi liá ri as (1),
Aten ção In te gral à Saú de Hi per ten são Ar te ri al e Di a be- 
tes Hi per dia e Ei xo In te gra dor (1), Prá ti cas Mé di cas IV
Neu ro lo gia, Neu ro ci rur gia e Ei xo In te gra do (1), Clí ni ca
Mé di ca / Aten ção Bá si ca / Saú de da Fa mí lia (1), Fun da- 
men tos da Prá ti ca e da As sis tên cia Mé di ca (1), Edu ca ção
(1), Li te ra tu ra de Lín gua Por tu gue sa (1), Lín gua e Li te ra- 
tu ra In gle sas (1) e Le tras/ Es tu dos Lin guís ti cos e Li te rá- 
ri os (1).

Os de par ta men tos que se rão con tem pla dos com as
opor tu ni da des são:

Co or de na ção do Cur so de Li cen ci a tu ra em Lin gua- 
gens e Có di gos Lín gua Por tu gue sa/São Ber nar do, De- 
par ta men to de Fi lo so fia (CCH), De par ta men to de So ci- 
o lo gia e An tro po lo gia, Co or de na ção do Cur so de Ci ên- 
cia e Tec no lo gia/Bal sas, Co or de na ção do Cur so de En- 
ge nha ria de Ali men tos (CCS ST), De par ta men to de
Odon to lo gia II, De par ta men to de Tu ris mo e Ho te la ria,
Co or de na ção do Cur so de Me di ci na (CCS ST), De par ta- 
men to de De se nho e Tec no lo gia (CCET), De par ta men to
de Ar tes Vi su ais, De par ta men to de Me di ci na I, De par ta- 
men to de Me di ci na III, De par ta men to de Ge o ci ên ci as,
Co or de na ção de Ci ên ci as Na tu rais Bi o lo gia/ Ba ca bal,
De par ta men to de Ci ên ci as Con tá beis, Imo bi liá ri as e
Ad mi nis tra ção (CC SO), Co or de na ção do Cur so de Me- 
di ci na (CCHNST), Co or de na ção do Cur so de Li cen ci a- 
tu ras em Ci ên ci as Hu ma nas Pi nhei ro e De par ta men to
de Le tras.

O do cen te te rá car ga ho rá ria de 20 ho ras se ma nais,
sen do de di ca da oi to e má xi mo dez ho ras se ma nais de
au las pre sen ci ais e o sub me ti do ao re gi me de 40 ho ras,
se rá de di ca do no mí ni mo 16 ho ras e no má xi mo 20 ho- 
ras se ma nais pre sen ci ais. A car ga ho rá ria de en si no do
pro fes sor subs ti tu to de ve rá ser com ple men ta da com
ou tras ati vi da des, no ta da men te ori en ta ção de Tra ba lho
de Con clu são de Cur so (TCC), Mo ni to ria ou Es tá gio,
con for me de li be ra ção da As sem bleia ou do Co le gi a do
da Su bu ni da de Aca dê mi ca.

Pa ra con cor rer às opor tu ni da des ofe re ci das, é ne ces- 
sá rio que os can di da tos pos su am es co la ri da de de ní vel
su pe ri or, com tí tu lo de es pe ci a lis ta mes tre e dou to ra do
na área da dis ci pli na que pre ten de atu ar. Aos do cen tes
efe ti va dos, te rão co mo re mu ne ra ção o va lor que va ria
en tre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, de acor do com a ti tu la- 
ção apre sen ta da.

As ins cri ções ti ve ram iní cio no dia 24 de mar ço de
2021 e se rão en cer ra das no dia 7 de abril de 2021, pe- 
lo Sis te ma In te gra do de Ges tão de Re cur sos Hu ma nos.
O pe di do de par ti ci pa ção pos sui ta xa no va lor de R$
100,00.

Na oca sião das ins cri ções, o can di da to de ve rá ane xar
cur rí cu lo pro fis si o nal no mo de lo da pla ta for ma lat tes
com pro va do com as có pi as dos res pec ti vos cer ti fi ca dos,
di plo mas, cer ti dões, de cla ra ções, por ta ri as e pro du ção
ci en tí fi ca pa ra fins de pon tu a ção no jul ga men to de tí tu- 
los e or de na do.

Co mo for ma de clas si fi ca ção, o Pro ces so Se le ti vo é
for ma do por pro va di dá ti ca e de jul ga men to de tí tu los. A
pro va di dá ti ca des ti na-se a afe rir o de sem pe nho e o co- 
nhe ci men to di dá ti co do can di da to, bem co mo seu do- 
mí nio do con teú do da dis ci pli na, a mes ma não po de rá
ter du ra ção in fe ri or a 45 mi nu tos nem su pe ri or a 55 mi- 
nu tos, sen do fa cul ta da a ar gui ção pe la co mis são exa mi- 
na do ra.

Es ta se le ti va tem va li da de de um ano, con ta do a par tir
da pu bli ca ção do edi tal de ho mo lo ga ção do re sul ta do fi- 
nal, no Diá rio Ofi ci al da União, sem pos si bi li da de de
pror ro ga ção.

São Luís, segunda-feira, 29 de março de 2021
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DOU GLAS CU NHA

Ave ni da dos Afri ca nos

Ave ni da Li to râ nea

Du as no vas ave ni das

Uma ave ni da, uma po lê mi ca

Ave ni da dos Ho lan de ses

Ave ni da Cas te lo Bran co

AS GRANDES VIAS

As avenidas e suas
histórias em São Luís
C

o mo con ta a his tó ria, São Luís co me çou a ser
cons truí da a par tir do en tor no do For te São
Luís, que de pois vi rou Pa lá cio dos Leões, es ten- 
den do-se pa ra o Lar go do Car mo, que foi di vi do

dan do lu gar, em par te, pa ra a Pra ça João Lis boa e a gran- 
des ru as co mo Rua do Sol, Rua da Paz e Rua Gran de de- 
pois cha ma da de Rua Oswal do Cruz, em ho me na gem
aos gran de sa ni ta ris ta bra si lei ro.

Em sua ex ten são, a par tir do Can to da Fa bril, deu ori- 
gem ao cha ma do Ca mi nho Gran de, que de pois se di vi- 
diu em Ave ni da Ge tú lio Var gas, Ave ni da João Pes soa,
que pas sou a cha mar-se Ave ni da São Mar çal em alu são
ao en con tro de cor dões de bum ba-meu-boi que acon te- 
ce anu al men te no Bair ro do João Pau lo, fa to que se dá,
por que há a cren ça de que São Mar çal faz par te do gru po
dos san tos que tem in fluên cia nos fes te jos ju ni nos em
São Luís: San to Antô nio, São João, São Pe dro e São Mar- 
çal.

Es ta ave ni da se pro lon ga até o Ou tei ro da Cruz no vi a- 
du to do Ca fé, cru za men to com a Ave ni da dos Fran ce ses.
A par tir da que le pon to, ga nhou o no me de Ave ni da Ed- 
son Bran dão, pas san do pe lo bair ro do Anil até o re tor no
on de se ini cia a Ave ni da Nos sa Se nho ra da Con cei ção, e
na sua ex ten são, a par tir do re tor no da For qui lha, a es- 
tra da de São Jo sé de Ri ba mar que li ga São Luís à ci da de
bal neá ria. O Ca mi nho Gran de li ga va a ci da de à cha ma- 
da, na épo ca, de zo na ru ral, co mo as co mu ni da des do
Tu ru, Olho d’Água, Mai o ba e ou tras. Era por on de es co a- 
va a pro du ção de fru tas, hor ta li ças e ou tros pro du tos do
se tor pri má rio.

A pro fes so ra dou to ra He loi sa Reis Cur ve lo, do De par- 
ta men to de Le tras da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão, em su as pes qui sas, cons ta tou que do Ca mi nho
Gran de, que se es ten dia até o Bair ro do Anil, fo ram sur- 
gin do, nas su as mar gens, bair ros co mo Mon te Cas te lo,
Ape a dou ro, João Pau lo   que se so ma ram ao Anil e o pró- 
prio Cu tim (uma ex ten são do  Anil). O Anil, en tão, era al- 
deia in dí ge na, cu jo no me te ve ori gem pe lo fa to dos seus
ha bi tan tes in dí ge nas, usa rem uma er va que era es fre ga- 
da nas águas do rio e as tor na va azu la da com tons vi o le- 
ta, dan do o no me à Vi la do Anil.

A de no mi na ção Bair ro do Ape a dou ro, se deu em fa ce
de ali ha ver mui tas ár vo res e os ven de do res de fru tas e
ver du ras, que vi nham da zo na ru ral, dei xa vam na que le
lo cal, seus ani mais, prin ci pal men te os equi nos e se gui- 
am pa ra o ex tin to Mer ca do do Pro du tor, ins ta la do no
cha ma do Gal pão Mu ni ci pal, que fi ca va no lo cal on de foi
ins ta la da uma cai xa d’água. Ali, os pro du tos da agri cul- 
tu ra fa mi li ar eram co mer ci a li za dos di re ta men te ao con- 
su mi dor e pa ra ou tros co mer ci an tes es ta be le ci dos nos
bair ros pe ri fé ri cos e no Mer ca do Cen tral. Em São Luís,
ca da rua, ca da ave ni da, guar da uma his tó ria. É uma ci- 
da de his tó ri ca. To das elas são cer ca das de vul tos que re- 
con tam o pas sa do de mais de qua tro sé cu los, ape sar dos
apa re lhos mo der nos ins ta la dos pe las ad mi nis tra ções
con tem po râ ne as. Exem pli fi cam-se os no mes de qua tro
gran des ave ni das: São Luís Rei de Fran ça, Jerô ni mo de
Al bu quer que, Co la res Mo rei ra e Da ni el de La Tou che.

Ca da um des ses ho mens fi gu ra mar can do um mo- 
men to da nos sa his tó ria. São vi as an ti gas que fo ram
cons truí das em uma épo ca em que na ci da de não exis ti- 
am veí cu los au to mo to res e os mei os de trans por te eram
de tra ção ani mal. Es tes ho mens en tra ram pa ra a his tó ria
e, de pois, pa ra os topô ni mos ur ba nos por ho me na gens,
pres ta das pe los ad mi nis tra do res pú bli cos.

A Ave ni da São Luís Rei de Fran ça foi uma for ma de
ho me na ge ar o mo nar ca que go ver na va a Fran ça, na
épo ca em que os fran ce ses ocu pa ram a ilha de Upa on-
açu com o so nho de aqui fun dar a sua Fran ça Equi no ci- 
al. Jerô ni mo de Al bu quer que Ma ra nhão co man dou a
con quis ta e co lo ni za ção por tu gue sa em ter ras ma ra- 
nhen ses. Fi lho de um co lo no por tu guês, Jerô ni mo de Al- 

bu quer que, e de uma ín dia per nam bu ca na, Ma ria do
Es pí ri to San to Ar co ver de. Jerô ni mo de Al bu quer que foi
o  res pon sá vel pe la ex pul são dos fran ce ses.

Foi ele quem, em 1614, co man dou a Ba ta lha de Gua- 
xen du ba, di an te do For te de San ta Ma ria, ho je mu ni cí- 
pio de Ica tu, con tra as tro pas de Da ni el de La Tou che.
Jerô ni mo de Al bu quer que lu tou bra va men te, ao la do de
ín di os fle chei ros, cau sa ram sig ni fi ca ti vas bai xas nas tro- 
pas fran ce sas re sul tan do na de sis tên cia das mes mas.

Uma len da se ori gi nou du ran te a ba ta lha de ex pul são
dos fran ce ses: “Mi la gre de Gua xen du ba”, con ta do no li- 
vro His tó ria da Com pa nhia de Je sus na Ex tin ta Pro vín cia
do Ma ra nhão e Pa rá, es cri to em 1759, mais de 100 anos
de pois da ba ta lha, on de o pa dre Jo sé de Mo ra es re la ta a
apa ri ção de Nos sa Se nho ra da Vi tó ria en tre os ba ta lhões
por tu gue ses, o que te ria re a vi va do o âni mo das tro pas e,
agin do di re ta men te, trans for man do areia em pól vo ra e
sei xos em pro jé teis.

As sim, pe lo Mi la gre de Gua xen du ba, a san ta é re ve- 
ren ci a da co mo pa dro ei ra de São Luís. Em re co nhe ci- 
men to aos seus atos he rói cos, Jerô ni mo de Al bu quer que
Ma ra nhão foi no me a do ca pi tão-mor da Ca pi ta nia do
Ma ra nhão e fa le ceu em 1618, no En ge nho Cu nhaú, no
Rio Gran de do Nor te, on de es tá se pul ta do.

Ou tra ave ni da da ci da de, li ga da à Jerô ni mo de Al bu- 
quer que, re ce beu o no me de Co la res Mo rei ra, se na dor
du ran te o pe río do da Re pú bli ca Ve lha, ou Pri mei ra Re- 
pú bli ca. Ga nhou po si ção de des ta que ao atu ar no co- 
man do da Guar da Na ci o nal, já que a “Re pú bli ca pre ci- 
sou tam bém de for ça pa ra se con so li dar”, con for me o
pro fes sor Car los Aber to Xi me nes.

A Ave ni da Da ni el da La Tou che é uma ho me na gem ao
no bre fran cês a quem a his tó ria atri bui ter si do o fun da- 
dor da ci da de. O pré dio se de do Go ver no Mu ni ci pal
tam bém re ce be o seu no me (Pa lá cio Da ni el da La Tou- 
che) e di an te da sua en tra da prin ci pal, se en con tra um
bus to do vul to fran cês, que fra cas sou no seu so nho de
fun dar a Fran ça Equi no ci al, em ter ras ma ra nhen ses.

A Ave ni da dos Por tu gue ses, que li ga o Cen tro His tó ri- 
co à re gião do Ita qui-Ba can ga foi cons truí da nos anos 60
e re ce beu a de no mi na ção pa ra ho me na ge ar o po vo lu so
em re co nhe ci men to ao seu tra ba lho co mo co lo ni za dor
do Bra sil. Es ta ave ni da é uma va ri an te da ro do via fe de ral
BR-135, se guin do até o Ita qui de on de ru ma em di re ção
à zo na ru ral, pas san do pe la Vi la Ma ra nhão, Pa ca mo nha,
Vi la Co li er até Pe dri nhas.

A ave ni da re ce beu es te no me em ho me na gem aos es- 
cra vos afri ca nos que fo ram tra zi dos sé cu los atrás. Cons- 
ta que com uma gra ve cri se econô mi ca, o Marquês de
Pom bal re sol veu in ves tir na re gião do Ma ra nhão e Grão-
Pa rá, cri an do a Com pa nhia de Co mér cio do Grão-Pa rá e
Ma ra nhão, o que es ti mu lou no vos pro du tos agrí co las
pa ra ex por ta ção.

Com o for ta le ci men to da agri cul tu ra e ten do Por tu gal
co mo país do mi na dor de um gran de mer ca do de es cra- 
vos, o mer ca do ne grei ro se di re ci o nou pa ra São Luís e, a
pre ço de cus to, mi lha res de afri ca nos es cra vi za dos fo- 
ram tra zi dos pa ra o Ma ra nhão. As sim, a ca pi tal do Ma ra- 
nhão pros pe rou. A pre sen ça dos afri ca nos trou xe ele- 
men tos que con tri buí ram pa ra a di ver si da de gas tronô- 
mi ca, cul tu ral e re li gi o sa ma ra nhen se.

A Ave ni da dos Afri ca nos, mar geia o la do es quer do do
ou tro ra Rio Ba can ga, ho je La go do Ba can ga a par tir do
ad ven to da Bar ra gem do Ba can ga. A via se es ten de até à
Ave ni da dos Fran ce ses, ou tra  ave ni da cons truí da no
mes mo pe río do, li gan do a Ave ni da Gua ja ja ra, no Ti ri ri- 
cal, à Ave ni da Ge tú lio Var gas , no Ape a dou ro. A Gua ja ja- 
ra se es ten de até ao re tor no da Cohab, pas san do a sua
ex ten são cha mar-se Ave ni da Jerô ni mo de Al bu quer que.
Es ta Ave ni da ga nhou es ta de no mi na ção em ho me na- 
gem à na ção in dí ge na que ain da exis te no Ma ra nhão.

Ou tra im por tan te ave ni da de São Luís, é a Ave ni da Li- 
to râ nea que se ini cia no Bair ro Jaracaty pas san do por
bai xo da Pon te Jo sé Sarney com o no me de Fer rei ra Gul- 
lar até à Pon ta D’Areia, se guin do pa ra  a área de prai as
co mo Ave ni da Li to râ nea, até à área da Ave ni da São Car- 
los, no Olho D’água.

A cons tru ção da Ave ni da Li to râ nea se ini ci ou na ad- 
mi nis tra ção do go ver na dor Luiz Ro cha que con cluiu to- 
do o ser vi ço de ter ra pla na gem, ca ben do ao seu su ces sor
Edi son Lo bão, os ser vi ços de ur ba ni za ção, con cluin do
com sua inau gu ra ção. O go ver na dor o de sen vol ve obras
de ex ten são da que la ave ni da en tre o Ca lhau e Olho
D’água. Cons ta que exis te um pro je to de cons tru ção da
Ave ni da Li to râ nea es ten den do-a até à Praia do Ara ça gi.

Na ad mi nis tra ção da go ver na do ra Ro se a na Sarney,
que an te ce deu a atu al, fo ram cons truí das du as im por- 
tan tes ave ni das, que em mui to con tri buí ram pa ra a me- 
lho ria do flu xo de veí cu los: Via Ex pres sa, li gan do
Jaracaty ao Ma ra nhão No vo e a ave ni da Quar to Cen te- 
ná rio, que li ga a Cam boa à Ave ni da dos Fran ce ses, pas- 
san do pe los bair ros da Cam boa, Li ber da de, Fé em Deus
e Mon te Cas te lo.

A Ave ni da Car los Cu nha nas ceu com o no me de Ban- 
dei ra Tri bu zi e se ria inau gu ra da pe lo en tão pre si den te
da Re pú bli ca João Fi gue re do, que se re cu sou sob a ale- 
ga ção que não inau gu ra ria uma ave ni da com no me de
um co mu nis ta. A Ad mi nis tra ção mu dou o no me pa ra
Eu cli des Fi gue re do, ir mão do pre si den te. Ban dei ra Tri- 
bu zi em pres tou o no me a pon te e a ave ni da, tem pos de- 
pois, re ce beu o no me de Car los Cu nha, jor na lis ta, po e ta
e es cri tor, que tam bém foi um gran de edu ca dor.

Es ta ave ni da se es ten de a par tir da Pon te Ban dei ra
Tri bu zi até o re tor no do Ca lhau. Ne la es tão o Fó rum Ju- 
di ciá rio Sarney Cos ta,  Pro cu ra do ria Ge ral da Jus ti ça, Se- 
cre ta ria de Es ta do da Fa zen da, Tri bu nal de Con tas do
Es ta do, Se cre ta ria Es ta du al da Saú de e a Or dem dos Ad- 
vo ga dos do Bra sil-Ma ra nhão, e ou tros pré di os de pro- 
pri e da de pri va da.

A Ave ni da dos Ho lan de ses re ce beu es ta de no mi na ção
em ho me na gem a um dos po vos pre sen tes na épo ca da
co lo ni za ção de São Luís. A ca pi tal do Ma ra nhão foi fun- 
da da por fran ce ses, in va di da por ho lan de ses e co lo ni za- 
da por por tu gue ses.

Sob a li de ran ça de Mau rí cio de Nas sau, que já do mi- 
na va par te do li to ral nor des ti no, os ho lan de ses in va di- 
ram São Luís e per ma ne ce ram por dois anos, es pa lhan- 
do ter ror. Des truí ram a Igre ja do Des ter ro, que foi re- 
cons truí da anos de pois pe la pró pria po pu la ção. Os por- 
tu gue ses ex pul sa ram os ho lan de ses e a co roa por tu gue- 
sa re to mou o do mí nio da re gião.

A Ave ni da Ma re chal Cas te lo Bran co foi cons truí da a
par tir da cons tru ção da Pon te Jo sé Sarney, li gan do o
Cen tro His tó ri co a par tir da ave ni da Bei ra Mar ao Bair ro
São Fran cis co. Sua de no mi na ção se re fe re ao Ma re chal
Cas te lo Bran co, que foi po lí ti co, mi li tar e o pri mei ro pre- 
si den te do Bra sil de pois do gol pe mi li tar em mar ço de
1964. Foi no me a do pe lo Con gres so Na ci o nal, e per ma- 
ne ceu no po der de 15 de abril de 1964 até 15 de mar ço de
1967. O re gi me mi li tar, que pas sou a vi go rar a par tir de
sua no me a ção, era ba se a do na po lí ti ca de for ta le ci men- 
to do Po der Exe cu ti vo e na ideia de Se gu ran ça Na ci o nal.
Sua pro pos ta era o en fren ta men to ao co mu nis mo e re- 
cu pe rar a cre di bi li da de in ter na ci o nal do país.

O man da to co mo pre si den te foi pror ro ga do, em ju lho
de 1964, por uma emen da cons ti tu ci o nal, de ven do es- 
ten der-se até mar ço de 1967, en tre tan to, o pre si den te
mor reu em 18 de ju lho, quan do o avião do Exér ci to em
que vi a ja va, cho cou-se no ar com um Ja to da FAB (For ça
Aé rea Bra si lei ra).

São Luís, segunda-feira, 29 de março de 2021
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O garoto Emanuel Ferreira, o Manu, saiu de Rosário, foi assediado pelo Barcelona, jogou
em Portugal e chega em abril para assinar contrato de formação com o clube carioca

MANU

Da cidade de Rosário
para o Flamengo

C
o bi ça do pe lo Bar ce lo na,
abra ça do pe lo Ben fi ca e com
ex pe ri ên cia de Eu ro pa.

Es se é o cur rí cu lo do re for- 
ço que se apre sen ta rá ao Fla men go no
iní cio de abril, mas pa ra a ca te go ria
Sub-15. Ema nu el Fer rei ra, o Ma nu,
che ga de Por tu gal nas pró xi mas se- 
ma nas pa ra as si nar seu pri mei ro con- 
tra to de for ma ção com o clu be ca ri o ca
e de mons trar no Ni nho do Uru bu o
ta len to que fez de le um pro dí gio des- 
de a in fân cia, em Ro sá rio, ci da de dis- 
tan te cer ca de 80 km da ca pi tal ma ra- 
nhen se.

Pres tes a com ple tar 15 anos, Ma nu
sa be que a tra je tó ria ba da la da o co lo- 
ca em evi dên cia, al go que es tá acos tu- 
ma do des de quan do foi apro va do na
ba se do Grê mio, aos no ve anos. Foi o
clu be gaú cho quem no ti fi cou a Fi fa
por ali ci a men to, o que im pe diu que as
pas sa gens por Bar ce lo na e Ben fi ca ti- 
ves sem pros se gui men to.

A Fi fa in di ca que um jo vem nes ta
ida de não po de dei xar o país por mo- 

ti vos fu te bo lís ti cos. Com a si na li za ção
do Grê mio, a en ti da de má xi ma do fu- 
te bol bre cou o re gis tro no Bar ce lo na
após pe río do de tes tes em 2017.

O Ben fi ca sur giu co mo pos si bi li da- 
de, co lo cou Ma nu pa ra trei nar e dis- 
pu tar cam pe o na tos não ofi ci ais, mas
aca bou ame a ça do de uma pu ni ção
mais se ve ra de pois de du as ten ta ti vas
de le ga li zar a si tu a ção de Ma nu na fe- 
de ra ção lo cal. As por tas, por sua vez,
fi ca ram aber tas de acor do com ma ni- 
fes ta ção dos por tu gue ses.

Em to do es te pe río do, o Fla men go
mo ni to rou o jo vem e en trou em ação
em me a do de 2019, quan do uma ten- 
ta ti va de vol ta ao Grê mio não deu cer- 
to. Ca ri o cas e gaú chos fi ze ram um
acor do de ca va lhei ros en vol ven do
per cen tu al dos di rei tos econô mi cos
quan do Ma nu pu der as si nar con tra to
pro fis si o nal, a par tir dos 16 anos, e o
Ni nho do Uru bu pas sou a ser o des ti- 
no. No Fla men go, a ava li a ção é de que
Ma nu é téc ni co, in te li gen te e pre ci sa
de sen vol ver a par te fí si ca. No cur to
pe río do no clu be, en tre a saí da do
Grê mio e o iní cio da pan de mia, o
meia ca nho to se des ta cou co mo ti tu- 
lar da ge ra ção 2006.

Ma nu foi pa ra Eu ro pa em 2017,
quan do foi apro va do em tes tes no
Bar ce lo na e o Grê mio no ti fi cou a Fi fa
co mo ali ci a men to. Os es pa nhóis saí- 
ram de ce na, o Ben fi ca as su miu o ga- 
ro to, mas pas sou pe lo mes mo pro ble- 
ma e só o uti li zou em tor nei os ama do- 
res. Com a pa ra li sa ção dos trei na men- 
tos, Ma nu vol tou pa ra Por tu gal, on de
mo ra com a fa mí lia, e fi cou mais de
um ano trei nan do so zi nho. A pro xi mi- 
da de dos 15 anos e o re tor no das ati vi- 

da des fez com que o Bra sil vol tas se a
ser des ti no. Des sa vez, em de fi ni ti vo.
“Es tou mui to an si o so com es sa vol ta.
Vol tar a trei nar, jo gar, com pe tir… De-
pois de um ano e meio pa ra do, vou
vol tar a fa zer o que eu mais amo, que é
jo gar fu te bol. Trei nar so zi nho não é a
mes ma coi sa. Es tou mui to fe liz por jo- 
gar no Fla men go”, dis se Ma nu.

Pai do ga ro to, Jo sé Fer rei ra in di ca
que o “pla no de car rei ra” apre sen ta do
pe lo Fla men go foi o que se du ziu a fa- 
mí lia, que se mu da rá to da pa ra o Rio
de Ja nei ro. De acor do com ele, clu bes
co mo San tos e Pal mei ras che ga ram a
fa zer con ta to, mas a opor tu ni da de da- 
da pe los ru bro-ne gros foi a mais se du-
to ra após a frus tra ção na Eu ro pa.

Com Mes si e Suá rez no ál bum de
fo tos e re gis tros com a ca mi sa do Ben- 
fi ca em cam po, Ma nu cha ma a aten- 
ção an tes mes mo de se rein te grar de- 
fi ni ti va men te ao Fla men go. O clu be
sa be dis so e se cer ca pa ra evi tar que a
ba da la ção atra pa lhe o ca mi nho do
me ni no pro dí gio.

IMPERATRIZ

Cavalo de Aço faz jogo de vida ou morte

UMA DERROTA DO IMPERATRIZ SERÁ FATAL PARA A QUEDA À SÉRIE B DO CAMPEONATO MARANHENSE NO PRÓXIMO ANO

O Im pe ra triz faz na noi te des ta se- 
gun da-fei ra, o jo go mais im por tan te
des ta tem po ra da 2021. 

A equi pe re pre sen tan te da Re gião
To can ti na pre ci sa der ro tar o Ju ven tu- 
de Sa mas no Es tá dio Frei Epi fâ nio, às
18h30, pa ra man ter a es pe ran ça de
con ti nu ar na pri mei ra di vi são do fu te- 
bol ma ra nhen se. Uma der ro ta se rá fa- 
tal pa ra a que da à Sé rie B do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se no pró xi mo ano.

Com ape nas um pon to ga nho e sal- 
do ne ga ti vo de seis gols, o Ca va lo de
Aço tem seis pon tos a dis pu tar e bri ga
pa ra não fi car en tre os dois re bai xa- 
dos. 

Nes se mo men to, o quin to co lo ca do
é o Ba ca bal, que tem três pon tos, mas
po de che gar a no ve. É bom lem brar
que o BEC faz um dos seus jo gos exa- 
ta men te con tra o Im pe ra triz na úl ti- 
ma ro da da. O Ia pe, com cin co pon tos,

cor re me nos pe ri go.
Um em pa te no jo go des ta noi te, en- 

quan to is so, da rá a clas si fi ca ção ao Ju- 
ven tu de Sa mas, por an te ci pa ção. O
re pre sen tan te da ci da de de São Ma- 
teus tem se te pon tos e ho je ocu pa o
ter cei ro lu gar nes ta pri mei ra fa se do
Es ta du al.

O re gu la men to do Cam pe o na to
Ma ra nhen se diz que “os dois pri mei- 
ros co lo ca dos avan çam di re ta men te
pa ra as se mi fi nais e aguar dam os ven- 
ce do res dos con fron tos en tre as equi- 
pes que ter mi na rem en tre a ter cei ra e
a sex ta po si ções. Os qua tro ti mes dis- 
pu ta rão as du as úl ti mas va gas nas se- 
mi fi nais. As du as equi pes que ti ve rem
a me nor pon tu a ção se rão re bai xa- 
das”.

O jo go de ho je es ta va ini ci al men te
mar ca do pa ra o úl ti mo dia 22 pa ra
aten di men to às ale ga ções do Im pe ra- 

triz de que sua equi pe se ria bas tan te
pre ju di ca da de vi do aos di ver sos ca sos
de co ro na vi rus re gis tra dos no  clu be.
As sim, ga nhou tem po su fi ci en te pa ra
re cu pe rar al guns atle tas e aper fei ço ar
os trei na men tos du ran te to da a se ma- 
na. “Pen sa mos nes sa par ti da co mo
uma fi nal e pa ra uma fi nal a gen te tra- 
ba lha de mo do to tal men te di fe ren te.
A gen te sa be tam bém que uma vi tó ria
só não é su fi ci en te. Pre ci sa mos ven cer
os dois jo gos e es ta mos nos pre pa ran- 
do pa ra is so, mas é cla ro que o pri mei- 
ro pen sa men to é na par ti da con tra o
Ju ven tu de”, des ta ca o za guei ro Lu cas
Yan.

A par ti da te rá o co man do de Rai- 
mun do Jo sé Cha gas Araú jo, com as
as sis tên ci as de Adri a na Oli vei ra Car- 
va lho e Ger ci no Me ne gus si Ne to. O
quar to ár bi tro se rá Wi vi an Sil va Pe rei- 
ra. (N.P)

NE RES PIN TO

Mo to Club x São Jo sé

Sam paio x Sal guei ro

ES TA DU AL E NOR DES TÃO

Mo to Club no
Nho zi nho San tos e
Sam paio no Es tá dio
Cas te lão

Os dois clu bes de mai o res tor ci das do Ma ra nhão es ta- 
rão em cam po nes ta se gun da-fei ra (29), mas em cam pos
e com pe ti ções di fe ren tes. No Es tá dio Nho zi nho San tos,
o Mo to Club, lí der do Es ta du al-2021, en tra mais ce do
nas qua tro li nhas pa ra en fren tar o São Jo sé. Já o Sam- 
paio Cor rêa, quin to co lo ca do na Co pa do Nor des te, re- 
ce be o Sal guei ro-PE no pe río do da noi te. Es ses jo gos fo- 
ram adi a dos da pro gra ma ção do úl ti mo sá ba do, em
cum pri men to às me di das res tri ti vas anun ci a das pe lo
Go ver no do Es ta do de com ba te à pan de mia do co ro na- 
ví rus. Em tem pos de gran de dis pu ta pa ra afe rir qual a
tor ci da mais fi el, as du as pra ças es por ti vas re ce be ri am
nu me ro so pú bli co.

Com 12 pon tos na li de ran ça do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se, dois a mais que o se gun do l col co a do, o Mo to
Club te rá, a par tir das 15h30, boa opor tu ni da de pa ra
dis tan ci ar-se ain da mais na clas si fi ca ção, po rém, vai en- 
ca rar um ti me que cos tu ma di fi cul tar mui to nes se con- 
fron to. No ano pas sa do, por exem plo, o Pei xe Pe dra, ain- 
da no pri mei ro tur no ar ran cou um em pa te  (0 a 0 ) con- 
tra o mes mo ad ver sá rio, no dia 8 de fe ve rei ro. Ain da em
2020, nu ma noi te de se gun da-fei ra (15 de se tem bro)  no
su fo co, após o em pa te por 2 a 2, o Ru bro-Ne gro ven ceu o
São Jo sé, nos pê nal tis e ga ran tiu a va ga na fi nal. Ho je, as
du as equi pes es tão bas tan te re for mu la das, no ta da men- 
te os mo ten ses, que têm dois atle tas com o ter cei ro car- 
tão ama re lo (Di e go Re nan e Fe li pe Cruz) e mais ou tros
no de par ta men to mé di co. Os dois téc ni cos só anun ci am
as equi pes mo men tos an tes da par ti da, que te rá co mo
ár bi tro Jo sé Hen ri que Aze ve do Ju ni or, as sis ten tes  Ed na
Cris ti na Fer rei ra e Ra fa el Coim bra.

Ani ma do pe la vi tó ria ( 1 a 0) ob ti da so bre o Al tos-PI,
na úl ti ma ter ça-fei ra, em Te re si na, que re sul tou na su bi- 
da de du as po si ções no Gru po A, o tri co lor ma ra nhen se
tem um jo go di fí cil di an te do Sal guei ro-PE, a par tir das
19h30. Se o ti me co man da do por Ra fa el Gua na es ven cer,
so be pa ra 9 pon tos e se man tém com chan ces de ain da
con se guir uma clas si fi ca ção pa ra a pró xi ma fa se, de- 
pen den do dos ou tros re sul ta dos que fe cham a ro da da.
Já po den do con tar com atle tas que es ta vam no de par ta- 
men to mé di co, o Sam paio de ve en trar em cam po com
al gu mas al te ra ções em re la ção ao jo go an te ri or. Co mo
acon te ce des de o ano pas sa do,  a for ma ção ini ci al é
man ti da em si gi lo. 

O Sal guei ro-PE faz par te do Gru po B, tem se te pon tos
em cin co jo gos e tam bém bri ga pa ra su bir. O jo go te rá
co mo ár bi tro Tar cí sio Flo res da Sil va, as sis ten tes Vi ni- 
cius Me lo de Li ma e Ge or ge Íta lo An tas No guei ra, to dos
os es ta do do Rio Gran de do Nor te. O quar to ár bi tro se rá
Pau lo Jo se Sou za Mou rão (MA) e ana lis ta de cam po Sil- 
vio Edu ar do Sil va e Sil va (MA).

São Luís, segunda-feira, 29 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SEM FUGIR DA CRÍTICA

“5x comédia” trata a
pandemia com humor

F
oi nu ma noi te de insô nia da
di re to ra Mo ni que Gar den berg
(“Ben ja mim”, “Ó paí, ó”, “Pa- 
raí so per di do”) que nas ceu a

ideia pa ra a pri mei ra sé rie ori gi nal de
fic ção bra si lei ra da Ama zon Pri me Vi- 
deo. Cen tra da no te ma do iso la men to
so ci al im pos to pe la pan de mia da CO- 
VID-19, mas com epi só di os in de pen- 
den tes e in va ri a vel men te no tom do
hu mor, “5x co mé dia” tem Gre gó rio
Du vi vi er, Ra fa el Por tu gal, Sa mantha
Sch mutz, Yuri Mar çal, Tha ti Lo pes,
Vic tor La mo glia, Ka tius cia Ca no ro,
Ga bri el Godoy, Martha Nowill, Luiz
Bra ga e Ro ber ta Ro dri gues no elen co.

“Tal vez a cha ve da co mé dia se ja a
mais per ti nen te nes te mo men to pa ra
que a gen te pos sa se sus ten tar”, dis se
a di re to ra, em en tre vis ta co le ti va vir- 
tu al pa ra di vul gar o lan ça men to.

No pri mei ro epi só dio, “Hi po con- 
dría co”, so mos apre sen ta dos a João
(Gre gó rio Du vi vi er), um ver da dei ro
pa ra noi co da pan de mia. Do mi na do
pe lo me do, o per so na gem se iso la em
seu quar to e se re cu sa a com par ti lhar
o mes mo es pa ço com os fa mi li a res,
com re ceio de ser con ta mi na do pe lo
ví rus. Mes mo dis tan te da ro ti na do- 
més ti ca, ele per tur ba a di nâ mi ca da
ca sa, im pon do nor mas rí gi das pa ra
man ter a mãe, a es po sa e o fi lho se gu- 
ros.

O li mi te en tre a cau te la ne ces sá ria e
res pon sá vel pa ra de ter a dis se mi na- 
ção do ví rus e o dis túr bio do pâ ni co
que ele po de pro vo car é o te ma do
epi só dio. Tra zer o ri so de for ma cons- 
ci en te pa ra es te con tex to de cri se sa- 
ni tá ria mun di al era um dos ob je ti vos
da di re to ra.

“Ve jo a co mé dia com uma fun ção
cor re ti va. Com  mui to jei to, ela co lo ca
um es pe lho di an te da so ci e da de que
es tá re fle tin do tu do, tan to sua gra ça
co mo a feiú ra. Es se foi o meu nor te,
usar a co mé dia co mo uma cha ve pa ra
a crí ti ca im pi e do sa”, diz Mo ni que,
que di vi de a di re ção da sé rie com
Charly Braun, Pe dro Cou ti nho e Ra fa- 
el Pri mot. Na opi nião de Du vi vi er, “Hi- 
po con dría co” de mons tra co mo o con- 
fi na men to po de exa cer bar as de si- 
gual da des de gê ne ro. “É o ho mem que
po de se tran car no quar to e não ver a
pró pria fa mí lia, co lo can do o seu cor- 
po em pri mei ro lu gar. Tem al go na hi- 
po con dria des se per so na gem que é
ma chis ta, e a sé rie fa la dis so com cer- 
te za”, afir ma.

Pa ra o ator, tra ba lhar na en cru zi- 
lha da en tre a co mé dia e o dra ma é o
gran de ba ra to. “É um de sa fio, cla ro,
por que vo cê es tá o tem po to do es bar- 
ran do na per cep ção da nos sa mor ta li- 
da de e no po ten ci al de de pres são,
mas, ao mes mo tem po, po de ser um
gran de im pul so pa ra gar ga lhar de tu- 
do is so. As coi sas que eu mais gos to fa- 
zem rir e emo ci o nam”, afir ma.

Em “Co lap so”, a re la ção en tre o in- 
ves ti dor do mer ca do fi nan cei ro Ed gar
(Ga bri el Godoy) e seu por tei ro Zé (Ra- 
fa el Por tu gal) ex põe o con tras te de vi- 
sões so bre o en fren ta men to à pan de- 
mia en tre clas ses so ci ais di fe ren tes.

En quan to um, pro te gi do em ca sa,
de fen de a re to ma da das ati vi da des
econô mi cas a qual quer cus to, o ou tro
se pre o cu pa com sua saú de por ser
obri ga do a con ti nu ar tra ba lhan do em
con di ções de ris co.

Mo ni que de fi ne o per so na gem de

Ed gar co mo sen do “en can ta do ra men-
te de tes tá vel”. Pro po si tal men te, o in-
ves ti dor não é uma ca ri ca tu ra de um
vi lão ne ga ci o nis ta da pan de mia. Ele
tem um la do ca ris má ti co, com o qual
ca ti va a sim pa tia do pú bli co.

Ga bri el Godoy apro vou a abor da-
gem sen sí vel co mo uma ma nei ra de
cons ci en ti zar os es pec ta do res. “Acho
sen sa ci o nal con se guir de uma for ma
cô mi ca, le ve dar uma por ra da de re- 
fle xão”, co men ta. O ro tei ro fez o ator
se lem brar da pri mei ra mor te por co-
ro na ví rus re gis tra da no Bra sil, a de
uma do més ti ca do Le blon, no Rio de
Ja nei ro, in fec ta da pe la pa troa, que re- 
gres sa ra de uma vi a gem à Itá lia. A
pan de mia, na opi nião do ator, te ve o
efei to de ace le rar e es can ca rar as de si-
gual da des no país. Os ou tros três epi- 
só di os são “Sem saí da”, so bre um ca-
sal no iní cio do re la ci o na men to que
pas sa a mo rar jun to em vir tu de da
pan de mia; “Se xo on-li ne”, no qual um
ca sal en fren ta cri se fi nan cei ra e ela
ima gi na que ofe re cer se xo vir tu al se rá
a me lhor so lu ção pa ra re com por as
re cei tas, e “Cin de re la”, so bre um mo- 
ra dor do mor ro que fin ge nas re des
so ci ais vi ver na man são do che fe.

“5x co mé dia” foi pro du zi da de for-
ma re mo ta, se guin do os rí gi dos pro to- 
co los ado ta dos pe la Ama zon Pri me.
Os ato res gra va ram as ce nas di re ta- 
men te de ca sa, con tan do com a aju da
de fa mi li a res pa ra se gu rar a câ me ra,
fa zer os en qua dra men tos e ela bo rar o
ce ná rio. Gre go rio Du vi vi er afir ma que
a au sên cia dos co le gas pa ra con tra ce- 
nar foi a mai or di fi cul da de. “Não tem
o abra ço, o ma no a ma no. Es sa foi a
par te mais di fi cil.”

ADOLESCENTE

Super-herói de “Invincible” luta para conquistar adultos

MARK GRAYSON É O SUPER-HERÓI ADOLESCENTE ÀS VOLTAS COM O DRAMA ENFRENTADO PELO PAI, OMNI-MAN

No ca da vez mais con cor ri do mer- 
ca do do stre a ming, o fi lão que en vol ve
ani ma ções, qua dri nhos e su per-he- 
róis vem se tor nan do in dis pen sá vel
na dis pu ta por as si nan tes. Apos tan do
nis so, a Ama zon Pri me Vi deo lan ça
nes ta sex ta-fei ra (26/3) a sé rie “In vin- 
ci ble”, que mes cla es ses três ele men- 
tos, mas com fo co no pú bli co adul to.

A pro du ção é ba se a da na HQ
homô ni ma as si na da pe lo nor te-ame- 
ri ca no Ro bert Kirk man, pu bli ca da en- 
tre 2003 e 2018. Kirk man foi o res pon- 
sá vel pe la cri a ção do se ri a do de TV.
Ele tam bém é au tor da sé rie grá fi ca
“The wal king de ad”, cu ja adap ta ção
se tor nou um dos mai o res su ces sos da
his tó ria re cen te da te le vi são mun di al.

A tra ma de “In vin ci ble” é cen tra da
em Mark Grayson, um jo vem de 17
anos. Ain da no en si no mé dio, o ga ro to
é fi lho do su per-he rói Om ni-Man, o
mais po de ro so do pla ne ta, fun da- 
men tal pa ra a se gu ran ça glo bal. Ele
per ten ce ao gru po Guar di ans of the
Glo be (Guar diões do Glo bo), que reú- 
ne he róis e he roí nas que co la bo ram

com as for ças go ver na men tais. Al go
mui to se me lhan te à Li ga da Jus ti ça,
do uni ver so DC Co mics, e aos Vin ga- 
do res, da Mar vel.

Mark (du bla do pe lo ator Ste ven
Yeun, as tro de “The wal king de ad” na
TV) des co bre que tam bém tem su per- 
po de res e pre ten de se guir os pas sos
do pai. Es co lhe um tra je es pe ci al e se
tor na o In vin ci ble, jun tan do-se a um
gru po de jo vens he róis que vêm sen do
pre pa ra dos pa ra pro te ger o pla ne ta.

Po rém, es se pro ces so é com ple xo.
An tes de sal var o mun do, Mark pre ci- 
sa li dar com per cal ços na tu rais da
ado les cên cia: au las, no tas e o pró prio
co ra ção. Em meio a na mo ri cos de sa- 
cer ta dos, tí pi cos des sa fa se da vi da,
ele co nhe ce Sa mantha Eve Wil kins,
es tu dan te de seu co lé gio e do na de su- 
per po de res sob a iden ti da de de Atom
Eve. À me di da que se apro xi ma da ro- 
ti na dos po de ro sos, Mark des co bre
que aque le am bi en te não é as sim tão
glo ri o so. Mui to pe lo con trá rio, aliás.
De pois do as sas si na to de uma le gião
in tei ra de su per-he róis, sen do o pai

de le úni co so bre vi ven te, sur gem sé ri-
as dú vi das so bre a re al con du ta do até
en tão ce le bra do Om ni-Man.

Tu do é in ten so nos pri mei ros epi- 
só di os. Com o pai fo ra de com ba te e
he róis do Guar di ans of the Glo be
mor tos, ca be a In ven ci ble e ou tros jo-
vens su per po de ro sos lu tar con tra in-
va so res de ou tro pla ne ta dis pos tos a
ex ter mi nar a hu ma ni da de.

Se o en re do se pa re ce mui to com o
de ou tras his tó ri as en vol ven do he róis,
a exem plo de “The Boys”, há di fe ren-
ci ais em “In vin ci ble”. Em bo ra a ani- 
ma ção se ja pro ta go ni za da por um
ado les cen te, o con teú do é des ti na do
ao pú bli co mais ma du ro.

Ce nas de vi o lên cia não pou pam
de ta lhes da car ni fi ci na que su per po-
de res de he róis e vi lões são ca pa zes de
pro du zir.

Há mui to san gue, cor pos des fi gu-
ra dos e vís ce ras es pa lha das. O cli ma
de ro man ce e pa que ra tem mo men tos
pi can tes. Tu do sob a es té ti ca que lem- 
bra mui to os de se nhos vis tos na in- 
fân cia por quem já pas sou dos 30.

“Só te mos a agra de cer”

Au xí lio econô mi co e vi tri ne pa ra ar tis tas

Mais apoio fi nan cei ro

APRO VA ÇÃO

Co ne xão Cul tu ral
tem 3 mil ins cri ções

Quem aces sa o ca nal da Se cre ta ria de Es ta do da Cul- 
tu ra (Sec ma) no YouTube, o Cul tu ra do Ma ra nhão, tem
ho je dis po ní vel uma in fi ni da de de ví de os que ex põem a
ri que za e a di ver si da de da cul tu ra pro du zi da em so lo
ma ra nhen se. São shows de ar tis tas so lo, ban das, apre- 
sen ta ções de gru pos fol cló ri cos, DJs, lei tu ras dra má ti- 
cas, ofi ci nas, es pe tá cu los, per for man ces e mui tos ou- 
tros.

Es sa vo lu mo sa co le tâ nea, aces sí vel gra tui ta men te em
qual quer lu gar do pla ne ta, é o tra ba lho re sul tan te do
pro je to Co ne xão Cul tu ral.

Lan ça do de for ma pi o nei ra em mar ço do ano pas sa do
pa ra au xi li ar fi nan cei ra men te ar tis tas ma ra nhen ses
pre ju di ca dos com as res tri ções im pos tas pe la pan de mia
da Co vid-19, o pro je to deu cer to e, em 2021, com a no va
es ca la da de con tá gio, che gou à sua quar ta edi ção con ta- 
bi li zan do nú me ros ex pres si vos.

De acor do com a Sec ma, o edi tal do Co ne xão Cul tu ral
4, lan ça do no úl ti mo dia 3 de mar ço, re gis trou em me- 
nos de um mês 2.978 ins cri ções.

Pa ra a quar ta edi ção do pro je to o go ver na dor Flá vio
Di no anun ci ou in ves ti men to to tal de R$ 1,5 mi lhão, pa- 
ra a se le ção de 1.000 pro du ções ar tís ti cas com ca chês in- 
di vi du ais no va lor de R$ 1.500,00.

A lis ta com os ar tis tas se le ci o na dos pa ra o pro je to de- 
ve ser di vul ga da em bre ve pe la Sec ma, mas pa ra vá ri os
ar tis tas a me di da foi uma de ci são acer ta da.

Com mais de 20 anos de car rei ra, o can tor e com po si- 
tor Chi co Nô par ti ci pou de to das as edi ções do Co ne xão
Cul tu ral. Mú si co egres so do Ca cu riá de Do na Te té, on de
to cou por 12 anos e se apre sen tou em pal cos do Bra sil
in tei ro, Chi co Nô se pro fis si o na li zou co mo ar tis ta e pro- 
du tor após lar ga vi vên cia na mú si ca – in cluin do uma ex- 
pe ri ên cia de anos no Rio de Ja nei ro. Ho je ele dá sal tos
mais al tos e es tá à fren te de pro je tos mais ro bus tos, co- 
mo o es pe tá cu lo “Vi sões de Lam pião”, on de apre sen ta a
mu si ca li da de do São João do Ma ra nhão ao la do do can- 
tor Zé Pau lo.

Por con ta do sur to epi de mi o ló gi co, Chi co Nô pre ci- 
sou in ter rom per a pre pa ra ção do mu si cal, que mis tu ra
lin gua gens va ri a das, co mo te a tro, po e sia, cor del e até ci- 
ne ma.

“A pan de mia afe tou bas tan te os nos sos pro je tos. O
mu si cal que es tou tra ba lhan do ago ra se ria gra va do ao
vi vo no Te a tro Arthur Aze ve do e ter mi nou que es tá sen- 
do bem pre ju di ca do por con ta da pan de mia”, la men ta o
ar tis ta.

Ape sar de con tar com ou tra pro fis são – Chi co Nô
tam bém é for ma do em Ge o gra fia pe la Uni ver si da de Fe- 
de ral do Ma ra nhão (UF MA) -, o mú si co ava lia que os
edi tais do Co ne xão Cul tu ral são “ne ces sá ri os” e são
“uma ex ce len te opor tu ni da de” pa ra os ar tis tas lo cais,
in fe liz men te pe na li za dos com o dis tan ci a men to so ci al.

“A pas ta da cul tu ra foi bem di ver si fi ca da a par tir do
Go ver no Flá vio Di no, abriu a pos si bi li da de dos edi tais,
on de to dos po dem par ti ci par. É uma ideia re al men te
lou vá vel pa ra a clas se ar tís ti ca. Eu apoio, lou vo e ba to
pal mas pa ra a ini ci a ti va. Acho que es tá in do no ca mi nho
cer to. Só te mos a agra de cer”, elo gi ou o mú si co.

A psi có lo ga e ar tis ta do Te a tro Mu si cal Jhes si ca Mon- 
tei ro tam bém se ins cre veu na quar ta edi ção do Co ne xão
Cul tu ral. Jhes si ca é po li va len te no seg men to ain da pou- 
co co nhe ci do do pú bli co ma ra nhen se. No te a tro mu si- 
cal ela atua, can ta e pro duz es pe tá cu los, co mo a “Ópe ra
do Ma lan dro”, mu si cal adap ta do da pe ça de Chi co Bu- 
ar que, que te ve os en sai os in ter rom pi dos por for ça da
pan de mia.

“A pan de mia tem adi a do nos sos pla nos, so bre tu do
es se es pe tá cu lo mai or que nós es tá va mos pre pa ran do,
que é a Ópe ra do Ma lan dro”, con ta Jhes si ca.

Ape sar do ce ná rio ad ver so pro vo ca do pe la cri se do
no vo co ro na ví rus, Jhes si ca de fen de a ado ção de me di- 
das res tri ti vas pa ra con ter a cir cu la ção do ví rus e ava lia
que ini ci a ti vas co mo o Co ne xão Cul tu ral ofe re cem,
além do so cor ro fi nan cei ro, uma opor tu ni da de pa ra os
ar tis tas di vul ga rem seus tra ba lhos.

“São fun da men tais es sas po lí ti cas. Po lí ti cas que não
ape nas dão au xí lio fi nan cei ro, mas que cri am opor tu ni- 
da des dos ar tis tas ofe re ce rem a sua ar te. Aju dar a re cu- 
pe rar a ar te fa zen do ar te é al go que dig ni fi ca mui to o tra- 
ba lho da gen te. Nos dá mais for ça pa ra con ti nu ar”, ava- 
lia Jhes si ca.

Pa ra o se cre tá rio de Cul tu ra, An der son Lin do so, além
do su por te econô mi co é pri mor di al que as ati vi da des
cul tu rais ma ra nhen ses per ma ne çam ati vas.

“Se gui mos tra ba lhan do in can sa vel men te pa ra que a
Cul tu ra do Ma ra nhão não pa re e con ti nue a en can tar o
mun do in tei ro”, dis se An der son Lin do so.

Tam bém em apoio aos pro fis si o nais da cul tu ra, o Go- 
ver no do Ma ra nhão, por meio da Sec ma, lan çou o Au xí- 
lio Emer gen ci al pa ra ar tis tas da Gran de Ilha (já com so li- 
ci ta ções en cer ra das) e o au xí lio emer gen ci al pa ra se to- 
res de even tos, anun ci a do nes ta sex ta-fei ra (26) em co le- 
ti va de im pren sa com o go ver na dor Flá vio Di no.

“Até o mo men to, já pa ga mos au xí lio emer gen ci al a
1.495 ar tis tas, no va lor de R$ 600. Ho je anun ci ei au xí li os
emer gen ci ais a tra ba lha do res dos se to res de even tos e
de tu ris mo; e a ta xis tas, mo to ta xis tas e mo to ris tas de
apli ca ti vos. Tam bém adi a mos im pos to de mi cro e pe- 
que nas em pre sas. E te re mos va le-gás pa ra 115.000 fa mí- 
li as mais po bres, se gun do CA DÚ NI CO”, in for mou o go- 
ver na dor nas re des so ci ais.

São Luís, segunda-feira, 29 de março de 2021

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

