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“Lave as 
mãos ” 

GEORGE RAPOSO 

Advogado e jornalista

 Prefeitura de São Luís 
inicia cadastro de pessoas  

na faixa de 69 a 65 anos 

98 98232.0262
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VACINA CONTRA A COVID-19

PÁGINA 9

 Abolição da escravidão 
indígena  começou 

pelo Maranhão

Na tarde de ontem, quarta-feira, dia 31 de março, a Prefeitura de São Luís finalizou a vacinação contra a 
Covid-19 no público-alvo de pessoas com 70 anos. A boa notícia é que já abriu o cadastro de vacinação para 

idosos com idade a partir de 65 anos, que serão o público-alvo das próximas imunizações. 
PÁGINA 9

São Luís está em 
luto oficial de  

3 dias pela morte 
do vereador 

 Batista Matos

SEMANA SANTA

“Família, conversas e uma 
mesa de testemunha” 

AURELIANO COELHO FERREIRA 

Juiz de Direito  

“A José Chagas, 
com carinho ” 

AURELIANO NETO* 

Membro da AML

Parlamentar eleito nas eleições de 
2020 não resistiu às complicações da 

covid-19 e veio a óbito. Falecimento foi 
lamentado por políticos e profissionais 

da imprensa do estado.  PÁGINA 3

CONSTERNAÇÃO Prorrogado os Prazo  para 
renovaçao de CNHs vencidas

Programa Peixe na Mesa em São Luís

Governo do Maranhão inicia 
distribuição de 1 milhão de 
máscaras contra a Covid-19

REMÉDIOS      Boas notícias sobre novos tratamentos contra o coronavírus
PÁGINA 5

PÁGINA 3

Comitê diz que 
Brasil comprou 

vacina para todos

Novo auxílio 
começa a ser pago 

na terça-feira
PÁGINA  2

PÁGINA  2

Bolsonaro pede 
fim de lockdown 

aos Estados
PÁGINA  2 PÁGINA 10



oimparcial.com.brPOLÍTICAGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

Benefício deste ano terá quatro parcelas, com valor médio de R$ 250. Pagamentos
devem alcançar 40,4 milhões de brasileiros em abril

Ca len dá rio de pa ga men tos

Mes ma con ta

De man das dos go ver na do res

EMERGENCIAL

Novo auxílio começa
a ser pago dia 6

O
go ver no anun ci ou, on tem
(31/3), que o no vo au xí lio
emer gen ci al co me ça rá a ser
pa go no pró xi mo dia 6 de

abril e de ve al can çar 40,4 mi lhões de
bra si lei ros. O Exe cu ti vo pa ga rá qua tro
par ce las, com mé dia do va lor re pas sa- 
do aos be ne fi ciá ri os de R$ 250. Con tu- 
do, mu lhe res che fes de fa mí lia mo no- 
pa ren tal te rão di rei to a R$ 375, en- 
quan to pes so as que mo ram so zi nhas
re ce be rão R$ 150.“Ini ci a re mos na
pró xi ma se ma na, em 6 de abril, o pa- 
ga men to do au xí lio emer gen ci al 2021.
É um alen to pa ra o po vo bra si lei ro”,
anun ci ou mi nis tro da Ci da da nia, João
Ro ma Ne to, em ce rimô nia no Pa lá cio
do Pla nal to, ao la do do pre si den te Jair
Bol so na ro. Pre si den te da Da ta prev,
Gus ta vo Ca nu to acres cen tou que
mais de 40,4 mi lhões de ci da dãos fo- 
ram apro va dos pa ra re ce ber a pri mei- 
ra par ce la do no vo au xí lio, em abril. A
pre vi são ini ci al do go ver no, no en tan- 
to, era que 42,5 mi lhões de pes so as
fos sem aten di das pe la vol ta do be ne- 
fí cio, que al can çou 68 mi lhões de bra- 
si lei ros em 2020.“Hou ve um cru za- 
men to de mais de 200 fon tes de da dos
pa ra que con se guís se mos evo luir en- 
quan to es ta do bra si lei ro pa ra iden ti fi- 
car es ses be ne fi ciá ri os. Aque les que
es ta vam ap tos no mês de de zem bro
per ma ne cem pa ra re ce ber o au xí lio,
com ex ce ção da que les que fo ram
iden ti fi ca dos al guns itens que não fa- 
zem com que eles in te grem a lis ta do
au xí lio 2021. Mas, sem dú vi da ne nhu- 
ma, mais de 40 mi lhões de fa mí li as
que pas sam por uma si tu a ção mui to

so fri da nes te mo men to po de rão ter
aces so ao au xí lio 2021”, ale gou o mi- 
nis tro da Ci da da nia.

João Ro ma Ne to lem brou que, além
de aten der me nos pes so as, o au xí lio
te rá no vos va lo res nes te ano.

 O be ne fí cio mé dio se rá

de R$ 250, mas pes so as

que mo ram so zi nhas

re ce be rão R$ 150 e

mu lhe res che fes de

fa mí lia te rão di rei to a R$

375.

 Ele des ta cou, ain da, que o no vo au- 
xí lio te rá qua tro par ce las, de abril a ju- 
lho. Ao to do, o au xí lio vai cus tar R$ 44
bi lhões. O re cur so foi li be ra do pe la
PEC Emer gen ci al e, se gun do o pre si- 
den te Jair Bol so na ro des ta cou ho je, é
“mais um en di vi da men to” do go ver no
fe de ral.

O pre si den te da Cai xa Econô mi ca
Fe de ral, Pe dro Gui ma rães, dis se, por
sua vez, que o pa ga men to se rá fei to da
mes ma for ma do ano pas sa do. Is to é,
pri mei ro se rá li be ra do de for ma di gi- 
tal, pe lo apli ca ti vo Cai xa Tem, e só de- 

pois po de rá ser sa ca do nas agên ci as
da Cai xa. A ideia é mi ni mi zar aglo me- 
ra ções, por con ta da pan de mia de co-
vid-19.  O go ver no tam bém já dis se
que, pa ra os be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa- 
mí lia, o au xí lio se rá li be ra do no mes- 
mo dia em que o ci da dão re ce be ria o
Bol sa Fa mí lia. Pa ra es se pú bli co, por- 
tan to, os pa ga men tos co me çam em
16 de abril e vão até o fim do mês. “Va- 
mos co me çar o pa ga men to na ter ça-
fei ra, dia 6. Te re mos to do o ca len dá- 
rio. Fa re mos no mes mo ra ci o nal, exa- 
ta men te pa ra mi ni mi zar aglo me ra- 
ções. Fa re mos, pri mei ro, os de pó si tos
nas con tas di gi tais. E, de pois de al gu- 
mas se ma nas, se rá pos si bi li ta do o sa- 
que”, in for mou o pre si den te da Cai xa.
Gui ma rães ga ran tiu que o ban co tem
“tu do bem or ga ni za do” pa ra efe tu ar o
pa ga men to do be ne fí cio. “Va mos mi- 
ni mi zar fi las. To do o ca len dá rio tem
es te ra ci o nal pa ra pa gar o mais rá pi do
pos sí vel com o me nor nú me ro de
aglo me ra ção pos sí vel”, ga ran tiu.

Se gun do ele, quem já é ca das tra do
na Con ta Pou pan ça So ci al Di gi tal da
Cai xa não pre ci sa rá abrir uma no va
con ta pa ra re ce ber as par ce las des te
ano, pois o be ne fí cio se rá de po si ta do
na mes ma con ta uti li za da pa ra o pa- 
ga men to do au xí lio do ano pas sa do.
“Qual é a nos sa ex pec ta ti va? Que mais
da me ta de das pes so as já re a li ze o
gas to di gi tal men te. Is to é um le ga do
do go ver no, por que es ta po pu la ção
es tá ban ca ri za da e te ve in ser ção di gi- 
tal”.

REUNIÃO

Comitê afirma que Brasil comprou vacina para todos

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO SENADO ACONTECEU NA MANHÃ DE ONTEM APÓS REUNIÃO DO COMITÊ CONTRA A COVID

Em en tre vis ta co le ti va, os pre si den- 
te da Câ ma ra, Arthur Li ra ((PP/AL), do
Se na do, Ro dri go Pa che co DEM/MG),
e o mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei- 
ro ga, anun ci a ram na ma nhã des ta
quar ta-fei ra (31/3) a con tra ta ção de
va ci nas su fi ci en tes pa ra to da a po pu- 
la ção bra si lei ra.

A de cla ra ção ocor reu após a pri- 
mei ra reu nião, na  ma nhã de ho je, do
co mi tê da CO VID, cri a do na se ma na
pas sa da pe lo pre si den te Jair Bol so na- 
ro (sem par ti do), que tam bém par ti ci- 
pou  do en con tro.

O gru po foi cri a do na

se ma na pas sa da e não

tem a par ti ci pa ção de

go ver na do res.

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li- 
ra (PP-AL), dis se tam bém que ini ci a ti- 
va pri va da irá aju dar na com pra da va- 
ci nas.”O com pro mis so do Mi nis té rio
da Saú de é com prá ti cas ci en tí fi cas
só li das”, dis se Mar ce lo Quei ro ga.

Pa che co res sal tou que o apoio do
se tor pri va do ocor re rá com a do a ção
de par te das do ses ad qui ri das pa ra o
Pla no Na ci o nal de Imu ni za ção.

O se na dor tam bém dis se ter le va do
as de man das de go ver na do res ao pre- 
si den te Jair Bol so na ro. “Trans mi ti
tam bém ao pre si den te e de mais
mem bros as re fle xões e rei vin di ca- 
ções de go ver na do res dos Es ta dos e
do Dis tri to Fe de ral. Uma sé rie de su- 
ges tões co lo ca das dei xei na mão do
mi nis tro da Saú de de ini ci a ti vas que
po dem ser to ma das”, dis se. Uma das
su ges tões ci ta das por Pa che co foi a
atu a li za ção do pla no de imu ni za ção
pa ra in cluir a pri o ri da de pa ra pro fis si- 
o nais de se gu ran ça pú bli ca e pro fes- 

so res.
“Fa la mos tam bém a res pei to do

apri mo ra men to das re la ções in ter na-
ci o nais”, ci tou Pa che co. O pre si den te
do Se na do dis se ter “gran de con fi an- 
ça” no no vo mi nis tro no me a do das
Re la ções Ex te ri o res, Car los Fran ça,
que as su miu a va ga de Er nes to Araú jo.
A tro ca no Itamaraty era uma das co- 
bran ças do Par la men to.

Pa che co afir mou ter ou vi do in for- 
ma ções do mi nis tro Mar ce lo Quei ro-
ga, da Saú de, que tran qui li zam o Con-
gres so e a so ci e da de so bre as ações da
pas ta pa ra ga ran tir a dis po ni bi li za ção
de oxi gê nio e me di ca men tos de in tu- 
ba ção.

O se na dor ava li ou que a “união e
pa ci fi ca ção” dos Três Po de res é ca mi-
nho pa ra o êxi to no com ba te à pan de- 
mia. “Nin guém quer o ca mi nho do ca- 
os, to dos que rem o ca mi nho da so lu- 
ção”, dis se. Ele re for çou, no en tan to,
que é pa pel do Con gres so fa zer co- 
bran ças e fis ca li za ção em prol do
bem-es tar da po pu la ção.

VACINAS

Anvisa nega pedido
de laboratório indiano

Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria ne gou pe di- 
dos de cer ti fi ca ção das fá bri cas do la bo ra tó rio in di a no
Bha rat Bi o te ch, que pro duz a va ci na Co va xin. 

A me di da de ve atra sar pla nos do Mi nis té rio da Saú de
pa ra dis tri buir o imu ni zan te, pois es se aval é exi gi do pa- 
ra li be rar o uso emer gen ci al ou o re gis tro do pro du to.

Em no ta, a agên cia dis se ter iden ti fi ca do fa lhas no
pro ces so de fa bri ca ção que po dem le var um pa ci en te a
re ce ber do se de efi cá cia di fe ren te da en con tra da nos es- 
tu dos clí ni cos ou até mes mo sem o ví rus to tal men te ina- 
ti va do, o que po de ria con ta mi nar o va ci na do.

O go ver no fe de ral com prou 20 mi lhões de do ses da
Co va xin, a US$ 14 ca da uni da de. 

No to tal, um ne gó cio de R$ 1,6 bi lhão – mas o pa ga- 
men to só acon te ce após a An vi sa li be rar seu uso É um
va lor su pe ri or aos US$ 5,25 de ca da do se da As tra Ze ne ca
e aos US$ 10 pa gos pe la Co ro na vac.

A ex pec ta ti va do mi nis té rio era de

que 8 mi lhões de uni da des

che gas sem ao País ain da es te mês e

igual vo lu me em abril. A de ci são da

An vi sa de ve for çar a Saú de a

re du zir, no va men te, a pre vi são de

do ses fu tu ras.

A An vi sa tam bém in for mou que acei tou as cer ti fi ca- 
ções das fá bri cas en vol vi das na pro du ção da va ci na da
Jans sen.

Além dis so, cer ti fi cou uma plan ta do gru po União
Quí mi ca, que de ve ser usa da pa ra en va se de do ses da
va ci na rus sa, a Sput nik V

GOVERNADORES

Bolsonaro pede fim de
lockdown aos Estados

BOLSONARO FEZ APELO ONTEM AOS GOVERNADORES 

O pre si den te Jair Bol so na ro fez um ape lo on tem (31)
pa ra que go ver na do res e pre fei tos re pen sem a po lí ti ca
do lock down em meio à pan de mia. O pre si den te pe diu
ain da o re tor no da po pu la ção aos pos tos de tra ba lho e
res sal tou que não po de rá ban car a aju da por mais tem- 
po além dos qua tro me ses pre vis tos. A de cla ra ção ocor- 
reu du ran te anún cio do ca len dá rio de pa ga men to do
au xí lio emer gen ci al. Em meio ao ví rus e à de mo ra na va- 
ci na, mais de 310 mil bra si lei ros per de ram as vi das.

“O go ver no sa be que não po de con ti nu ar com mui to
tem po com es ses au xí li os que cus tam pa ra to da a po pu- 
la ção e po dem de se qui li brar a nos sa eco no mia. O ape lo
que a gen te faz aqui é que es sa po lí ti ca de lock down se ja
re vis ta. Is so ca be na pon ta da li nha aos go ver na do res e
aos pre fei tos por que só as sim nós po de mos vol tar a nor- 
ma li da de”, apon tou.

O man da tá rio res sal tou que a po pu la ção pre ci sa tra- 
ba lhar e que o país quer vol tar à nor ma li da de o mais rá- 
pi do pos sí vel. “Te mos as sis ti do a vá ri os paí ses na Eu ro- 
pa, uma fa di ga, um stress di an te da po lí ti ca de lock- 
down. A po pu la ção não ape nas quer, mas pre ci sa tra ba- 
lhar. Ne nhu ma na ção se sus ten ta por mui to tem po com
es se ti po de po lí ti ca e nós que re mos re al men te vol tar a
nor ma li da de o mais rá pi do pos sí vel, bus can do me di das
pa ra com ba ter a pan de mia co mo te mos fei to com a
ques tão das va ci nas. O Bra sil em nú me ros ab so lu tos, e
re la ti vos tam bém, es tá nu ma po si ção bas tan te pri vi le gi- 
a da. Gos ta ría mos de ser os pri mei ros, mas fa ze mos o
pos sí vel pa ra aten der a po pu la ção co mo va ci nas”, com- 
ple tou.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Parlamentar eleito nas eleições de 2020 não resistiu às complicações da covid-19.
Falecimento foi lamentado por políticos e profissionais da imprensa do Maranhão

LUTO NA POLÍTICA

Vereador Batista Matos
morre de covid-19
SAMARTONY MARTINS

O
jor na lis mo, ra di a lis mo e a 
po lí ti ca ma ra nhen se es tão 
de lu to. Fa le ceu na ma nhã 
des ta quar ta-fei ra (31), em 

São Luís, o ve re a dor João Ba tis ta Ma- 
tos Vi a na Pe rei ra, de 46 anos, em de- 
cor rên cia de com pli ca ções da co vid-
19. O se pul ta men to ocor reu às 15h no 
ce mi té rio Jar dim da Paz, na Es tra da 
de Ri ba mar.

O pre fei to de São Luís, Edu ar do 
Brai de (Po de mos), la men tou a mor te 
de Ba tis ta por meio das re des so ci ais e 
de cre tou lu to ofi ci al na ca pi tal ma ra- 
nhen se por três di as. “Com o co ra ção 
cheio de tris te za re ce bi a no tí cia da 
mor te do ve re a dor e vi ce-lí der do nos- 
so Go ver no na Câ ma ra, Ba tis ta Ma tos, 
ví ti ma de com pli ca ções cau sa das pe la 
Co vid-19, ocor ri da nes ta quar ta-fei ra 
(31). 

Ba tis ta era re co nhe ci do por sua fé 
em Deus, ex tre ma men te de di ca do à 
sua fa mí lia e ao po vo de São Luís. Co- 
mo jor na lis ta, ti nha uma gran de ca- 
pa ci da de de diá lo go e con ci li a ção, 
sem pre pre o cu pa do em aju dar ao 
pró xi mo. Nos sa ci da de per de uma re- 
fe rên cia na po lí ti ca e eu per di um 
ami go. Nes te mo men to de ta ma nha 
dor, me uno à Li a na, sua es po sa; seus 
fi lhos, Sa mu el e Da ni el; de mais fa mi- 
li a res e ad mi ra do res do seu tra ba lho. 
Pe ço a Deus que con for te o co ra ção de 
to dos. De cre to lu to ofi ci al por três di- 
as”, de ter mi nou Edu ar do Brai de.

For ma do pe la Uni ver si da de Fe de- 
ral do Ma ra nhão (UF MA), Ba tis ta Ma- 
tos tra ba lhou em jor nais e rá di os em

BATISTA  MATOS FOI ELEITO PARA O CARGO DE VEREADOR NAS ELEIÇÇÕES DE 2020

São Luís, foi pro fes sor de in glês, além 
de ter exer ci do o car go de Se cre tá rio 
de Co mu ni ca ção da Pre fei tu ra de São 
Luís na pri mei ra ges tão do Pre fei to 
Edi val do Ho lan da Jr. O fa le ci men to de 
Ba tis ta Ma tos foi con fir ma do por 
meio de no ta de pe sar di vul ga da pe la 
as ses so ria do ve re a dor. A par ti da de 
Ba tis ta Ma tos, que em sua vi da pú bli- 
ca de sen vol veu di ver sos tra ba lhos em 
prol da co mu ni da de do bair ro da Ale- 
ma nha, cau sou co mo ção nas re des 
so ci ais, veí cu los de co mu ni ca ção por 
on de pas sou e per so na li da des do 
meio po lí ti co com os quais ele es ta be- 
le ceu diá lo gos em sua tra je tó ria.

Na tu ral de São Luís (MA), João Ba- 
tis ta Ma tos Vi a na Pe rei ra, mais co nhe- 
ci do co mo Ba tis ta Ma tos, de 46 anos, 
era ca sa do e dei xou a es po sa Li a na 
Ra ma lho, com quem te ve dois fi lhos: 
Sa mu el e Da ni el Ma tos. Ba tis ta atu a va 
co mo jor na lis ta e re da tor. For ma do 
em Rá dio e TV, atu ou nos jor nais O Es- 
ta do do Ma ra nhão, O Im par ci al e nas 
rá di os Mi ran te AM, FM Es pe ran ça e 
Rá dio Tim bi ra AM. Mi li tan te nos mo- 
vi men tos co mu ni tá ri os e re li gi o sos li- 

ga dos a de fe sa da cri an ça, Ba tis ta Ma-
tos foi vi ce-pre si den te do Con se lho 
Mu ni ci pal da Cri an ça e Ado les cen te 
(CMD CA), que tem atu a ção na re gião 
da Ma dre Deus, em São Luís.

Des de quan do se can di da tou pe la 
pri mei ra vez pa ra dis pu tar um car go 
po lí ti co, em 2004, Ba tis ta Ma tos in te- 
grou cin co par ti dos di fe ren tes, so ma- 
das as seis dis pu tas. Em 2004, foi can- 
di da to a ve re a dor pe lo Par ti do Li be ral 
(PL). Já em 2008, con cor reu pe lo Par ti-
do Po pu lar So ci a lis ta (PPS), fi can do 
co mo su plen te. As sim co mo em 2008, 
Ba tis ta foi su plen te ou tras três ve zes: 
em 2012, dis pu tan do no va men te pe lo 
PPS; em 2016, ao con cor rer pe lo Par ti- 
do Co mu nis ta do Bra sil (PC doB); e em 
2018, ao con cor rer a de pu ta do fe de ral 
pe lo Par ti do Tra ba lhis ta Cris tão 
(PTC). Em 2020, dis pu tou as elei ções 
de São Luís pa ra ve re a dor pe lo Pa tri o- 
ta. Em sua cam pa nha, des ta cou a cri- 
a ção da Fei ra Afro Lu do vi cen se e 
abor dou o es tí mu lo ao em pre en de do- 
ris mo na cul tu ra e na edu ca ção.

Vi da po lí ti ca mar ca da pe la per sis tên cia

BATISTA MATOS   ERA VICE-LÍDER DO GOVERNO MUNICIPAL NA CÂMARA. PREFEITO BRAIDE DECRETOU LUTO OFICIAL POR TRÊS DIAS 

Ba tis ta Ma tos foi tam bém se cre tá- 
rio de co mu ni ca ção da Pre fei tu ra de
São Luís, no pri mei ro man da to (2012-
2016) do ex-pre fei to Edi val do Ho lan- 
da Jr (PDT) e se cre tá rio ad jun to de es- 
por te, na ges tão do ex-pre fei to João
Cas te lo (PSDB). Por meio de su as re- 
des so ci ais, o pre fei to Edi val do Ho lan- 
da Jr la men tou a mor te de Ba tis ta.
“Ma ni fes to o mais pro fun do pe sar e
tris te za pe la par ti da do que ri do ami- 
go, ir mão em Cris to, Ba tis ta Ma tos, ve- 
re a dor de São Luís. Jor na lis ta com
atu a ção em di ver sos veí cu los de im- 
pren sa da ca pi tal, Ba tis ta in te grou a
mi nha equi pe co mo Se cre tá rio de Co- 
mu ni ca ção. A po lí ti ca era uma de su as
pai xões e Deus per mi tiu, nas úl ti mas
elei ções, a re a li za ção do seu so nho de
ser elei to ve re a dor. São Luís per de um
jo vem e de di ca do po lí ti co, que ti nha
em seu co ra ção o de se jo de aju dar as
pes so as. Me so li da ri zo com sua es po- 
sa, Li a na; seus ama dos fi lhos, Sa mu el
e Da ni el; sua mãe; de mais pa ren tes e
ami gos. Que Deus con for te o co ra ção
de to dos e que dê for ças pa ra su pe rar
es sa gran de per da”, dis se o ex-pre fei to
Edi val do Ho lan da Jr.

O go ver no do Ma ra nhão, por meio
da Se cre ta ria de Es ta do de Ar ti cu la ção
Po lí ti ca (Se cap) ma ni fes tou pro fun do
pe sar pe lo fa le ci men to do ve re a dor

por meio de no ta. “Com for te atu a ção
no jor na lis mo da ca pi tal ma ra nhen se,
Ba tis ta Ma tos se des ta cou em emis so- 
ras de rá dio, a exem plo da Rá dio Tim- 
bi ra, on de apre sen tou di ver sos pro- 
gra mas jor na lís ti cos. Tam bém atu ou
pro fis si o nal men te nos prin ci pais jor- 
nais im pres sos do Ma ra nhão. Com a
atu a ção po lí ti ca de ba se co mu ni tá ria,
Ba tis ta Ma tos exer ceu man da tos de
ve re a dor em São Luís. Nes te mo men- 
to de pro fun da dor, pres ta mos nos sas
con do lên ci as aos fa mi li a res, ami gos e
co le gas par la men ta res de Ba tis ta”,
dis se a no ta.

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão tam bém la men tou pro fun da- 
men te o fa le ci men to do ve re a dor. “Na
Câ ma ra de Ve re a do res, Ba tis ta Ma tos
es ta va em seu pri mei ro man da to,
con quis ta do, nas úl ti mas elei ções,
com mui ta lu ta e de ter mi na ção.
Cons ter na dos com a imen sa per da de
uma li de ran ça mui to que ri da, pres ta- 
mos nos sa so li da ri e da de e con do lên- 
ci as aos fa mi li a res, em es pe ci al, à es- 
po sa Li a na Ra ma lho e aos dois fi lhos,
Sa mu el e Da ni el, as sim co mo aos
ami gos”, res sal tou a no ta as si na da pe- 
lo pre si den te Othe li no Ne to. O de pu- 
ta do fe de ral Bi ra do Pin da ré (PSB) la- 
men tou a par ti da do par la men tar.
“Com mui to pe sar, re ce bi ago ra a tris- 

te no tí cia do fa le ci men to do ve re a dor
Ba tis ta Ma tos, pes soa que co nhe ci
nas trin chei ras da lu ta po lí ti ca em São
Luís. Aos fa mi li a res e ami gos meus
pê sa mes”, pos tou Bi ra do Pin da ré.

Ba tis ta Ma tos in te gra lis ta de 14 no- 
mes da re no va ção de 46% na Câ ma ra
de Ve re a do res de São Luís. Elei to pe la
pri mei ra vez em 2020, re ce beu 2.506
vo tos. O pre si den te da Câ ma ra Mu ni- 
ci pal de São Luís, Os mar Fi lho (PDT),
tam bém emi tiu no ta de pe sar. “La- 
men to pro fun da men te a par ti da pre- 
co ce do ve re a dor João Ba tis ta Ma tos,
na ma nhã des ta quar ta-fei ra (31). Ba- 
tis ta era co mu ni ca dor por ex ce lên cia,
de di cou sua vi da tra ba lhan do em di- 
ver sos veí cu los de co mu ni ca ção da ci- 
da de, e em 2020, con se guiu se ele ger
pa ra seu pri mei ro man da to co mo
par la men tar nes ta Ca sa Le gis la ti va,
no qual vi nha cum prin do com ma es- 
tria e afin co. Se des co briu ho mem pú-
bli co após di ver sos tra ba lhos vol ta dos
pa ra as co mu ni da des da ca pi tal, se
em pe nhan do em cau sas no bres e so- 
ci ais. Pe ço que Deus na sua in fi ni ta
mi se ri cór dia, con so le e aca len te os
co ra ções da sua es po sa, Li a na, da sua
mãe Do na Cle nir, dos seus fi lhos Sa- 
mu el e Da ni el, e dos ami gos que ele
cons truiu nes ta jor na da de vi da”, la-
men tou Os mar Fi lho.

1

2

3

Pro vo ca ção

Amazô nia vi ve

Cré di to no bol so

“Tor tu ra não sai de nós”

A agen da é ou tra

Re ca do de lon ge

Lem bran do o gol pe de 64
O Bra sil es tá mer gu lha do na mai or de to das as cri ses de sua

his tó ria re cen te. Quan do a pan de mia do co ro na ví rus de ve che gar
ho je a mais de 320 mil mor tes, a cri se po lí ti ca che ga a re per cu tir
até mais que a cri se sa ni tá ria, com seus nú me ros dra má ti cos e si- 
tu a ções que cho cam o mun do to do. O mi nis tro do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF), Luís Ro ber to Bar ro so, es cre veu um tex to em
de fe sa da de mo cra cia, no dia em que o gol pe de 1964 com ple ta 57
anos. Em tom con tun den te, ele es cre veu no Twit ter: “Di ta du ras
vêm com in to le rân cia, vi o lên cia con tra os ad ver sá ri os e fal ta de li- 
ber da de”.

É ina cre di tá vel que o pre si den te da Re pú bli ca não fa ça um ges- 
to se quer pa ra co lo car a pan de mia co mo a mai or e mais ur gen te
pri o ri da de do go ver no. Nem se quer gos ta de fa lar so bre o hor ror
que se pas sa nos hos pi tais, nas fi las de es pe ra por UTIs, das fa mí li- 
as que so frem o pa vor das per das de seus en tes que ri dos. Seu pra- 
zer é con fron tar os ci en tis tas que atu am na li nha de fren te das
pes qui sas, con vi ven do com a mai or tra gé dia da hu ma ni da de. A
guer ra que Bol so na ro tra va é con tra os go ver na do res que de cre- 
tam me di das de res tri ções pa ra im pe dir a pro pa ga ção do ví rus.
Age sem pre na di re ção do ca os po lí ti co que dê ga ran tia de um ato
le gal que lhe per mi ta agir nos Es ta dos con tra o po der dos go ver- 
na do res.

No au ge da mor tan da de de bra si lei ros, o pre si den te Bol so na ro
re sol ve acen der o pa vio da cri se po lí ti ca e mi li tar, que mui tos te- 
mem ser o pre lú dio de uma ten ta ti va de gol pe. De re pen te, fez
uma re for ma ad mi nis tra ti va que atin giu em cheio o con jun to das
For ças Ar ma das, de pois de no me ar o quar to mi nis tro da Saú de.
Nu ma ca ne ta da, Jair Bol so na ro der ru bou o mi nis tro da De fe sa,
an ti ga men te, cha ma do de “mi nis tro da guer ra”, me xeu com ou- 
tros seis mi nis tros e de mi tiu os co man dan tes do Exér ci to, Ma ri- 
nha e Ae ro náu ti ca. Ain da bem que os co man dan tes re a gi ram com
al ti vez, gran de za e es pí ri to de mo crá ti co ao não acei tar que o jo go
pe sa do da po lí ti ca in va dis se os quar téis.

Mas nem tu do foi uma re vo a da de pom bos da paz, on tem, dia
31 de mar ço. O vi ce-pre si den te, ge ne ral da re ser va Ha mil ton
Mou rão ce le brou os 57 anos do gol pe de 1964, com a vi são za ro lha
de quem viu os 21 anos de di ta du ra co mo um epi só dio sal va ci o- 
nis ta do Bra sil. “A po pu la ção bra si lei ra, com apoio das For ças Ar- 
ma das, im pe diu que o Mo vi men to Co mu nis ta In ter na ci o nal fin- 
cas se su as te na zes no Bra sil”. Já o no vo mi nis tro da De fe sa, ge ne- 
ral Bra ga Ne to, dis se em Or dem do dia, que “o mo vi men to de 1964
é par te da tra je tó ria his tó ri ca do Bra sil” e que “as sim de vem ser
com pre en di dos e ce le bra dos os acon te ci men tos da que le 31 de
mar ço”. Já o ex-pre si den te FHC, exi la do na di ta du ra, fa lan do pa ra
uni ver si tá ri os via on li ne, dis se que Bol so na ro só diz que 64 não foi
gol pe “por que ele não es ta va lá”.

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma pro tes tou on tem con tra atos de ce- 
le bra ção do dia 31 de mar ço de 1964 e as mu dan ças no co man do
das For ças Ar ma das. Ela clas si fi cou os atos de pro vo ca ção, des res- 
pei to e ten ta ti va de des mo ra li za ção das For ças Ar ma das pe lo go- 
ver no.

Ao la do de Flá vio Di no, o se na dor We ver ton Ro cha, lí der do
PDT, par ti ci pou da as si na tu ra do me mo ran do Mis são Con cei tu al
do FI DA pa ra o Pro je to Amazô ni co de Ges tão Sus ten tá vel. Vai be- 
ne fi ci ar agri cul to res fa mi li a res, in dí ge nas e qui lom bo las em 34
mu ni cí pi os.

O pre si den te Jair Bol so na ro, san ci o nou a Lei 14.131, que au- 
men ta de 35% pa ra 40% o li mi te da mar gem de cré di to con sig na- 
do pa ra apo sen ta dos e pen si o nis tas do INSS com ba se no va lor do
be ne fí cio. A lei vi go ra até 31 de de zem bro de 2021.

 

Da ex-pre sa po lí ti ca Ana Mi ran da, so bre os 57 anos do gol pe mi- 
li tar de 1964, que, em en tre vis ta ao UOL, dis se ter es co lhi do a lu ta
ar ma da, aos 21 anos, após a de cre ta ção do AI-5 pe la di ta du ra.

 
O pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de, de cre tou lu to de

três di as no mu ni cí pio, em res pei to à me mó ria do jor- 
na lis ta e ve re a dor Ba tis ta Ma tos, que mor reu nes ta

quar ta-fei ra, 31, ví ti ma de com pli ca ções da co vid-19.
Ele era vi ce-lí der de Brai de na Câ ma ra.

 
– “Ba tis ta era re co nhe ci do por sua fé em Deus, ex tre ma- 

men te de di ca do à sua fa mí lia e ao po vo de São Luís.
Co mo jor na lis ta, ti nha uma gran de ca pa ci da de de diá- 

lo go e con ci li a ção, sem pre pre o cu pa do em aju dar ao
pró xi mo”, diz a no ta de Brai de.

 
A As so ci a ção Bra si lei ra de In cor po ra das Imo bi liá ri as

con si de ra po si ti vo o sal do de em pre gos na cons tru ção
ci vil em fe ve rei ro, apon ta do pe los da dos do Ca das tro

Ge ral de Em pre ga dos e De sem pre ga dos. A cons tru ção
ci vil foi res pon sá vel por 10% dos em pre gos – 43.469 pos tos

no mês pas sa do.

Ain da re per cu te no meio po lí ti co a fa la do vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão à Mi ran te, na ter ça-fei ra, fa lan do so bre as elei ções
de 2022 e se re al men te ele é can di da to ao Pa lá cio dos Leões: “Es sa
não é uma pau ta agra dá vel pa ra a po pu la ção”. De fa to.

Num re la tó rio so bre os di rei tos hu ma nos do De par ta men to de
Es ta do dos EUA, o go ver no Bi den acu sa fron tal men te Jair Bol so- 
na ro de ata car jor na lis tas e a im pren sa e des res pei tar a li ber da de
de ex pres são.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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GE OR GE RA PO SO
Ad vo ga do e jor na lis ta

AU RE LI A NO CO E LHO FER REI RA
Juiz de Di rei to au re li a no_ co e lho@hot -
mail.com

Lave as mãos

Por mui tos e mui tos anos, em vá ri- 
os e vá ri os lu ga res, a gen te ou ve que
tu do tem dois la dos. Co mo uma mo e- 
da que o Du as Ca ras jo ga nos fil mes
do Bat man, “tes tan do” a sor te de su as
ví ti mas. E, nos úl ti mos tem pos, há
uma exi gên cia em se po si ci o nar so bre
tu do e so bre to dos.

Se ja em coi sas ba nais co mo a tor ci- 
da por al guém no Big Brother Bra sil,
se ja em coi sas com ple xas e im por tan- 
tes co mo o des ti no da po lí ti ca bra si- 
lei ra. Que rem que vo cê di ga se foi um
gol pe ou uma re vo lu ção. Que sua ban- 
dei ra se ja ver me lha ou azul. Trans for- 
mam tu do em um eter no Gre nal,
quan do nem gaú chos nós so mos.

O mun do tem bus ca do aca bar com
os aco mo da dos, com aque les que fi- 
cam de bra ços cru za dos ob ser van do
as bri gas ge ne ra li za das, aque les que
pre fe rem co çar o sa co e co mer pi po ca
do que se en vol ver em qual quer ti po
de con fli to. Os ob ser va do res, dis tan- 
tes, cu ri o sos, que di mi nu em a ve lo ci- 
da de pa ra ma ro car os aci den tes de
car ros e co men tar de pois em seus
gru pos de What sApp. “Eu não que ro
me me ter, mas…”.

E aque les que es tão acos tu ma dos a

fi car em ci ma do mu ro têm que pu lar,
se não se rão al vos das pe dra das co mo
um ga to que que ria ape nas des can sar
dos des ca sos das ru as ou um uru bu
re fres can do as asas após um dia pe sa- 
do.

Ou vo cê é pe tis ta ou é bol so mi ni on.
Co xi nha ou mor ta de la. E no fim, os
dois la dos se unem pa ra cri ti car os
“isen tões”.

Ou tro dia, eu ou vi al guém fa lar da- 
que le di ta do ale mão que diz “se um
na zis ta se sen ta à me sa com 10 pes so- 
as e nin guém se le van ta, en tão há 11
na zis tas”. É poé ti co e tal vez se ja ver- 
da dei ro, co mo aque la fra se atri buí da
a Mar tin Luther King: “O que me pre o- 
cu pa não é o gri to dos maus, mas o si- 
lên cio dos bons”.

Pre ci sa mos fa lar. Dar nos sa opi- 
nião. Pu lar do mu ro. Che gar na vo a- 
do ra, se pre ci so. Usar os ar gu men tos,
quan do pos sí vel. Con ven cer aque les
que con fi am em nós.

Quan do en trei na fa cul da de de Di- 
rei to, eu que ria de fen der os fra cos e
opri mi dos, co mo em um dis cur so de
su per-he rói das an ti gas. Que ria lu tar
con tra as in jus ti ças, con tra aque les
que não po dem se de fen der so zi nhos.
Tu do mui to bo ni to. Um dis cur so pre- 
pa ra do por dez en tre dez apai xo na dos
pe la ad vo ca cia.

Po rém, eu aca bei aco mo da do no

mu ro, dei xan do o cir co pe gar fo go
sem me en vol ver, pe los mais di ver sos
mo ti vos que a vi da me le vou. As de ci- 
sões que ti ve que to mar, os ca mi nhos
a per cor rer. Mas pe lo me nos não co- 
me ti o er ro de vo tar em nu lo ou em
bran co, e dei xar os ou tros es co lhe rem
por mim.

Tu do tem dois la dos, mas al guns
des tes la dos es tão fa ti di ca men te er ra-
dos. “A ter ra é pla na” não é uma ques- 
tão de opi nião, não é uma ques tão de
se po si ci o nar, é ir con tra os fa tos e a
ci ên cia.

Vo cê, tal vez, te nha o di rei to de não
acre di tar no que quer que se ja, mas
ne gar anos e anos de es tu do de pes so- 
as que re sol ve ram des cer do mu ro e
“lu tar” por aqui lo que acre di tam, por
um mun do me lhor é um des res pei to
tre men do.

E aque les que pre ci sam to mar as
de ci sões não po dem se es con der, não
po dem re pe tir o mes mo ato que Pôn-
cio Pi la tos fez há anos e dei xar de se
exi mir das res pon sa bi li da des. A vi da
de mui tos es tá nas mãos da que les que
dei xa mos que es co lhes sem por nós.

En tão, va mos la var as mãos, mas do
mo do cor re to nos di as atu ais.

Família, conversas e uma mesa de testemunha

Sem mui to es for ço, Gil ber to re cor- 
da va do seu pai, no quin tal da que la
pe que na ca sa, che gan do com o ma te- 
ri al que ser vi ria pa ra cons tru ção da
me sa que fi ca ria na co zi nha. Cô mo do
pe que no, que ti nha uma ge la dei ra an- 
ti ga, ver me lha, com o pa no amar ra do
na ma ça ne ta, além de um fo gão a le- 
nha e al gu mas ca dei ras. As ca dei ras
fo ram um pre sen te de vi zi nhos, en- 
quan to a ge la dei ra um pre sen te dos
avôs de Gil ber to. O res tan te da ca sa
não era mui to di fe ren te. O ba nhei ro,
qua se um lu xo na que les tem pos, era
sim ples. O va so, o chu vei ro e a pia fo- 
ram com pra dos no cre diá rio, no vi da- 
de na lo ja do seu Di co. Na sa la, não
ha via na da, além de du as ca dei ras de
ma car rão, que eram le va das, jun to
com as ca dei ras da co zi nha, pa ra a
por ta da ca sa no fi nal do dia. Ali, pa- 
ren tes, ami gos e vi zi nhos sen ta vam
em con ver sa ani ma da, en quan to as
cri an ças, vi gi a das de per to pe los adul- 
tos, brin ca vam li vre men te. As ho ras
de tra ba lho du ro, in clu si ve pa ra mai o- 
ria das cri an ças, eram di luí das na que- 
las fi nais de tar de de sor ri sos e de par- 
ti lha.

To do dia, após o tra ba lho, o pai de
Gil ber to, seu Do ca, cui da va da me sa.
Pa ra Gil ber to, o mo vi men to to do ti- 
nha al go de má gi co. Seu pai che ga va
em ca sa por vol ta das cin co da tar de.
Aguar da va-o an si o so na por ta de ca- 
sa, na com pa nhia de al guns vi zi nhos
que já es ta vam ali pa ra des fru tar das
su as reu niões diá ri as. Na que les di as
Gil ber to e Seu Do ca não per ma ne ci- 
am com os de mais. Se gui am ime di a- 
ta men te pa ra o quin tal pa ra tra ba lhar
na me sa. Via, com ad mi ra ção, se pa rar

a ma dei ra, ser rá-la e pre gá-la. Mo vi- 
men tos se gu ros. Per fei tos. Em pou cos
di as, após pin tá-la de bran co, a me sa
es ta va pron ta. Gil ber to sen tiu um or- 
gu lho imen so. Pe la pri mei ra vez a fa- 
mí lia te ria uma me sa em que pu des- 
sem fa zer su as re fei ções e até mes mo
a li ção de ca sa.

Seu Do ca era pro pri e tá rio de uma
qui tan da. En quan to Do na Ci be le ven- 
dia bo los que pro du zia to dos os di as.
Ti nha um ir mão, Pe dro, dois anos
mais no vo. A fa mí lia, ce do, es ta va de
pé. As cri an ças pa ra ir a es co la e os
pais pa ra co me çar a la bu ta diá ria. O
dia co me ça va à me sa do ca fé da ma- 
nhã. Ca fé quen te. Um pou co de lei te.
Bo lo. Bei ju. Cus cuz. Uma con ver sa. As
ve zes um pu xão de ore lha. Não de mo- 
ra va, al gum vi zi nho apa re cia. “Ci be le,
pro ve es se bo lo que ma mãe fez, man- 
dou pra vo cê.” “Sen ta um pou co, Ro- 
sa. To ma um ca fé.” “Pos so não, Ci be le,
vou cor rer ali na es co la le var os me ni- 
nos. Pas so mais tar de tá bom? Tem
uma his tó ria do Jo ca que que ro lhe
con tar.” “Po de vir, fa ço um ca fé pra
gen te e ain da co me mos o bo lo da Do- 
na Apa re ci da.”

No al mo ço não era di fe ren te. Che- 
ga va da es co la e cor ri am pa ra o ba- 
nhei ro. A mãe não dei xa va que se sen- 
tas sem à me sa sem ti rar as rou pas da
es co la e to mar um ba nho. En quan to
li ga vam o chu vei ro, a mãe já le va va os
uni for mes pa ra o tan que. La va va-os e
já dei xa va se can do pa ra o dia se guin- 
te. Lo go Do ca che ga va e com a me sa
pos ta, co me ça va uma re fei ção, nor- 
mal men te re che a da por bri gas de ir- 
mãos, com a de vi da in ter ven ção do
pais. No jan tar, a ro ti na era a mes ma,
com a di fe ren ça de que, lo go após, os
me ni nos de ve ri am se pre pa rar pa ra,

fi ca rem na rua de pois das se te. O so no
era sa gra do e vi gi a do pe los pais.

O ani ver sá rio de oi to anos de Gil- 
ber to foi, se gun do ele pró prio, o mais
di ver ti do. “A me lhor fes ta do mun do’,
di zia. Na me sa, um bo lo de cho co la te
pre pa ra do pe la mãe, além de do ci- 
nhos e tor tas sal ga das. Ao re dor da
me sa, seus ami gos e pri mos, que can- 
ta ram um pa ra béns ani ma do, re ple to
de in ter pre ta ções in fan tis.

Na ado les cên cia de Gil ber to e Pe- 
dro, aque la me sa ser viu de ce ná rio
pa ra ou tros epi só di os fe li zes, con ver-
sas di fí ceis e mo men tos de mui ta dor.
Foi ali que fo ram de po si ta das as tra- 
ves sas de co mi da e gar ra fas de ca fé no
dia do ve ló rio de seu pai. Gil ber to ti- 
nha qua tor ze anos, um co ra ção pe sa-
do e a ca be ça cheia de dú vi das. Sen- 
tou-se ao la do de uma tia e es cu ta va
pa la vras de con for to que pa re ci am
não adi an tar.

Foi tam bém ali que Gil ber to, com
de zoi to anos de ida de, com um xí ca ra
de ca fé e um pe da ço de bo lo, dis se pa- 
ra a mãe que era ho ra de ten tar a sor te
na ci da de gran de. Que ria tra ba lhar e
es tu dar. “Vai, meu fi lho. Mas ve nha
ver sua mãe. Vai ter sem pre um bo li- 
nho com ca fé e um can to pra gen te
con ver sar.” 

A ca da fé ri as e fol ga a vi si ta era sa- 
gra da. Com o tem po, vi e ram os fi lhos
que ado ra vam a com pa nhia da que la
avó, cheia de his tó ri as, bo los e bei jus.
Um co lo ca ri nho so, que não re cri mi- 
na va, só aco lhia.

Ve lho, Gil ber to lem bra va de ca da
um des ses mo men tos com mui ta sau- 
da de. “Mas há tan to a se vi ver”, pen sa- 
va, ao olhar seus fi lhos e ne tos ao re- 
dor da que la mes ma me sa, par ti lhan- 
do his tó ri as, ri sa das e uma xí ca ra de

AU RE LI A NO NE TO*
Mem bro da AML e AIL au ri ne to@hot mail.com

A Jo sé Cha gas, com
ca ri nho

Não ti ve con vi vên cia mais pró xi ma com o gran de cro nis ta e
po e ta Jo sé Cha gas. Mas, num cur si nho de Car los Cu nha, ali na rua
da Paz, no se gun do an dar, no qual o po e ta, tro va dor e exí mio de- 
cla ma dor man ti nha a sua es co la de en si no fun da men tal, além de
cur sos pre pa ra tó ri os pa ra con cur sos, man ti ve um exí guo re la ci o- 
na men to com o es cri tor Jo sé Cha gas e tam bém com Ban dei ra Tri- 
bu zi. Os dois, po e tas, e Cha gas o mo nu men tal cro nis ta des ta nos- 
sa Ate nas bra si lei ra. Eu era li no ti pis ta, e nes sa ati vi da de grá fi ca,
era um as sí duo lei tor de jor nais. E um dos meus cro nis tas pre fe ri- 
dos era Jo sé Cha gas, do qual re ce bi li ções da lín gua por tu gue sa,
que me aju da ram a exer cer mi nha pro fis são, ser apro va do em ves- 
ti bu la res (pa ra Fa cul da de de Fi lo so fia e de Di rei to) e, de pois, ser
pro fes sor tan to de li te ra tu ra co mo da nos sa com pli ca da gra má ti- 
ca por tu gue sa, o que me aju dou mui to quan do es ta va no Rio de
Ja nei ro, on de exer ci ou tras ati vi da des, co mo pro fes sor de cur sos
pré-ves ti bu la res, re pór ter do Diá rio de No ti ci as (ex pe ri ên cia pos- 
si bi li ta da pe la la nhe za do ma ra nhen se La go Bur net, cro nis ta dos
me lho res e co pi des que do DN). Nes se tra je to de apren di za gem,
ain da fui re vi sor de edi to ras, en tre as quais a atu al Edi ou ro, na
épo ca Edi ções de Ou ro, que do mi na va o mer ca do de pu bli ca ção
de li vros de bol so.

Por que es sa lem bran ça de Jo sé Cha gas? Es se cro nis ta e po e ta
não de ve nem po de ser es que ci do, pe la sua fi na iro nia e uso ca ti- 
van te da pa la vra tan to em pro sa co mo em ver so.

Te nho a ma nia de re cor tar e guar dar pe da ços de jor nais. Ora e
ou tra, re sol vo fa zer uma fa xi na, e me da no a re vol ver pá gi nas de li- 
vros, on de cos tu mo ar ma ze nar es ses sa gra dos re cor tes. Por es ses
di as, dou-me de en con tro com uma sa bo ro sa crô ni ca de Jo sé Cha- 
gas, pu bli ca da em 31 de ju lho de 2004. E lá se vão al guns anos, não
é?.Com tre chos su bli nha dos por mim em tin ta ver me lha, a mi nha
cor pre fe ri da pa ra fa zer es ses es tra gos nos meus li vros de lei tu ra,
quais quer que se jam. Es sa crô ni ca de Jo sé Cha gas – As im pli ca- 
ções do anal fa be tis mo – foi pu bli ca da no ca der no

Al ter na ti vo, do jor nal O Es ta do, na co lu na, in fe liz men te já ex- 
tin ta, Ho je é dia de.

Jo sé Cha gas co me ça as sim: “Po li ti ca men te nós, bra si lei ros, so- 
mos na re a li da de um ca so de es tu do. Pa ra não di zer, um ca so per- 
di do. É evi den te que, num país co mo o nos so, de gen te co mo a
nos sa, de tra di ção co mo a nos sa, a Po lí ti ca ja mais po de rá ser vis ta
na ca te go ria de ci ên cia ou ar te, co mo que rem os es pe ci a lis tas na
ma té ria. Is so por que ela não tem si do exer ci da se não co mo ve lha
e con sa gra da ar ti ma nha, que as sim vem atra ves san do os tem pos
e sen do trans mi ti da de ge ra ção a ge ra ção, à se me lhan ça de uma
on da de fa ta li da de que mar cou pa ra sem pre o nos so des ti no na
vi da pú bli ca. Pa ra ser po lí ti co, bas ta au dá cia, as tú cia e am bi ção.”
O cro nis ta Cha gas, sem ar vo rar-se de po li ti có lo go, ou coi sa pa re- 
ci da, traz à luz uma gra ve pre o cu pa ção com o fa zer po lí ti co e com
as fi gu ras as tu tas e am bi ci o sas dos po li ti quei ros.

Mas o que is so, na vi são des se gran de cro nis ta, tem a ver com
as im pli ca ções do anal fa be tis mo? De pen de do grau anal fa be tis- 
mo de ca da um. Tu do de cor reu do fa to de que al guns juí zes, à épo- 
ca, em al gu mas ci da des, re sol ve ram tes tar o co nhe ci men to es co- 
lar de can di da tos a car gos ele ti vos e che ga ram a con clu sões de- 
sas tro sas. E, a par tir des sas cons ta ta ções, Jo sé Cha gas faz re fe rên- 
cia cáus ti ca ao país dos anal fa be tos, clas si fi can do-os, co mo se
fos se um orá cu lo, nas se guin tes ca te go ri as: “…o anal fa be to pri- 
má rio, o anal fa be to se cun dá rio ou fun ci o nal e o anal fa be to de ter- 
cei ro grau, que é, por si nal, o mais pe ri go so.” Jo sé Cha gas en tão
vai fa zen do uma aná li se an tro po ló gi ca do anal fa be tis mo, sem pre
com aque la sua iro nia de vas ta do ra.

Co mo é bem atu al es sa clas si fi ca ção, con ti nua em vi gên cia o
seu se lo de va li da de. Em de ter mi na da pas sa gem de sua be lís si ma
crô ni ca, Jo sé Cha gas faz es ta im por tan te res sal va: “E ou tro as pec- 
to a con si de rar é que nem to do anal fa be to tem de ser uma pes soa
sem vi são das coi sas ou sem ca pa ci da de de com pre en são. Até
che ga a ser pre fe rí vel um anal fa be to in te li gen te a um es co la ri za do
bur ro ou es tú pi do, co mo mui tos que ve mos por aí e que são os
mal-edu ca dos com di plo ma.”

Co mo se vê, é uma crô ni ca bem atu al. Jo sé Cha gas, um cro nis ta
de gran de za es té ti ca ím par, des ses que fi ze ram a ar te da crô ni ca
no Bra sil, co mo Fer nan do Sa bi no, Ru bem Bra ga, Lou ren ço Di a fé- 
ria, Oto La ra Re sen de e tan tos mais, se es ti ves se, de car ne e os so,
en tre nós, te ria um acer vo de ma te ri al des sa bur ri ce que an da de- 
vas tan do a nos sa pá tria ama da. E, ve jam bem, bur ri ce per pe tra da
por mui tos os ten ta do res de di plo mas e que fa lam de ze nas de lín- 
guas, mas não con se guem cap tar a es sên cia dos nos sos sen ti men- 
tos, por que sim ples men te são anal fa be tos, em bo ra di plo ma dos e
aplau di dos por uma imen sa cur ri o la de apre ci a do res da bur ri ce
di plo ma da, e, o pi or, que pen sa (quan do con se gue) que sa be.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021
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1. So ro de sen vol vi do no Bra sil

2. An ti vi ral ini cia tes tes

3. Co que tel: me tas atin gi das na ter cei ra fa se

4. An ti vi ral po de ace le rar eli mi na ção do ví rus

Em teste

Boas notícias sobre
novos tratamentos

D
es de o iní cio da pan de mia de co ro na ví rus, já
fo ram re gis tra dos no pla ne ta na da me nos do
que 2,7 mil en sai os clí ni cos de tra ta men tos
ex pe ri men tais con tra a co vid-19. São tes tes

en vol ven do hu ma nos.
É o que mos tram da dos de uma pla ta for ma in ter na ci- 

o nal In ter na ti o nal Cli ni cal Tri als Registry Plat form, que
reú ne ca das tros de es tu dos des se ti po pres tes a se rem
ini ci a dos. Até o mo men to, cer ca de 1,6 mil en sai os es tão
ati va men te re cru tan do vo lun tá ri os ou já com ple ta ram
es ta eta pa de ex pe ri men tos, se ja com re mé di os, al guns
ti pos de va ci nas e até te ra pi as al ter na ti vas.

Os en sai os clí ni cos são exi gi dos por agên ci as sa ni tá ri- 
as pa ra com pro va ção da se gu ran ça e efi cá cia de um tra- 
ta men to, e seu pos te ri or re gis tro e co mer ci a li za ção.

Na Amé ri ca La ti na, o Bra sil é o país com mais en sai os
clí ni cos re la ti vos à co vid-19 pla ne ja dos ou em exe cu ção
em seu ter ri tó rio: 159.

No mun do, quem li de ra são os Es ta dos Uni dos, com
532.

Di an te des sas mi lha res de apos tas, apre sen ta mos
qua tro tra ta men tos ex pe ri men tais con tra a co vid-19
que apre sen ta ram avan ços no úl ti mo mês, no Bra sil e no
mun do.

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
deu si nal ver de, na úl ti ma quar ta-fei ra (24/3), ao iní cio
de tes tes clí ni cos com um so ro de sen vol vi do pe lo ins ti- 
tu to Bu tan tan, vin cu la do ao go ver no es ta du al de São
Pau lo.

O so ro, um lí qui do in je tá vel ri co em an ti cor pos con- 
tra o co ro na ví rus, é des ti na do a pes so as já in fec ta das e
bus ca fre ar o agra va men to da do en ça, im pe din do por
exem plo que ela ata que o pul mão.

Os tes tes com co bai as ti ve ram

re sul ta dos “ex tre ma men te” efe ti vos,

se gun do o Bu tan tan.

Ain da não há da ta de ter mi na da pa ra iní cio, mas os
tes tes com pes so as de vem co me çar em bre ve, se gun do
Ana Ma ri sa Chud zins ki Ta vas si, bi oquí mi ca e di re to ra
do Cen tro de De sen vol vi men to e Ino va ção do ins ti tu to.

Tam bém es tá sen do de fi ni do o nú me ro de vo lun tá ri- 
os, mas pe la na tu re za do tra ta men to, a abran gên cia me- 
nor do que em tes tes com va ci nas. Elas são pla ne ja das
pa ra se rem apli ca das na po pu la ção ge ral e têm fun ção
pre ven ti va – di fe ren te de tra ta rem al guém já in fec ta do,
co mo faz o so ro.

O Bu tan tan é res pon sá vel pe la pro du ção e for ne ci- 
men to de ou tros so ros pa ra to do o país, co mo con tra a
rai va e ve ne nos de co bras. No tra ta men to de sen vol vi do
con tra a no va do en ça, o co ro na ví rus foi iso la do de um
pa ci en te, mul ti pli ca do, ina ti va do (pa ra não de sen ca de- 
ar uma in fec ção) e apli ca do em ca va los em uma do se se- 

gu ra pa ra não ado e ce rem.
Os ani mais fun ci o nam co mo “fá bri cas” de an ti cor- 

pos, pro du zi dos em con ta to com o ví rus e de pois re ti ra- 
dos pa ra com por o so ro apli cá vel em hu ma nos.

“Mé xi co, Cos ta Ri ca, en tre ou tros paí ses, pro du zi ram
so ros. A Ar gen ti na já tem um so ro com uso au to ri za do
pa ra pa ci en tes de mo do ge ral e com re sul ta dos mui to
bons”, apon ta Chud zins ki.

“Es tes so ros fo ram fei tos pa ra (ata car) um pe da ço da
pro teí na spi ke do ví rus. A nos sa di fe ren ça é que tra ba- 
lha mos com o ví rus in tei ro. Is so po de ser uma van ta gem
em re la ção a va ri an tes que es tão por aí, por que as gran- 
des va ri a ções es tão acon te cen do jus ta men te na pro teí- 
na spi ke.”

Spi ke é co mo se cha ma a pro teí na que se en cai xa nas
cé lu las hu ma nas pa ra pro mo ver a in fec ção pe lo co ro na- 
ví rus.

“Já tra ba lha mos in vi tro com as va ri an tes P.1 e P.2.
Tam bém vi mos, nos tes tes com co bai as, uma cla ra re du- 
ção da car ga vi ral e a pre ser va ção do pul mão um dia de- 
pois do tra ta men to”, diz a di re to ra do Bu tan tan, acres- 
cen tan do que ain da não há es tu do pu bli ca do com os re- 
sul ta dos.

Os en sai os clí ni cos vão ve ri fi car, na

fa se 1, se o so ro é se gu ro pa ra uso;

na fa se 2, qual se ria a do sa gem

ide al; e na fa se 3, se ele é efi caz em

um gran de nú me ro de pes so as.

Ou tro tra ta men to em es tu do que avan çou pa ra a pri- 
mei ra fa se dos tes tes clí ni cos foi um re mé dio de uso oral
que es tá sen do de sen vol vi do pe la far ma cêu ti ca Pfi zer. A
em pre sa anun ci ou no dia 23 que os ex pe ri men tos com
pa ci en tes fo ram ini ci a dos nos Es ta dos Uni dos.

Se gun do a em pre sa, o an ti vi ral mos trou uma ação
“po ten te” em tes tes in vi tro no la bo ra tó rio e é pro je ta do
pa ra ser usa do aos pri mei ros sin to mas de co vid-19.

O me di ca men to da Pfi zer é do ti po ini bi dor de pro te- 
a se — uma en zi ma es sen ci al pa ra o ví rus se mul ti pli car.

“A pro te a se é crí ti ca pa ra o ví rus se de sen vol ver, e os
me di ca men tos di re ci o na dos a ela cor tam al guns dos
pri mei ros es tá gi os da in fec ção — im pe din do que o ví rus
se re pli que”, ex pli cou à BBC News na In gla ter ra o vi ro lo- 
gis ta Stephen Grif fin, da Uni ver si da de de Le eds.

Ini bi do res de pro te a se já são usa dos con tra os ví rus
HIV e da he pa ti te C. In clu si ve, um des ses me di ca men- 
tos, o lo pi na vir-ri to na vir, ori gi nal men te usa do con tra o
HIV, foi in cluí do em um gran de pro je to da Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) pa ra tes tar tra ta men tos con si- 
de ra dos pro mis so res pe la en ti da de con tra a co vid-19.

En tre tan to, al guns me ses de pois do iní cio do pro je to,
cha ma do Solidarity, a OMS anun ci ou que in ter rom peu

os es tu dos com o lo pi na vir-ri to na vir uma vez que as
pes qui sas até ali mos tra ram que o tra ta men to ti nha
pou co ou ne nhum efei to na re du ção da mor ta li da de de
pes so as hos pi ta li za das.

Por ora, a pri mei ra fa se de en sai os clí ni cos anun ci a da
pe la Pfi zer vai ava li ar prin ci pal men te a se gu ran ça do
me di ca men to, acom pa nhan do even tu ais efei tos ad ver- 
sos e al te ra ções em exa mes.

Já na fa se 3, en vol ven do mais de 4,5 mil par ti ci pan tes,
os tes tes com um co que tel de sen vol vi do pe la far ma cêu- 
ti ca Ro che ti ve ram bons re sul ta dos anun ci a dos tam bém
no úl ti mo dia 23.

O co que tel, uma com bi na ção das subs tân ci as ca si ri- 
vi mab e im de vi mab com apli ca ção in tra ve no sa, con fi- 
gu ra um ti po de tra ta men to cha ma do de an ti cor pos
mo no clo nais — quan do an ti cor pos de uma pes soa que
se re cu pe rou da do en ça são se le ci o na dos e co pi a dos em
la bo ra tó rio.

Os vo lun tá ri os eram pes so as in fec ta das pe lo co ro na- 
ví rus, não hos pi ta li za das, mas sob ris co de agra va men to
da do en ça.

De acor do com a com pa nhia, o co que tel re du ziu em
70% o ris co de hos pi ta li za ção e mor te, na com pa ra ção
com o pla ce bo (um tra ta men to inó cuo). Es te era o prin- 
ci pal ob je ti vo a ser ve ri fi ca do pe lo es tu do.

Mas ob je ti vos se cun dá ri os tam bém ti ve ram bons re- 
sul ta dos, co mo a re du ção da du ra ção dos sin to mas de
14 pa ra 10 di as. Os efei tos ad ver sos se mos tra ram es ta- 
tis ti ca men te pou co sig ni fi can tes, em 1% dos pa ci en tes.

Há vá ri os ou tros ex pe ri men tos em cur so com o ca si ri- 
vi mab e im de vi mab, in cluin do no pro je to Recovery, um
con jun to de tes tes em lar ga es ca la no Rei no Uni dos com
po ten ci ais tra ta men tos pa ra co vid-19.

Em um co mu ni ca do, a Ro che afir mou que irá com- 
par ti lhar os re sul ta dos com agên ci as sa ni tá ri as ame ri- 
ca nas e eu ro pei as, in di can do sua in ten ção de ver o pro- 
du to re gis tra do e co mer ci a li za do. A far ma cêu ti ca tam- 
bém pre ten de di vul gar os da dos em uma pu bli ca ção ci- 
en tí fi ca.

No iní cio de mar ço, no dia 6, as far ma cêu ti cas MSD e
Rid ge back apre sen ta ram re sul ta dos pre li mi na res de um
en saio clí ni co em fa se 2 com o an ti vi ral oral mol nu pi ra- 
vir, en vol ven do 202 pes so as in fec ta das com o co ro na ví- 
rus nos Es ta dos Uni dos e não hos pi ta li za das.

Se gun do co mu ni ca do, após o quin to dia de tra ta- 
men to, a car ga vi ral foi re du zi da en tre aque les que re ce- 
be ram tra ta men to. Além dis so, os efei tos ad ver sos fo- 
ram con si de ra dos ir re le van tes e não re la ci o na dos ao
me di ca men to. De ta lhes e mais re sul ta dos da fa se 2, in- 
cluin do os ob je ti vos prin ci pais, se rão di vul ga dos em
bre ve, de acor do com o con sór cio.

Ou tros en sai os de fa se 2 e 3 com o an ti vi ral tam bém
es tão sen do re a li za dos.

O mol nu pi ra vir ini be a re pli ca ção de ví rus de RNA co- 
mo o SARS-CoV-2, e te ve bons re sul ta dos em la bo ra tó rio
não só com es te pa tó ge no, mas com ou tros co mo o
SARS-CoV-1 e MERS.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021
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São Luís, 1 de abril de 2021

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamento específico 

(METACRILATO) para assistência e tratamento da Lipodistrofia para o Departamento de Atenção às 

IST/AIDS e Hepatites, conforme condições e quantidades definidas no Termo de Referência. Abertura: 
15/04/2021, 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, 29 de março de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS
Pregoeiro da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021
PROCESSO Nº 31436/2021/SES

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de testes rápidos para detecção de 

anticorpos contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) para enfrentamento da emergência de saúde 

pública, em virtude da progressão de casos suspeitos e confirmados pela pandemia COVID-19 

(COBRADFE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral) em todo Estado do Maranhão. Abertura: 16/04/2021, 

às 09h (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, 29 de março de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS
Pregoeiro da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
PROCESSO Nº 39252/2021/SES

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo acondicionado em 

botijões P13, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, conforme 

especificação contidas no Termo de Referência. Abertura: 15/04/2021, às 09h (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, 30 de março de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
PROCESSO Nº 40253/2021/SES

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, torna 

público para conhecimento dos interessados que por ordem do Ilmo. Sr. Presidente da CSL/SECID, adiará 

a licitação em epígrafe, por motivo de força maior, para às 09h, do dia 06 de maio de 2021, na sala de 

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

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, quando ocorrerá a abertura dos envelopes 

contendo proposta comercial e documentos de habilitação para CONTRATAÇÃO EVENTUAL E 
FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 
LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE BARREIRINHAS, COM O FORNECIMENTO 
DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DESENVOLVIDO PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO (SECID-MA), DE 
ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL. O 

Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou 

ainda, na sede da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h.

São Luís - MA, 30 de março de 2021

MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS
Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29693/2021/SECID

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, torna 

público para conhecimento dos interessados que por ordem do Ilmo. Sr. Presidente da CSL/SECID, adiará 

a licitação em epígrafe, por motivo de força maior, para às 11h, do dia 06 de maio de 2021, na sala de 

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

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, quando ocorrerá a abertura dos envelopes 

contendo proposta comercial e documentos de habilitação para CONTRATAÇÃO EVENTUAL E 
FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 
LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE CAXIAS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS 
OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE 
ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO (SECID-MA), DE ACORDO COM O 
PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL. O Edital e seus 

Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede 

da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h.

São Luís - MA, 30 de março de 2021

MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS
Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 – CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29780 /2021/SECID

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, torna 

público para conhecimento dos interessados que por ordem do Ilmo. Sr. Presidente da CSL/SECID, adiará 

a licitação em epígrafe, por motivo de força maior, para às 15h, do dia 06 de maio de 2021, na sala de 

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

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, quando ocorrerá a abertura dos envelopes 

contendo proposta comercial e documentos de habilitação para CONTRATAÇÃO EVENTUAL E 
FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 
LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ, COM O FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA 
DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO (SECID-MA), DE ACORDO COM O 
PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL. O Edital e seus 

Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede 

da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h.

São Luís - MA, 30 de março de 2021

MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS
Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 – CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32178 /2021/SECID

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM LAGO DA PEDRA, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto 
localizado da Rua Cel Pedro Bogea, até a Rua Bacabal, no município de LAGO 
DA PEDRA, MA. Deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos 
públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, no máximo, possuir área de 
aproximadamente 150 m², com pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um 
único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e 
área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a 
construir, a construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do 
município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas 
de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar 
carta proposta assinada contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, 
área construída em m², preço da locação por m² da área construída e preço mensal da 
locação, anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia do Registro Geral de 
Imóveis (RGI), fotografias e consulta junto à Prefeitura Municipal para funcionamento de 
banco no local. Os documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte 
endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
20.031-120, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE 
PA DA CAIXA EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto localizado 
da Rua Tiradentes, até a Av. Antonio Pereira Aragão, no município de SÃO MATEUS DO 
MARANHÃO, MA. Deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, 
ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, no máximo, possuir área de aproximadamente 
150 m², com pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), 
com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento 
conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá 
obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do solo 
quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento e demais normas 
aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta proposta assinada contendo os dados 
para contato, endereço completo do imóvel, área construída em m², preço da locação por m² 
da área construída e preço mensal da locação, anexando plantas baixas com as respectivas 
áreas, cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias e consulta junto à Prefeitura 
Municipal para funcionamento de banco no local. Os documentos devem ser enviados via 
Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 
Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.018/2021 (SRP). O Município de Esperantinó-
polis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo como objeto a seleção de proposta 
mais vantajosa para registro de preços para fornecimento de toner para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as 
condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 15 de abril de 2021. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço, telefone: (99) 98184-4075 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na 
página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 30 de março de 2021. Simone 
Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer Portaria 102/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.019/2021 (SRP). O Município de Esperantinó-
polis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo como objeto a seleção de proposta 
mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administra-
ção, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar 
nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital 
a realizar-se às 15:00 (quinze) horas do dia 15 de abril de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 
31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.por-
taldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 
98184-4075 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopo-
lis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 30 de março de 2021. Kellvane Ferreira Sousa Secretária 
Municipal de Administração Portaria: 005/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.020/2021 (SRP). O Município de Esperantinó-
polis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, torna público para conhecimento dos interessados que na 
data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
tendo como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando 
eventual e futuro fornecimento de produtos de panificação a fim de atender as necessidades do 
Município de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo 
I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à 
Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as 
condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 16 de abril de 2021. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço, telefone: (99) 98184-4075 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na 
página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 22 de março de 2021. Écia Lima 
Carneiro Secretária Municipal de Assistência Social Portaria 010/2021

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO E NDUSTRIA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021 

O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, por 
meio da Secretaria municipal de Administração, Comércio e Industria, torna público aos interessados que, com 
base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal n° 002/17, Decreto Municipal n° 
003/17 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizará às 09h00hs 
(nove horas) do dia 16 de abril de 2021, a licitação na modalidade Pregão n° 004/2021, do tipo menor preço por 
item, tendo como objeto O Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimen-
to de Combustível Automotivo de interesse da prefeitura municipal de Governador Nunes Freire/MA, de acordo 
com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador 
Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°. 115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidiada pelo 
pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser 
adquirido mediante DAM - taxa de R$ 20,00 (vinte reais) no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs 
(oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.go-
v.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou 
pelo e-mail: cpl@governadornunesfreire.ma.gov.br. Governador Nunes Freire - MA, em 29 de março de 2021. 
JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Mun. de Administração, Comércio e Industria.

CNPJ/MF: 06.651.616/0001-09
Rua do Alecrim s/n, Bairro Primavera, CEP: 65.840-000, 
São Raimundo das Mangabeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2021. 
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de 
expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios domésticos) para suprir as 
necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – MA, 
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência. ENVIO DA 
PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 05/04/2021, às 08h00min (oito horas) ao dia 22/04/2021 às 
08h59min (oito horas e cinquenta e nove minutos). ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 
22/04/2021 às 09h00min (nove horas). VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. MAIORES INFORMAÇÕES 
PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: Na Comissão Permanente de Licitações – CPL, em dias 
úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas; Telefone: (99) 98503 – 2444. E-mail da CPL: 
cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Nos sites: www.tce.ma.gov.br e https://saoraimundodas-
mangabeiras.ma.gov.br, São Raimundo das Mangabeiras – MA, 31 de março de 2021. FRANCISCO DA GUIA 
MENDES DE SOUSA ALVES. Pregoeiro Municipal.

CNPJ/MF: 06.651.616/0001-09
Rua do Alecrim s/n, Bairro Primavera, CEP: 65.840-000, 
São Raimundo das Mangabeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021- CPL. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, Estado do Maranhão, torna público, que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada em implantação e prestação de serviços de locação de Softwares, que atendam legislações 
específicas, em especial os departamentos de Contabilidade Pública, Administração de Pessoal - Folha de 
Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, Compras, Licitação, Tesouraria, Controle de Veículos (Frotas), 
Controle de Processos (Protocolo), Portal de Transparência e E-sic, conforme edital e anexos. A sessão do 
certame licitatório será realizada no dia 20 de abril de 2021, às 09h:00min (nove horas), na sala de reunião 
da Prefeitura, sito na Rua do Alecrim s/n, Bairro Primavera, São Raimundo das Mangabeiras – MA. O Edital 
e seus anexos estão à disposição no site oficial (saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/), ou solicitados 
via e-mail (cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br). Esclarecimentos adicionais no endereço supra, 
via e-mail ou no fone (99) 98503-2444 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. São 
Raimundo das Mangabeiras – MA, 30 de março de 2021. Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves, 
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 
22 - Centro - Mirador/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial de nº. 10/2021 no dia 14/04/2021, 09:00 hrs horário local, objetivan-
do o registro de preços de aluguel de máquinas e equipamentos pesados.
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos gratuitamente 
durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail 
cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 30/03/2021
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro
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Con fu são nas da tas

Dia da men ti ra

Ma lan dra gem de Pom bal

Ti ro n’água

Começou no Maranhão

Dia da Abolição da
escravidão indígena

A
es cra vi dão po de ser de fi ni da co mo o sis te ma de
tra ba lho no qual o in di ví duo (o es cra vo) é pro- 
pri e da de de ou tro, po den do ser ven di do, do a- 
do, em pres ta do, alu ga do, hi po te ca do, con fis ca- 

do. Le gal men te, o es cra vo não tem di rei to: não po de
pos suir ou do ar bens e nem ini ci ar pro ces sos ju di ci ais,
mas po de ser cas ti ga do e pu ni do.

Che gan do ao Bra sil, no sé cu lo XVI, os por tu gue ses
en con tra ram di ver sas tri bos in dí ge nas. Os ín di os plan- 
ta vam man di o ca, al go dão e mi lho. Ali men ta vam-se
com o pro du to do que plan ta vam, e ain da, com a ca ça e
a pes ca. Te ci am com al go dão e tra ba lha vam a ce râ mi ca.
Ti nham uma vi da li vre e autô no ma e bo as re la ções com
os por tu gue ses. Por is so, quan do ini ci ou a ex plo ra ção do
pau-bra sil, os ín di os aju da vam os por tu gue ses, der ru- 
ban do ár vo res e le van do-as aos por tos de em bar que,
tra ba lho gran de e sem jus ta re mu ne ra ção.

Ini ci an do a co lo ni za ção do Bra sil, os por tu gue ses co- 
me ça ram a ex pul sar os na ti vos da ter ra, a cap tu rar os ín- 
di os, trans for man do-os em es cra vos, mão de obra mais
ba ra ta do que os ne gros. Nes ta es cra vi dão, os ín di os fo- 
ram ví ti mas da vi o lên cia à sua dig ni da de e a per da da li- 
ber da de. A es cra vi dão in dí ge na co me çou em 1534 e foi
até 1755. O fim des ta es cra vi dão se deu atra vés das leis
de 1755 e 1758.

O ín dio só dei xou de ser es cra vo, quan do exis ti ram
con di ções econô mi cas pa ra com prar ne gros. Os tra ba- 
lhos de ca te que se dos je suí tas se opu nham à es cra vi dão.
Pa ra o de sem pe nho des sas ati vi da des econô mi cas, a
mão de obra in dí ge na era ba ra ta e es sen ci al.

Al guns si tes apre sen tam o dia 1º de abril de 1680 co- 
mo o Dia da Abo li ção da Es cra vi dão In dí ge na. Nes ta da- 
ta, o rei de Por tu gal pu bli cou mais uma lei que aca ba va
com o ca ti vei ro dos ín di os no Bra sil. Pa ra o pro fes sor Jo- 
sé Ri ba mar Bes sa Frei re, a lei foi mais uma “pe ga di nha”
de 1o de abril e fez par te da lu ta en tre co lo nos e je suí tas
pe lo con tro le da mão-de-obra na ti va.

Pa ra Bes sa, do Pro gra ma de Es tu do de Po vos In dí ge- 
nas da Uerj (Pró-Ín dio), a abo li ção da es cra vi dão in dí ge- 
na ocor reu so men te de for ma de fi ni ti va de pois, por ini- 
ci a ti va do marquês de Pom bal.

Pri mei ro, por lei de 6 de ju nho de

1755, vá li da pa ra o Es ta do do Grão-

Pa rá e Ma ra nhão. De pois, em 1758,

a me di da foi am pli a da por al va rá

pa ra o Es ta do do Bra sil.

Con si de rar a lei de 1680 co mo a da abo li ção da es cra- 
vi dão in dí ge na é, no mí ni mo, um er ro de lei tu ra. Bes sa
ex pli cou que o tex to da lei proi bia a es cra vi za ção de no- 
vos ín di os, mas não li ber ta va os ca ti vos ad qui ri dos an tes
de sua pro mul ga ção.

Por is so, pa ra o pro fes sor, não pa re ceu ser por aca so
que a lei te nha si do as si na da no dia 1o de abril:

“Foi pri mei ro de abril, mes mo! Em pri mei ro lu gar, a
lei não en trou em vi gên cia. Se en tras se, não aca ba va
com a es cra vi dão. Ela fun ci o na va um pou co co mo a Lei
do Ven tre Li vre. No ar”.

O pro fes sor ex pli cou que as idas e vin das da le gis la- 
ção, ao lon go de to do sé cu lo XVII, re sul ta ram da lu ta en- 
tre je suí tas e co lo nos pe lo con tro le da mão-de-obra in- 
dí ge na, tan to a que es ta va reu ni da nas re par ti ções,
quan to a que es ta va  apri si o na da nas cha ma das guer ras
jus tas.

Pa ra Bes sa, a par ti ci pa ção dos je suí tas nes te de ba te
aca bou le van do o pú bli co em ge ral a ver os pa dres da- 
que le pe río do co mo de fen so res da li ber da de in dí ge na.
Ape sar das con di ções de tra ba lho nas pro pri e da des das
or dens se rem bem su pe ri o res que nas dos co lo nos, não
era ver da de que as os re li gi o sos es ti ves sem lu tan do pe la
li ber da de dos na ti vos, co mo de cla rou o pro fes sor:

“Na ver da de, o que (o pa dre Antô nio) Vi ei ra es ta va pe- 
din do (com a lei de 1680) não era a li ber da de dos ín di os.
Era o con tro le dos je suí tas so bre os cha ma dos ín di os li- 
vres. Tan to que, quan do saiu o re gi men to do res ga te, os
je suí tas pas sa ram a fa zer par te de su as tro pas. Is so ca- 
rac te ri za bem que, na ver da de, eles não es ta vam lu tan- 
do pe la li ber ta ção dos in dí ge nas”.

Os na ti vos sob con tro le dos je suí tas, bem co mo de
ou tras or dens re li gi o sas, se ri am em pre ga dos em su as
pro pri e da des, ge ran do re cur sos pa ra fi nan ci ar as ati vi- 
da des da Com pa nhia de Je sus.

O pro fes sor ex pli ca que no Grão-Pa rá, co mo em ou- 
tras par tes da colô nia, a pos se de ter ra não sig ni fi ca va
na da. O im por tan te era ter a mão-de-obra ne ces sá ria
pa ra tor ná-la pro du ti va.

Tam pou co a le gis la ção pom ba li na foi mo vi da por ra- 
zões hu ma ni tá ri as, des ta ca o pro fes sor. Au tor do li vro
Rio Ba bel: a His tó ria das Lín guas na Amazô nia (2004),
ele es tá à von ta de pa ra fa lar so bre as re ais mo ti va ções do
con tro ver so marquês.

Ao apro var uma lei que li ber ta va e igua la va os ín di os
aos por tu gue ses, o ob je ti vo de Pom bal era an ga ri ar a
sim pa tia das po pu la ções na ti vas da Ba cia Amazô ni ca
em ra zão da as si na tu ra, em 1750, do Tra ta do de Ma dri,
que re vo gou Tor de si lhas (1494).

No tra ta do foi es ta be le ci do que os li mi tes en tre Por tu- 

gal e Es pa nha na Amé ri ca do Sul se ri am fi xa dos se gun do
o prin cí pio do uti pos si de tis, ou se ja, a ter ra se ria da que- 
le que já a ocu pas se e so bre a qual não hou ves se acor do
es ta be le cen do li mi te an te ri or.

O pro ble ma pa ra os por tu gue ses, co mo ob ser vou
Bes sa, era que na que la épo ca ha via ape nas cer ca de mil
por tu gue ses em to da a re gião.

Em vis ta dis so, um dos cri té ri os usa dos pe la co mis são
de mar ca do ra do tra ta do pa ra sa ber on de ter mi na va a
área sob ocu pa ção por tu gue sa e co me ça va a es pa nho la
era se os ha bi tan tes lo cais fa la vam a lín gua ge ral. Es ta
era a lín gua usa da pe los por tu gue ses pa ra “ci vi li zar” a
Amé ri ca. Ela era o re sul ta do da sis te ma ti za ção do tu pi- 
nam bá pe los je suí tas ain da no sé cu lo XVI. No Es ta do do
Grão-Pa rá e no res to da colô nia te ve o sta tus de lín gua
ofi ci al.

O pro fes sor ob ser va que de pois da lei de 1755, a es- 
cra vi dão in dí ge na nun ca mais foi le gal men te reins ta la- 
da no Bra sil. O mes mo não ocor reu com a ex plo ra ção do
tra ba lho com pul só rio dos ín di os.

Ao con si de rar a pos si bi li da de da vin da de mão-de-
obra li vre da Eu ro pa ou em re gi me de se mis ser vi dão, co- 
mo ocor reu nos EUA, Ja cob Go ren der ob ser vou, em Es- 
cra vis mo Co lo ni al, que es ses tra ba lha do res não se ri am
ca pa zes de mo ver a cul tu ra agro ex por ta do ra mo no po- 
lis ta que os por tu gue ses im plan ta ram na Amé ri ca. A ra- 
zão dis so é que, ao con trá rio dos es cra vos – afri ca nos ou
não -, na da im pe di ria que tra ba lha do res li vres pro cu- 
ras sem ter ras pa ra ex plo ra rem por con ta pró pria, ao in- 
vés de se su jei ta rem aos gran des pro pri e tá ri os, co mo
ocor reu com os eu ro peus que imi gra ram pa ra o Bra sil
no iní cio do sé cu lo XX. No se gun do ca so, dos ser vos
tem po rá ri os, uma vez ter mi na do o tem po do con tra to,
eles tam bém es ta ri am li vres pa ra pro cu rar no vas ter ras,
co mo ocor reu no Nor des te dos EUA. Co mo ob ser vou o
pro fes sor Bes sa, os ín di os da re gião amazô ni ca não se
com por ta ram de ou tra for ma. Ao se rem le gal men te
igua la dos aos por tu gue ses, em 1755, eles lo go ten ta ram
vol tar ao seu an ti go mo do de vi da ao aban do na rem as
al dei as e vi las cri a das com o pro pó si to de es ta be le cer a
ocu pa ção por tu gue sa da re gião. O re sul ta do foi uma cri- 
se na eco no mia lo cal pe la fal ta de mão-de-obra, co mo
ob ser vou o pro fes sor. A so lu ção pa ra a cri se veio em
1757, com a cri a ção do Di re tó rio Pom ba li no, que reins- 
tau ra va o tra ba lho com pul só rio. Os ín di os de ve ri am ser
reu ni dos nas al dei as e fi ca rem sob con tro le de ci da dão
de ili ba da re pu ta ção, o di re tor, es co lhi do en tre os co lo- 
nos. Na da mais lon ge da re a li da de. Se gun do Bes sa, o na- 
tu ra lis ta Ale xan dre Ro dri gues Fer rei ra ob ser vou que os
di re to res de ín di os eram fa cí no ras, ban di dos e as sas si- 
nos, sen do ca da um de les um fi dal gue te. Fer rei ra par ti- 
ci pou de uma mis são ci en tí fi ca que per cor reu 39 mil
quilô me tros na re gião en tre 1785 e 1792.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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“Ok! Ok! Ok!”

Bom ba. Nel son Ru bens não vai mais apre-
sen tar o pro gra ma de fo fo cas “TV Fa ma”, da
Re de TV. Co nhe ci do por seu clás si co bor dão
“Ok! Ok! Ok!”, Nel son co man da va a atra ção
há 20 anos jun to da apre sen ta do ra Flá via
No ro nha, que tam bém dei xa o pro gra ma. A
emis so ra aca ba de di vul gar a mu dan ça e in-
for mou que Lí gia Men des, Alin ne Pra do e o
ator Ju lio Ro cha es ta rão à fren te do pro gra- 
ma ce le bri da des.

Transferência no Zap

O Ban co Cen tral (BC) au to ri zou ofi ci al- 
men te nes ta ter ça as trans fe rên ci as ban cá ri-
as pe lo Wat sApph. A em pre sa Fa ce bo ok Pa- 
ga men tos do Bra sil, do na do What sApp, foi
apro va da co mo “ini ci a dor de tran sa ções”. As
ope ra do ras Vi sa e Mas ter card re ce be ram au- 
to ri za ções de dois ar ran jos de pa ga men tos:
trans fe rên cia/de pó si to e ope ra ções pré-pa- 
gas, em que o cli en te abas te ce uma car tei ra
vir tu al com di nhei ro pa ra gas tar mais tar de.

Re gis tro do pre fei to Fá bio Gen til
ao la do do vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão e do go ver na dor Flá vio Di -
no, vis tos em ce rimô nia no Pa lá cio
dos Leões. Na oca sião fo ram ce le bra -
dos con vê ni os en tre a pre fei tu ra de
Ca xi as e o go ver no do es ta do pa ra a
cons tru ção de di ver sas obras em Ca -
xi as, co mo o Res tau ran te Po pu lar, o
Par que Es ta du al, a Pra ça da Fa mí lia,
e o lan ça men to do edi tal de li ci ta ção
pa ra a am pli a ção do pré dio do Cen tro
de Ci ên ci as da Saú de da UE MA- CA -
XI AS. Pa ra o vi ce-rei tor da UE MA,
Wal ter Ca na les, a am pli a ção do pré -
dio do Cam pus Ca xi as vai opor tu ni -
zar o au men to de va gas nos cur sos
da área de saú de, es pe ci al men te Me -
di ci na.

A UF MA, cam pus Im -
pe ra triz, re a li zou a ou -
tor ga de grau por meio
de vi de o con fe rên cia,
pe lo se gun do ano con -
se cu ti vo, em ra zão da
pan de mia. En tre os
for man dos, des ta que
pa ra Gui lher me Bur gos
Sou sa, fi lho da su per -
vi so ra de Re la ções Ins -
ti tu ci o nais e Co mu ni -
ca ção da Alu mar, Jo a -
na Bur gos, e do en ge -
nhei ro de pro du ção da
Va le, Fran cis co de As -
sis. Pa ra béns e su ces so
ao no vo dou tor.

O can tor Erick son An -
dra de vai re a li zar nes -
te Sá ba do da Ale luia,
3, a li ve show “Spring
Bre ak do EA”, di re to da
ca sa de even tos “Sal -
vat to re”, com trans -
mis são a par tir das
16h, no Youtube. A
ideia é pro por ci o nar
um show de so li da ri e -
da de e ale gria  com
cam pa nha de do a ção
de ces tas bá si cas que
se rão dis tri buí das pa ra
as fa mí li as dos mú si -
cos, ro al di es, téc ni cos
de som e ilu mi na ção.

Vale em Santa Inês

Em 2020, ano de sa fi a dor por con ta da pan de- 
mia da Co vid-19, as ope ra ções da Va le em San ta
Inês re pre sen ta ram a ma nu ten ção de 153 em- 
pre gos di re tos e mais de R$ 831 mil re co lhi dos
ao mu ni cí pio na for ma de Im pos to So bre Ser vi- 
ço (ISS). 

Em com pras, fo ram in ves ti dos R$ 3,31 mi- 
lhões, sen do que R$ 270 mil fo ram com pras lo- 
cais, aque las re a li za das jun to a for ne ce do res
com ma triz ou fi li al ins ta la dos na lo ca li da de.
San ta Inês é uma ci da de im por tan te pa ra as
ope ra ções da Va le no Ma ra nhão.

Bolsas de pesquisa

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra bol sas de
pes qui sa des ti na das a es tu dan tes de Pe da go gia
e alu nos de mes tra do pro fis si o nal ou aca dê mi- 
cos em Edu ca ção das uni ver si da des pú bli cas do
Ma ra nhão. Com o te ma “A edu ca ção no Ma ra- 
nhão nos úl ti mos cin co anos”, a se le ção vai des- 
ti nar cin co bol sas a es tu dan tes de gra du a ção, no
va lor de R$ 500 men sais ca da uma, e cin co bol- 
sas pa ra mes tran dos, de R$ 1 mil men sais ca da.
A se le ção é re a li za da pe la Va le, Se cre ta ria de Es- 
ta do da Edu ca ção e Fa cul da de La ti no-ame ri ca- 
na de Ci ên ci as So ci ais (Flac so Bra sil).

Abav 2021 confirmada

Con fir ma da pa ra o pe río do de 29 de se tem- 
bro a 1º de ou tu bro, a ABAV Ex po co me ça a ser
cons truí da an co ra da em pro to co los sa ni tá ri os
que ga ran tam a se gu ran ça ne ces sá ria aos par ti- 
ci pan tes, em to dos os ní veis e fa ses da or ga ni za- 
ção. Os cui da dos co me çam com a es co lha da GL
Events co mo mon ta do ra úni ca pa ra aten di men- 
to dos ex po si to res, co mo for ma de pa dro ni zar a
apli ca ção des ses pro to co los. Uma das mu dan- 
ças diz res pei to à ad mis são do pú bli co, que es te
ano de ve rá ins cre ver-se pre vi a men te pe lo si te
do even to.

Pra curtir

A Fe co mér cio-MA in -
for ma que nes ta
quin ta-fei ra, 1º de
abril, o co mér cio da
Ilha de São Luís fun -
ci o na das 9h até as
21h, fe chan do as por -
tas ape nas na Sex ta-
fei ra San ta (2) em
fun ção do fe ri a do
mu ni ci pal da Pai xão
de Cris to.

No sá ba do, os es ta -
be le ci men tos co mer -
ci ais re a brem das 9h
até às 21h e no do -
min go, o co mér cio de
rua po de fun ci o nar
das 9h às 14h e as lo -
jas lo ca li za das nos
shop ping cen ters das
13h às 20h.

Acon te ce ho je a pri -
mei ra apre sen ta ção
de Bru no e Mar ro ne
em 2021. Eles fa rão,
ain da, a ar re ca da ção
ces tas bá si cas ao
lon go da trans mis são
do show on li ne, no
Youtube da du pla.

Bru no e Mar ro ne
can ta rão os prin ci -
pais hits de seus 37
anos de car rei ra, en -
tre eles, “Dor mi na
Pra ça”, e, cla ro, um
dos mai o res su ces sos
des te ano, até o mo -
men to, a can ção “Úl -
ti mo Bei jo”.

A Eli te Fil mes di vul ga
o trai ler do sus pen se
Do ce Ob ses são, fil me
com ro tei ro e di re ção
de Ber nard De clercq
(co di re tor de ‘Con trol
X’).

O lon ga me tra gem é
ins pi ra do no ro man -
ce “Cô té Jar din” de
Alain Mon ni er,  e es -
treia no Ci ne ma Vir -
tu al dia 22 de abril.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE PIO XII - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
CNPJ 06.447.833/0001-81

TERMO DE RETIFICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2021

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Aviso de Licitação da TOMADA DE PREÇOS 

004/2021, publicada no Diário Oficial da União, Edição do dia 30 de março de 2021, Edição 

60, Página 197, Sessão 03. Diário Oficial do Estado do Maranhão, Edição do dia 29 de março 

de 2021, ano XLV, Edição nº 60, Página 44 e Jornal o Imparcial, Edição do dia 26 de março 

Pagina 06. Onde se lê: do tipo menor preço por item, leia-se, do tipo técnica e preço. Onde 

se lê: 16 de abril de 2021, leia-se: 30 de abril de 2021.

Pio XII - MA, 30 de março de 2021.

Telson da Cruz Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 

Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 

que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. 

OBJETO: Contratação do fornecimento de material de expediente para laboratório visando atender às 

demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme termo de referência. BASE 

LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores 

e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h00min 

do dia 19 de abril de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 

08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor 

de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de 

Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais 

esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. 

Tuntum - MA, 31 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, 

através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de todos, que 

realizará licitação na modalidade: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação 

de empresa para prestação de serviços de manutenção, modernização e ampliação do sistema de 

iluminação pública no Município de Tuntum – MA, conforme projeto básico. BASE LEGAL: Lei Federal 

nº 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta 

de Preços: às 09h00min do dia 20 de abril de 2021. O edital estará à disposição para consulta gratuita 

no setor de licitação das 08h00min às 12h00min e no site do município. Os interessados na aquisição 

do mesmo deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da 

CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – 

Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 

endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 31 de março de 2021. Sara Ferreira Costa 

Fleury – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento de todos, que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 

Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de materiais diversos e prestação de 

serviços metalúrgicos para a Secretaria Municipal de Saúde. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 

subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 

Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 19 de abril de 

2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site 

do município. Os interessados na aquisição dos editais deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 

reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua 

Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em 

contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 31 de março 

de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

Ontem, terça-feira, (30), Ca-
xias perdeu um filho ilustre, o 
Poeta Carvalho Júnior. 
O jovem Carvalho Junior tinha 
35 anos de vida e fora acome-
tido tendo a vida ceifada pelo 
Covid-19. Ele estava interna-
do há três semanas, chegando a 
ser entubado, devido a compli-
cações de saúde, causadas pelo 
vírus. 
Carvalho Júnior era professor, 
escritor, poeta e realizava proje-
tos, através do (Sarau na Pele da 
Pslavra), evento que dava opor-
tunidades para que outros artis-
tas literários pudessem mostra-
rem seus trabalhos. 
Carvalho Júnior foi  sepultado 
na manhã desta quarta-feira, 
(31). O féretro saiu da funerária 
Santa Terrsinha, com direção ao 
Cemitério de Nossa Senhora dos 
Remédios, aqui, em Caxias, mas, 
antes do sepultamento de seu 
corpo, passou diante da Unida-
de Integrada Escolar Gonçalves 
Dias, na qual era o seu gestor na 
direção geral, e, ainda, diante da 
Academia Caxiense de Letras da 
qual era membro efetivo e tinha 
assento na Cadeira de núme-

ro 02 que tem como patrono o 
monsenhor Clóvis Vidigal. 
 
Biografia  
 
Francisco de Assis Carvalho da 
Silva Júnior, recebeu vários prê-
mios por suas obras, como Tro-
féu Nauro Machado no I Festival 
Maranhense de Conto e Poe-
sia (FESTMACPO) promovido 
pela Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), publicou 
os livros de poemas “Mulhe-
res de Carvalho” (Café & Lápis, 
São Luís, 2011), “A Rua do Sol 
e da Lua” (Scortecci, São Pau-
lo, 2013), “Dança dos dísticos” 
(Editora Patuá, São Paulo, 2014) 
e “No alto da ladeira de pedra” 
(Editora Patuá, São Paulo, 2014). 
Membro da Academia Caxiense 
de Letras (ACL) e da Academia 
Sertaneja de Letras, Educação e 
Artes do Maranhão (ASLEAMA), 
era um dos organizadores do 
“Encontro de Poesia Na Pele da 
Palavra” e faz parte do coletivo 
de autores alternativos “Acade-
mia Fantaxma”. Tem poemas pu-
blicados em antologias e revistas 
literárias nacionais. 

 
 

Poeta Carvalho Jr. morre por 
complicações da Covid-19 
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Os cadastrados deverão ficar atentos ao calendário que será divulgado pela Prefeitura
da capital, onde vai indicar os dias, idades e horários de vacinação

VACINAÇÃO EM SÃO LUÍS

Cadastro para 65 anos
e novo ponto de vacina

No vo pon to de va ci na ção

N
a tar de de on tem, quar ta-
fei ra, dia 31 de mar ço, a Pre- 
fei tu ra de São Luís fi na li zou 
a va ci na ção con tra a Co vid-

19 no pú bli co-al vo de pes so as com 70 
anos.

A boa no tí cia é que já abriu o ca das- 
tro de va ci na ção pa ra ido sos com ida- 
de a par tir de 65 anos, que se rão o pú- 
bli co-al vo das pró xi mas imu ni za ções.

Os ca das tra dos de ve rão fi car aten- 
tos ao ca len dá rio que se rá di vul ga do 
pe la Pre fei tu ra da ca pi tal, on de vai in- 
di car os di as, ida des e ho rá ri os de va- 
ci na ção.

No dia in di ca do por ida de, os ido- 
sos de vem se des lo car a dois pon tos 
dis po ní veis: o Cen tro Mu ni ci pal de 
Va ci na ção, no Coha fu ma (na Ave ni da 
Jerô ni mo de Al bu quer que) e o Dri ve-
Th ru da Uni ver si da de Fe de ral do Ma- 
ra nhão (UF MA), no Ba can ga.

O pre fei to Edu ar do Brai de uti li zou 
su as re des so ci ais pa ra anun ci ar um 
no vo pon to de va ci na ção, que se rá no 
Es pa ço Re ser va, ao la do do Shop ping 
da Ilha, no Ma ra nhão No vo. “Pes so al, 
a lu ta con tra a Co vid não po de pa rar! 
Com a che ga da de no vas do ses de es- 
pe ran ça, te re mos o ca len dá rio de va- 
ci na ção pa ra nos sos ido sos de 69, 68 e 
67 anos. E ago ra, con ta mos com um 
no vo pon to de va ci na ção: é o dri ve-
th ru no Es pa ço Re ser va, ao la do do 
Shop ping da Ilha. Acom pa nhe a da ta 
e tur no da va ci na ção de acor do com 
seu mês de nas ci men to nas re des so- 
ci ais da @pre fei tu ra são luís. Jun tos, 
nós va mos ven cer a pan de mia!”, dis se 
nas su as re des so ci ais.

Va ci na ção de aca ma dos

IDOSOS PÚBLICO ALVO PODEM IR AO DRIVE THRU NA UFMA E DO ESPAÇO RESERVA

Pa ra se di ri gir a um des tes pon tos, 
além de ter a ida de es pe cí fi ca, o ci da- 
dão de ve ter fei to de for ma pré via o 
ca das tro na pla ta for ma Va ci na São 
Luís, dis po ní vel no si te da Pre fei tu ra 
de São Luís (www.sa o luis.ma.gov.br).

Quem ti ver di fi cul da de de aces so à 
in ter net po de fa zer o pro ce di men to 
de in clu são de da dos pes so ais em 
uma das uni da des de saú de mu ni ci- 
pais.

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de 
(Se mus), por meio da co or de na do ria 
de Imu ni za ção, es tá dan do pros se gui- 
men to ao cro no gra ma de va ci na ção 
con tra a Co vid-19 pa ra pes so as aca- 

ma das ou com di fi cul da de de lo co- 
mo ção em São Luís.

De acor do com da dos ofi ci ais da 
equi pe res pon sá vel pe la apli ca ção, 
um to tal de 1.670 do ses fo ram apli ca- 
das nes te pú bli co, das quais 984 em 
pri mei ra do se e ou tras 686 com a se-
gun da do se.

Pa ra ter aces so ao be ne fí cio, é ne- 
ces sá rio que a pes soa ou seu res pon-
sá vel efe tue o ca das tro na pla ta for ma 
Va ci na São Luís e aguar de pe la vi si ta 
das equi pes de saú de em ca sa. Após 
re a li zar o ca das tro, o in te res sa do de ve 
aguar dar pe lo con ta to ofi ci al da Pre-
fei tu ra de São Luís, que mar ca rá a da- 
ta e o ho rá rio da va ci na ção.

Em 2020

CAPITAL MARANHENSE

Pontos para distribuir
máscaras são instalados

MÁSCARAS SÃO DISTRIBUÍDAS NA DEODORO E EM TERMINAIS

O Go ver no do Ma ra nhão ado tou mais uma me di da
pa ra o aju dar no com ba te ao Co vid-19 no es ta do. Fo ram
dis tri buí dos em al guns lo cais da ci da de de São Luís,
pon tos pa ra dis tri bui ção de más ca ras gra tui tas pa ra a
po pu la ção.

Se gun do o se cre tá rio de es ta do da saú de Car los Lu la,
a in ci a ti va é uma par ce ria com a Se cre tá ria do Go ver no
(Se gov), com in tui to de fre ar a con ta mi na ção do ví rus na
ca pi tal.

A prin ci pio os Ter mi nais de In te gra ção e a Pra ça De o- 
do ro fo ram são os pri mei ros lo cais de ser vi ço, que de ve- 
rá ser am pli a do nos pró xi mos di as.

As más ca ras que es tão sen do dis tri buí das pa ra a po- 
pu la ção são do ti po KN95, que po dem ser uti li za das por
30 di as, de acor do com Car los Lu la.

Em abril do ano pas sa do, exa ta men te há um ano, 15
mil más ca ras fo ram dis tri buí das nos cin co ter mi nais de
in te gra ção de São Luís. 

A ação do Go ver no do Es ta do tam bém ti nha co mo fo- 
co ga ran tir que o item fos se aces sí vel à po pu la ção pa ra
que se pro te ja do co ro na ví rus. As más ca ras fo ram pro- 
du zi das por in ter nos do sis te ma pe ni ten ciá rio do Ma ra- 
nhão, con tri buin do pa ra a res so ci a li za ção des te pú bli- 
co. 

O tra ba lho pros se gue ao lon go da se ma na nos ter mi- 
nais da Bei ra Mar, Cohab, Coha ma, São Cris to vão e BR.

DETRAN-MA

Prazos de CNHs vencidas prorrogados
O Con tran (Con se lho Na ci o nal de Trân- 

si to) sus pen deu, por tem po in de ter mi na- 
do, di ver sos pra zos re fe ren tes à Car tei ra
Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH) e ao veí cu- 
lo (re gis tro e in fra ções), pror ro gan do as va- 
li da des no Ma ra nhão. 

O pe di do foi fei to pe lo De tran-MA, após
os pra zos se rem sus pen sos em vá ri os ou- 
tros es ta dos.  “A pan de mia da Co vid-19 tem
pro vo ca do uma mu dan ça to tal na vi da das
pes so as, afe tan do su as ro ti nas e a si tu a ção
fi nan cei ra. Os ór gãos pú bli cos tam bém es- 
tão sen do afe ta dos, pois te mos que cum- 
prir me di das sa ni tá ri as pa ra se gu ran ça dos
ser vi do res e dos usuá ri os, e a sus pen são do
aten di men to pre sen ci al aca ba im pac tan do
na pres ta ção de ser vi ços. Es ta mos sen sí- 
veis a is to, por es ta ra zão, en vi a mos ofi cio
ao Con tran so li ci tan do a sus pen são de pra- 
zos, por tem po in de ter mi na do, le van do as- 
sim, mais tran qui li da de à po pu la ção no
que diz res pei to aos as sun tos re la ci o na dos
ao De tran”, jus ti fi ca Fran cis co Na gib, di re- 
tor-ge ral do De tran-MA.

A Por ta ria n° 221, de 29 de mar ço de
2021, do Con tran, dis põe “so bre os pra zos

de pro ces sos e de pro ce di men tos afe tos
aos ór gãos e en ti da des do Sis te ma Na ci o- 
nal de Trân si to (SNT) e às en ti da des pú bli- 
cas e pri va das pres ta do ras de ser vi ços re la-
ci o na dos ao trân si to, por for ça das me di- 
das de en fren ta men to da pan de mia de Co- 
vid-19 no Es ta do do Ma ra nhão”. 

A me di da se apli ca aos con du to res ha bi- 
li ta dos pe lo ór gão exe cu ti vo de trân si to,
aos veí cu los re gis tra dos e in fra ções de
trân si to.

Fo ram pror ro ga dos os se guin tes pra zos:
pa ra re no va ção das Car tei ras Na ci o nais de
Ha bi li ta ção (CNH) e das Au to ri za ções pa ra
Con du zir Ci clo mo tor ven ci das des de 1º de
mar ço de 2020 e com ven ci men to a par tir
da da ta de pu bli ca ção des ta Por ta ria (29 de
mar ço de 2020); a da ta fi nal pa ra apre sen- 
ta ção de de fe sa pré via e de in di ca ção do
con du tor in fra tor en cer ra da des de 5 de
mar ço de 2021, pa ra as no ti fi ca ções de au- 
tu a ção já en vi a das; a da ta fi nal pa ra apre-
sen ta ção de re cur so en cer ra da des de 5 de
mar ço de 2021 pa ra as no ti fi ca ções de pe- 
na li da de ex pe di das.

Es tão pror ro ga dos tam bém a da ta fi nal
pa ra apre sen ta ção em pro ces sos de sus- 
pen são do di rei to de di ri gir e de cas sa ção
do do cu men to de ha bi li ta ção en cer ra da
des de 5 de mar ço de 2021; o pra zo de va li- 
da de das ACC (Au to ri za ção pa ra Con du zir
Ci clo mo tor), Per mis são pa ra Di ri gir e CNH
ven ci das des de 1° de mar ço de 2020 e com
ven ci men to a par tir da da ta de pu bli ca ção
des ta Por ta ria, pa ra fins de fis ca li za ção; o
pra zo pa ra re gis tro e li cen ci a men to do veí- 
cu lo no vo ad qui ri do des de 18 de fe ve rei ro
de 2021; o pra zo pa ra o pro pri e tá rio ado tar
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à efe ti va ção da
trans fe rên cia de pro pri e da de de veí cu lo
ad qui ri do des de 3 de fe ve rei ro de 2021.

Li cen ci a men to 
O di re tor ge ral do De tran-MA lem bra

que os pra zos de li cen ci a men to do veí cu lo
2021 (IP VA) não es tão in cluí dos na Por ta ria
n° 221, do Con tran, por tan to con ti nu am os
mes mos do ca len dá rio anu al vi gen te na
Por ta ria 75/2021, da Se cre ta ria de Es ta do
da Fa zen da (Se faz), que po de ser con fe ri do
no si te de tran.ma.gov.br.

SEMANA SANTA

Programa Peixe na Mesa em São Luís

A Pre fei tu ra de São Luís lan çou o Pro- 
gra ma Pei xe na Me sa. Mais de 50 mil fa mí- 
li as vão ser be ne fi ci a das com a ini ci a ti va,
que acon te ce rá em vá ri os pon tos da ci da- 
de. “O Pro gra ma Pei xe na Me sa es tá sen do
exe cu ta do pe la Se cre ta ria de Se gu ran ça
Ali men tar (SEM SA). Já fi ze mos o le van ta- 
men to das fa mí li as, abri gos e ins ti tui ções
que se rão be ne fi ci a dos com mais de 120
to ne la das de pei xe nes sa pri mei ra fa se do
pro gra ma”, in for mou o pre fei to Edu ar do
Brai de. Por con ta da pan de mia, a en tre ga
dos pei xes se rá fei ta de for ma des cen tra li- 
za da. O le van ta men to das fa mí li as, bem
co mo abri gos e ins ti tui ções foi fei to pe la
SEM SA, com o apoio da Se cre ta ria da Cri- 
an ça e As sis tên cia So ci al (SEM CAS). “Se- 
gu ran ça ali men tar re pre sen ta saú de pú- 
bli ca nes te mo men to em que mui tas fa- 
mí li as es tão com di fi cul da de de bo tar co- 
mi da na me sa. Na Se ma na San ta os pes ca- 
dos são mui to bem-vin dos. Se gui re mos
com es sas en tre gas até o fim da se ma na
em to das as re giões da nos sa ci da de, be- 
ne fi ci an do a po pu la ção mais vul ne rá vel”,
dis se o se cre tá rio mu ni ci pal de Se gu ran ça
Ali men tar, Ju ni or Vi ei ra.

Cou be aos Cen tros de Re fe rên cia da As- 
sis tên cia So ci al (CRAS), a de fi ni ção das fa- 
mí li as a se rem be ne fi ci a das com o Pro gra- 

ma Pei xe na Me sa. Den tre os be ne fi ciá ri os
es tão os que re ce bem Bol sa Fa mí lia, fa mí- 
li as em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci al
e ins cri tos no Ca dÚ ni co. Ca da CRAS es ta- 
be le ceu os pon tos pa ra dis tri bui ção dos
pei xes e fa rá a in for ma ção aos be ne fi ciá ri- 
os. Já abri gos e ins ti tui ções se rão in for ma- 
dos pe la SEM SA, que fa rá a ar ti cu la ção da
dis tri bui ção dos pei xes.

O ali men to che gou em boa ho ra pa ra a
fa mí lia da do na de ca sa, Mar le ne Tei xei ra
dos San tos. “Vai fa zer a di fe ren ça pa ra mi- 
nha fa mí lia nes sa Se ma na San ta por que
es tá mui to di fí cil e tu do mui to ca ro. Nes te
mo men to to da aju da é mui to bem vin da”,
co men tou.

Quem tam bém fi cou fe liz em re ce ber
os pes ca dos foi Ale xan dro Li ma Reis, mo- 
ra dor da Vi la Es pe ran ça. “Agra de ço a Deus
por es se pei xe re ce bi do ho je. Mi nha fa mí- 
lia es ta va pre ci san do de mais. Já é o al mo- 
ço e jan ta des ses di as”, co men tou.

A pri mei ra edi ção do Pro gra ma Pei xe
na Me sa se rá re a li za da até ama nhã, sex ta-
fei ra (2). “O Pro gra ma Pei xe na Me sa é
mais um com pro mis so hon ra do que as- 
su mi com a nos sa ci da de. Va mos am pli ar
a ini ci a ti va, com o ob je ti vo de al can çar,
ca da vez mais, as pes so as que mais pre ci- 
sam”, con cluiu o pre fei to Edu ar do Brai de.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021
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A Quinta-feira Santa marca o início do Tríduo Pascal para os católicos, e a Igreja convida
as famílias a celebrarem esses dias de comunhão em casa, em família

PA TRÍ CIA CU NHA

Quin ta-fei ra San ta

Sex ta-fei ra San ta

Sá ba do San to

Do min go da Res sur rei ção

LITURGIA CATÓLICA

Mais uma Semana
Santa em casa

P
e lo se gun do ano, re li gi o sos
pre ci sa rão ce le brar a Se ma na
San ta, mo men to cen tral da li- 
tur gia ca tó li ca ro ma na e a se- 

ma na mais im por tan te do ano li túr gi- 
co, re ser va da men te.

É na Se ma na San ta que se ce le bra,
de mo do es pe ci al, os mis té ri os da pai- 
xão, mor te e res sur rei ção de Je sus
Cris to. Mas nes se tem po de pan de- 
mia, pe lo se gun do ano con se cu ti vo,
se rá ne ces sá rio uti li zar re cur sos dis- 
po ní veis na tec no lo gia pa ra man ter a
uni da de da Igre ja lo cal e a ma nu ten- 
ção da vi da sa cra men tal, ain da que à
dis tân cia.

As res tri ções im pos tas di an te do
avan ço da pan de mia da Co vid-19 no
Ma ra nhão, pe dem cui da do uns com
os ou tros. As ce le bra ções se rão mais
sim ples, com a pre sen ça li mi ta da ou
sem a pre sen ça fí si ca de fiéis na mai o- 
ria das Igre jas.

No San tuá rio da Con cei ção, no
Mon te Cas te lo, por exem plo, as ati vi- 
da des pre sen ci ais es tão sus pen sas. As
mis sas on li nes se rão man ti das e
trans mi ti das pe las pla ta for mas ofi ci- 
ais da pa ró quia.

“Que se jam in ten si fi ca dos du ran te
a Se ma na San ta, os mo men tos de ora- 
ção pes so al, ora ção com a fa mí lia,
me di ta ção do ter ço, e da pa la vra de
Deus, além de acom pa nha rem di a ri a- 
men te as ati vi da des que se rão di vul- 
ga das em nos sas re des so ci ais, aju- 
dan do-nos a ele var nos sas pre ces a
Deus”, dis se o co mu ni ca do do San- 
tuá rio.

Que se jam in ten si fi ca dos

du ran te a Se ma na

San ta, os mo men tos de

ora ção pes so al, ora ção

com a fa mí lia,

me di ta ção do ter ço, e da

pa la vra de Deus.

“Aguar da mos a acei ta bi li da de de
to dos, co mo re sul ta do da uni da de
que vi ven ci a mos co mo Igre ja re gi o- 
nal. Jun tos, con se gui re mos ven cer
mais um mo men to de li ca do pa ra to- 
dos nós. De se jo que a paz e a es pe ran- 
ça pre en cham vos sos co ra ções, na
cer te za de que a mi se ri cór dia do Pai
triun fa rá em nos sas vi das, nos dan do
a vi tó ria so bre o qua dro pre sen te. Pa ra
to das as fa mí li as que so frem com seus
en tes aco me ti dos pe lo ví rus, as nos- 
sas ora ções”, dis se o Pa dre Jad son
Bor ba e Sil va, Co or de na dor Ar qui di o- 
ce sa no da Ação Evan ge li za do ra Mis si- 
o ná ria.

Por is so, a exem plo do que já vem
acon te cen do des de a pu bli ca ção do
de cre to ar qui di o ce sa no, com as
trans mis sões das mis sas em li ves nas
re des so ci ais, as igre jas e pa ró qui as
ce le bram a Se ma na San ta con vi dan- 
do os fiéis a par ti ci pa rem des te pe río- 
do de fé, re fle xão e es pe ran ça.

A Co mis são Epis co pal Pas to ral pa ra

a Li tur gia da Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil (CNBB) di vul gou
as ori en ta ções e su ges tões pa ra que as
ar qui di o ce ses e di o ce ses pos sam re a-
li zar as ce le bra ções nes se pe río do,
que so fre rão in ter fe rên cia di re ta men- 
te no ri to ce le bra ti vo da Se ma na San- 
ta.

De se jo que a paz e a

es pe ran ça pre en cham

vos sos co ra ções, na

cer te za de que a

mi se ri cór dia do Pai

triun fa rá em nos sas

vi das.

Semana santa começa nesta quinta-feira
Pa ra aju dar a com pre en der o sen ti- 

do li túr gi co des te mo men to, tra ze mos
o sig ni fi ca do de ca da dia da Se ma na
San ta.

Uma das ce rimô ni as li túr gi cas da
Quin ta-fei ra San ta é a bên ção dos
san tos óle os usa dos du ran te to do o
ano pe las pa ró qui as. São três os óle os
aben ço a dos nes ta ce le bra ção: o do
Cris ma, dos Ca te cú me nos e dos En- 
fer mos. Ela con ta com a pre sen ça de
bis pos e sa cer do tes de to da a di o ce- 
ses. Es sa ce rimô nia foi adap ta da des- 
de o ano pas sa do por cau sa da pan de- 
mia, as sim co mo  o La va-pés, ri tu al li- 
túr gi co re a li za do, du ran te a ce le bra- 
ção da Quin ta-fei ra San ta, quan do re- 
cor da a úl ti ma ceia do Se nhor.

Com a San ta Mis sa da Ceia do Se- 
nhor, a Igre ja dá iní cio ao cha ma do
Trí duo Pas cal e faz me mó ria da Úl ti- 
ma Ceia, quan do Je sus, na noi te em

que foi traí do, ofe re ceu ao Pai o Seu
Cor po e San gue sob as es pé ci es do
Pão e do Vi nho, e os en tre gou aos
após to los pa ra que os to mas sem,
man dan do-os tam bém ofe re cer aos
seus su ces so res.

A tar de da Sex ta-fei ra San ta apre- 
sen ta o dra ma da mor te de Cris to no
Cal vá rio. A cruz, er gui da so bre o mun- 
do, se gue de pé co mo si nal de sal va- 
ção e es pe ran ça. Ao lon go da Qua res- 
ma, mui tos fiéis re a li zam a Via-Sa cra
co mo uma for ma de me di tar o ca mi- 
nho do lo ro so que Je sus per cor reu até
a cru ci fi xão e mor te na cruz. O que es- 
te ano, por cau sa da pan de mia, não
po de ser fei to.

Du ran te o Sá ba do San to, a Igre ja
per ma ne ce jun to ao se pul cro do Se- 
nhor, me di tan do Sua Pai xão e Mor te,

Sua des ci da à man são dos mor tos, es-
pe ran do na ora ção e no je jum Sua
Res sur rei ção. 

É uma vi gí lia em hon ra ao Se nhor,
de ma nei ra que os fiéis, se guin do a
exor ta ção do Evan ge lho (cf. Lc 12,35-
36), te nham ace sas as lâm pa das, co- 
mo os que aguar dam seu se nhor che- 
gar, pa ra que, os en con tre em vi gí lia e
os con vi de a sen tar à sua me sa.  As pa- 
ró qui as e igre jas que fa rão o ri tu al pre-
sen ci al fi ze ram agen da men to des de o
iní cio da se ma na pa ra quem qui ses se
par ti ci par do ri to.

É o dia san to mais im por tan te da
re li gião cris tã. De pois de mor rer cru-
ci fi ca do, o cor po de Je sus foi se pul ta- 
do, ali per ma ne ceu até a res sur rei ção,
quan do seu es pí ri to e seu cor po fo ram
reu ni fi ca dos. Do he breu “Pe se a ch”,
Pás coa sig ni fi ca a pas sa gem da es cra- 
vi dão pa ra a li ber da de.

Ori gem do Dia da Men ti ra

Fa ke news so bre mor te de Dom Pe dro

1º DE ABRIL

Qual a ver da dei ra
his tó ria do Dia da
Men ti ra?

Ce le bra do em 1º de abril, o Dia da Men ti ra é o mo- 
men to pa ra se con tar ca sos es ta pa fúr di os, men ti ras gro- 
tes cas e ou tras mais cre dí veis, além de cri ar as con di- 
ções pa ra a pre ga ção de pe ças em ami gos.

Não se sa be ao cer to a ori gem do Dia da Men ti ra, pos- 
si vel men te es tá re la ci o na da com as mu dan ças no ca len- 
dá rio pro pos tas no Con cí lio de Tren to, em 1548, e im- 
plan ta das pe lo pa pa Gre gó rio XI II em 1582.

Nes se meio tem po, o rei fran cês Car los IX or de nou
que, a par tir do ano de 1564, o Ano No vo fos se ce le bra do
no dia 1º de ja nei ro, e não mais em 25 de mar ço, o iní cio
da pri ma ve ra no He mis fé rio Nor te, co mo era a tra di ção
na mai or par te da Eu ro pa.

Po rém, ha via uma gran de di fi cul da de na co mu ni ca- 
ção das or de na ções ré gi as. Os mei os de co mu ni ca ção
eram pre cá ri os e len tos, e as in for ma ções não che ga vam
ra pi da men te a to das as par tes de um rei no. A or dem ré- 
gia só foi efe ti va men te cum pri da na mai or par te dos lo- 
cais do rei no fran cês em 1567.

Is so po de ex pli car o mo ti vo que le va va al gu mas pes- 
so as a con ti nu ar co me mo ran do o Ano No vo em 25 de
mar ço. Co mo al gu mas pes so as sa bi am da mu dan ça do
dia da co me mo ra ção, pas sa ram a zom bar das de mais,
que es ta ri am co me mo ran do o Ano No vo em um dia fal- 
so. A par tir daí, a prá ti ca foi di fun din do-se, trans for- 
man do o 1º de abril no Dia da Men ti ra.

A brin ca dei ra ini ci ou-se na Fran ça e dis per sou-se pa- 
ra ou tros lo cais da Eu ro pa nos sé cu los se guin tes. Na In- 
gla ter ra e nos EUA, por exem plo, o dia é co nhe ci do co- 
mo “April Fo ol’s Day” ou “All Fo ol’s Day”, sig ni fi can do al- 
go co mo o Dia dos To los de Abril ou Dia de To dos os To- 
los.

O mo ti vo de mu dan ça de da ta do Ano No vo po de ria
ain da es tar re la ci o na do com o fa to de a co me mo ra ção
no iní cio da pri ma ve ra es tar re la ci o na da com prá ti cas
pa gãs, e não cris tãs. A li ga ção de fenô me nos na tu rais –
co mo a pri ma ve ra – com pos sí veis es pí ri tos di vi nos con- 
tra ri a va as prá ti cas cris tãs de um Deus úni co, não li ga do
às for ças da na tu re za. Com o iní cio da pri ma ve ra, co me- 
mo ra va-se tam bém a en tra da do pe río do da fer ti li da de,
em que se re a li za vam as se me a du ras e ha via o de sa bro- 
char das flo res das es pé ci es ve ge tais.

À épo ca, du ran te o sé cu lo XVI, a pas sa gem do tem po
era mui to mais iden ti fi ca da com as es ta ções do ano do
que com os ca len dá ri os. As co me mo ra ções ocor ri am no
fi nal de mar ço por que era o mo men to da pas sa gem do
in ver no pa ra a pri ma ve ra. En tre 25 e 31 de mar ço ocor ri- 
am fes tas de ce le bra ções, sen do que no iní cio do mês se- 
guin te, abril, a vi da vol ta va ao nor mal.

Da Fran ça, a ma nia de pre gar pe ças nes te dia per cor- 
reu o mun do to do e du ra até ho je.

No Bra sil, um dos ca sos mais fa mo sos acon te ceu em
1848. Um jor nal cha ma do su ges ti va men te de A Men ti ra
no ti ci ou o fa le ci men to do en tão im pe ra dor do Bra- 
sil Dom Pe dro II. O pe rió di co te ve que des men tir o fa to
dois di as de pois da pu bli ca ção, ale gan do que era ape nas
uma brin ca dei ra do dia 1º de abril. Na ver da de, Dom Pe- 
dro II só mor reu em 1891, na Fran ça.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021
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NE RES PIN TO

Fi cha téc ni ca
• No me: Gui lher me Pin to Tei xei ra
• Ape li do: Gui lher me Tei xei ra
• Ci da de e es ta do on de nas ceu: Pas so
Fun do, Rio Gran de do Sul
• Ida de: 22 anos
• Al tu ra: 1,70m
• Pe so: 66 kg
• Chu tei ra: 39
• Re ve la do: nas di vi sões de ba se, a
par tir dos 13 anos, no In ter na ci o nal-
RS. Com 19 anos che gou ao Fi guei ren -
se, clu be em que fez sua es treia no
pro fis si o nal, em 2018.

• Po si ções que já atu ou: Na ba se jo -
ga va mais co mo meia cen tra li za do, no
pro fis si o nal pas sou a atu ar um pou co
mais re cu a do, co mo se gun do vo lan te.
• Clu bes por on de já atu ou: In ter na -
ci o nal (ba se), Fi guei ren se e Sam paio
Cor rêa
• Tí tu los mais im por tan tes: Me lhor
meia da Co pa San ta Ca ta ri na de 2018.

ENTREVISTA

Uma “obra prima” que
Guilherme assina
O

gol é o gran de mo men to do
fu te bol. Pro por ci o na ale gria
à tor ci da e ao au tor. As emo- 
ções, no en tan to, são mai o- 

res quan do a jo ga da que an te ce de a
che ga da da bo la na re de é fei ta com
ge ni a li da de. A ima gem fi ca eter ni za da
na men te de quem viu e o atle ta que
dei xou sua mar ca é, às ve zes, aplau di- 
do até pe lo la do con trá rio.

O Es tá dio Cas te lão tem si do pal co
de gols de ra ra be le za, co mo o que foi
mar ca do pe lo jo vem meia Gui lher me
Tei xei ra, do Sam paio Cor rêa, na noi te
da úl ti ma se gun da-fei ra (22/03), con- 
tra o Sal guei ro-PE, vá li do pe la Co pa
do Nor des te. O fei to ga nhou des ta- 
que, tam bém, por que con so li dou a vi- 
tó ria tri co lor e ocor reu no mo men to
em  que o ti me da ca sa cor ria o ris co
de so frer um em pa te e ver re du zi das
su as chan ces de su bir ao G4 que vai
clas si fi car os me lho res pa ra a pró xi ma
fa se da com pe ti ção.

Nes ta en tre vis ta a O Im par ci al,
Gui lher me fa la da emo ção do gol e de
ou tros as pec tos da sua car rei ra pro fis- 
si o nal. Des ta ca o bom mo men to que
vi ve e o cli ma de har mo nia pre do mi- 
nan te na Bo lí via Que ri da.

 O Im par ci al: Vo cê fez um dos gols
mais bo ni tos da his tó ria do Cas te lão.
Já vi nha trei nan do es se ti po de jo ga- 
da in di vi du al den tro da área ou o gol
di an te do Sal guei ro acon te ceu por
aca so?

Gui lher me: Bus co sem pre es tar pi- 
san do na área pra dar op ções aos meus
com pa nhei ros e es tar mais per to do
gol. O gi ro que dei ali no lan ce é um
mo vi men to que sem pre trei nei e cos tu- 
mo ter su ces so quan do uti li zo, é uma
ca rac te rís ti ca mi nha, en tão dá pra di- 
zer que é al go que sem pre es tou trei- 
nan do, sim. Além de trei nar, quan do
era cri an ça sem pre via o Ini es ta fa zen- 
do e fi ca va trei nan do em ca sa, além

de le, o Arthur, que ho je es tá na Ju ven- 
tus, tam bém sem pre faz e gos to de
acom pa nhar pa ra aper fei ço ar o mo vi- 
men to.

Já fez ou tros gols pa re ci dos com
es se ti po de jo ga da ou es sa foi a pri- 
mei ra? Ci te ou tros gols bo ni tos que
vo cê já fez.

Ano pas sa do pe lo Fi guei ren se tam- 
bém mar quei um bo ni to gol, em uma
vi tó ria por 2 a 0 con tra o Pa ra ná, mas
foi em um lan ce com ple ta men te di fe- 
ren te. Na oca sião, o ata can te fez o pivô
pra mim, do mi nei no pei to e sem dei- 
xar cair chu tei, a bo la foi di re to no ân- 
gu lo. 

 Es sa é sua prin ci pal ca rac te rís ti ca
(jo ga da in di vi du al) pró xi mo da área
ou vo cê tam bém ar ris ca mui to nas fi- 
na li za ções de mé dia dis tân cia? Tens
boa pon ta ria?

Pra ser sin ce ro não cos tu mo chu tar
mui to não, é um as pec to que tan to eu
te nho pro cu ra do me lho rar e que o Ra- 
fa el tam bém tem sem pre me co bra do.

Vo cê já foi ape li da do de Tony Kro- 
os. Qual a se me lhan ça do seu es ti lo
com o fu te bol do cra que ale mão?

A tor ci da gos ta des sa com pa ra ção
até mes mo pe la apa rên cia fí si ca, mas
eu sou mais bo ni to (ri sos). Fa lan do do
es ti lo de jo go, ele é um atle ta que dis- 
pen sa co men tá ri os e ad mi ro mui to, jo- 
ga mos pra ti ca men te na mes ma po si- 
ção e te mos al gu mas ca rac te rís ti cas
em co mum, es ta mos sem pre bus can do
a bo la e di tan do o rit mo do jo go. Fi co
mui to fe liz com es sa com pa ra ção, me
sin to hon ra do sem pre que ve jo.

 Os téc ni cos dos de mais clu bes por
on de vo cê pas sou pe dem pa ra vo cê
apro vei tar es sa ha bi li da de pa ra de- 
sar ru mar a de fe sa ad ver sá ria ou a
mai o ria in sis te que se ja mais co le ti- 
vo? O que vo cê acha que fez com mai- 
or per fei ção?

Os trei na do res sem pre nos dão a li- 
ber da de pra fa zer a jo ga da que acha- 
mos me lhor em cam po e é as sim com o
Ra fa el tam bém. Pra ser sin ce ro, ve jo

mais mi nha ca pa ci da de de pas sar a
bo la e vi são de jo go co mo meus prin ci- 
pais atri bu tos, até mais do que o dri- 
ble.

Além de fa zer gols, vo cê é tam bém
um atle ta que gos ta de dar as sis tên- 
ci as pa ra os ata can tes? Co mo vem
sen do es sa prá ti ca aqui no Sam paio
Cor rêa?

Sim, gos to mui to de dei xar meus
com pa nhei ros em con di ções de fi na li-
zar a jo ga da. Na mi nha es treia pu de
con tri buir com uma as sis tên cia e par- 
ti ci pei di re ta men te do quar to gol tam-
bém, es pe ro que ve nham mais no de- 
cor rer da tem po ra da.

Gos to mui to de dei xar

meus com pa nhei ros em

con di ções de fi na li zar a

jo ga da.

Vo cê con si de ra que já es tá na me- 
lhor for ma fí si ca des se iní cio de tem-
po ra da ou ain da pre ci sa atin gir um
ín di ce bem mais aci ma pa ra ren der
tu do o que  sa be nos pró xi mos jo gos?

Já me sin to mui to bem fi si ca men te
sim e sin to que es tou na mi nha me lhor
for ma des de que che guei aqui no Sam-
paio.

“Gosto muito de me aproximar dos atacantes”

Nem sem pre vo cê co me ça jo gan- 
do, nes se ti me do Sam paio. Co mo en- 
ca rar es sa si tu a ção de  en trar de pois
que um pla car nem sem pre es tá fa- 
vo rá vel? Is so o in co mo da, ou acha
que tu do é nor mal?

Te mos um elen co mui to qua li fi ca- 
do, com jo ga do res de mui ta qua li da de
téc ni ca e o Ra fa el sem pre dei xou bem
cla ro que nes se co me ço de tem po ra da
ia ro dar bas tan te o ti me pra dar rit mo
a to dos, en tão fi co bem tran qui lo em
re la ção a is so. Cla ro que que ro es tar
sem pre jo gan do, co mo to do jo ga dor
quer, mas res pei to as de ci sões do Ra fa- 
el e sem pre que ele pre ci sar es ta rei
pron to pa ra aju dar o ti me.

 O Sam paio, no ano pas sa do, mes- 
mo com o ar ti lhei ro da Sé rie B do
Bra si lei ro, te ve jo gos em que o ata- 
can te Caio Dan tas ren deu pou co
por que os mei as não se apro xi ma- 
vam de le. Vo cê é do ti po que gos ta de
jo gar mais adi an ta do ou se em pe nha
mui to na mar ca ção?

Ape sar de gos tar de bus car a bo la
pa ra par ti ci par da cons tru ção das jo- 
ga das, tam bém gos to mui to de me
apro xi mar dos ata can tes e de pi sar na
área, é al go que te nho tra ba lha do ca da
vez mais e que sei que po de aju dar o ti- 
me.

Vo cê pre ten de con ti nu ar no Sam- 
paio Cor rêa na Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro ou o con tra to abre
por tas pa ra res ci são em ca so de sur- 
gir uma pro pos ta de ou tro clu be in- 
te res sa do? O con tra to vai até quan- 
do?

Ho je mi nha ca be ça es tá 100% fo ca- 
da no Sam paio, que ro aju dar o clu be a
con quis tar o es ta du al e o bi da Co pa do
Nor des te, ho je es se é o meu pla ne ja- 
men to, o fu tu ro a Deus per ten ce. Mas
meu fo co é no aqui e ago ra.

 Co mo é ho je o am bi en te do clu be 
em se tra tan do de re la ci o na men to
en tre atle tas e co mis são téc ni ca?

Nos so am bi en te é mui to bom, to dos
se dão su per bem tan to den tro co mo
fo ra de cam po e a re la ção da co mis são
com a gen te tam bém é ex ce len te. É um
gru po mui to le gal de se fa zer par te.

 Vo cê é do ti po que gos ta de per ma- 
ne cer mais tem po em um clu be (um
ano, por exem plo) ou en ten de ser ne- 
ces sá rio mu dar pa ra se adap tar a ou- 
tras re giões e ao tra ba lho de trei na- 
do res com ou tras fi lo so fi as de jo go?

Ho je es tou fo ca do no pro je to que o
Ra fa el e o clu be fi ze ram pra mim, an- 
tes de as si nar aqui o Ra fa el me li gou e
dis se que que ria con tar mui to co mi go,
is so me mo ti vou a fe char com o Sam- 
paio e me mo ti va ain da mais a que rer
dar ale gria aos tor ce do res da Bo lí via
Que ri da. Es sa é mi nha pri mei ra ex pe- 
ri ên cia no fu te bol nor des ti no e te nho
gos ta do mui to, es pe ro fa zer meu no me
por aqui.

Co mo vo cê vê o fu te bol bra si lei ro e
es sa pan de mia do co ro na vi rus?
Atra pa lha mui to? Vo cê já foi ví ti ma?

In fe liz men te es ta mos no pi co des sa
pan de mia que vem as so lan do nos so
país, mas den tro do fu te bol te mos pro- 
to co los que são se gu ros e de vem ser res- 
pei ta dos. Sim, já ti ve o co vid-19, mas
fe liz men te não apre sen tei sin to mas
gra ves e gra ças a Deus já es tou 100%
re cu pe ra do. Bus co es tar sem pre res pei- 

tan do as re co men da ções sa ni tá ri as
pa ra me man ter se gu ro e to dos ao meu
re dor tam bém.

NBA

Durant faz ataque
homofóbico contra ator

KEVIN DURANT PODE SER PUNIDO PELA ORGANIZAÇÃO DA NBA

Ke vin Du rant se en vol veu em uma po lê mi ca nas re- 
des so ci ais. Nes ta se ma na, Mi cha el Ra pa port di vul gou
ata ques do jo ga dor do Brooklyn Nets. Após crí ti cas do
ator, o as tro da NBA lhe en vi ou men sa gens pri va das
ame a ça do ras e com xin ga men tos e in sul tos ho mo fó bi- 
cos e mi só gi nos. “Re ce bo ame a ças e men sa gens no jen- 
tas DI A RI A MEN TE, mas nun ca, em meus so nhos mais
lou cos, pen sei que (Ke vin Du rant) es ta ria en tre eles. A
pró pria co bra ago ra es tá me ame a çan do, tra zen do mi- 
nha es po sa à to na e quer lu tar. Es te de ve ria ser o que ri- 
di nho dos Es ta dos Uni dos, cer to?”, pos tou Ra pa port.

O ator com par ti lhou as men sa gens que Du rant lhe
en vi ou de pois de crí ti cas a uma en tre vis ta do jo ga dor a
Char les Barkley. Na oca sião, Ra pa port dis se que Du rant
pa re cia “su per sen sí vel”. “Eu ou vi tu do an tes de vo cê,
b***. Chuck não pre ci sa de vo cê co mo se gu ran ça, sua
va dia de vo ra do ra de p*** pá li da e pas to sa. Ju ro que vou
cus pir na sua ca ra quan do eu en con trar seu c*** su jo.
Vo cê é uma va dia ape nas por se im por tar com co mo eu
dou uma en tre vis ta. Tu do o que vo cê faz é chu par o p***
de ou tros ho mens pa ra cha mar a aten ção. Trump não
pres tou aten ção na sua bun da, en tão ago ra vo cê quer
usar to do mun do pa ra ter au di ên cia e ri sa das. Sua vi da é
uma pi a da, seu p*** chu pa dor de r***. Pe da ço de m***”,
ata cou Du rant. O as tro da NBA ain da ten tou mar car
uma bri ga com Ra pa port nas ru as de No va York e pe diu
o en de re ço do ator pa ra con fron tá-lo. Ele tam bém en- 
vol veu a es po sa de Ra pa port em seus in sul tos. Em um
co men tá rio em uma re de so ci al, Ke vin Du rant re co nhe- 
ceu que er rou. “Eu e o Mi ke te mos con ver sas MAIS LOU- 
CAS do que is so re gu lar men te e ho je ele es tá p***… Mi- 
nha cul pa, d***”, pos tou Du rant. Ke vin Du rant po de to- 
mar uma pu ni ção dis ci pli nar da NBA pe los xin ga men- 
tos ho mo fó bi cos e mi só gi nos. Há pre ce den tes na li ga,
que já mul tou Ko be Bryant e Ra jon Ron do no pas sa do.

UFC

Jon Jones quer US$10
milhões para lutar

JON JONES TREINA FORTE PARA SUBIR PARA O PESO-PESADO

Jon Jo nes usou as re des so ci ais pa ra fa lar so bre o as- 
sun to que vi rou po lê mi ca nes ta se ma na no UFC: uma
pos sí vel lu ta pe lo cin tu rão pe so-pe sa do (até 120kg) com
o no vo cam peão Fran cis Ngan nou. Ele re ve lou uma reu- 
nião re cen te com um ad vo ga do do Ul ti ma te, Hun ter
Camp bell, em que apon tou que va lo res em tor no de US$
8 a 10 mi lhões por es sa lu ta se ri am bai xos.

Nu ma enor me sequên cia de posts, Jon Jo nes des ta ca
que tem sen ti do que es sa se ria a mai or lu ta de to dos os
tem pos pa ra o UFC, e que me re ce ser bem pa go por ela.
Tam bém res sal tou que, ape sar de não es tar re cla man do
so bre is so ago ra, te ria si do mal pa go ao lon go do tem po
na or ga ni za ção. Cla ra men te o ex-cam peão meio-pe sa- 
do (até 120kg) quer uma fa tia mai or que de cos tu me pa- 
ra fa zer es sa lu ta acon te cer. Do ou tro la do, já na co le ti va
após o UFC 260, no úl ti mo sá ba do, Da na Whi te, pre si- 
den te do UFC, ten tou mi ni mi zar os pe di dos de ga nhos
de Jon Jo nes. O che fão ten tou dar a im pres são de que o
lu ta dor es ta ria com me do de en fren tar Ngan nou ao co- 
lo car o di nhei ro co mo con di ção. “Ti ve uma bre ve reu- 
nião por te le fo ne com o ad vo ga do do UFC, Hun ter
[Camp bell], há al guns di as. A par tir de ago ra, dis se a ele
que al go em tor no de oi to a US$ 10 mi lhões se ria mui to
bai xo pa ra uma lu ta des sa mag ni tu de. Is so é tu do o que
foi dis cu ti do até ago ra”.

São Luís, quinta-feira, 1 de abril de 2021
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Os altos índices de rejeição são uma clara demonstração de que quem topou continuar
assistindo o 'BBB 21' está amplamente engajado

TELEVISÃO

Por que há rejeições
recordes no BBB 21?

N
e go Di foi um dos pri mei ros
par ti ci pan tes do ‘Big
Brother Bra sil 21’ a ser eli- 
mi na do. Par te do cha ma do

“ga bi ne te do ódio”, re ce beu um ín di ce
de re jei ção al tís si mo do pú bli co:
98,76%. Até en tão, o nú me ro foi um
re cor de pa ra a his tó ria do pro gra ma.
Não du rou mui to. Al gu mas se ma nas
de pois, Ka rol Con ká foi a eli mi na da
da vez, com sur pre en den tes 99,17%.
Por fim, veio ele, Pro jo ta, que tam bém
dei xou o pro gra ma com mais um nú- 
me ro al to de vo tos: 91,89%.

De fa to, es sa edi ção do ‘BBB 21’ é
his tó ri ca. Pri mei ro, por que acon te ce
no meio de uma pan de mia. No ano
pas sa do, a edi ção de Ba bu San ta na e
Ma nu Ga vas si foi vis ta co mo uma óti- 
ma dis tra ção pa ra um mo men to em
que nin guém sa bia ain da mui to bem
o que es ta va acon te cen do. Es se ano,
veio com a ex pec ta ti va de ser um res- 
pi ro pa ra uma si tu a ção que, há tem- 
pos, era caó ti ca. Do ce ilu são. O ‘BBB
21’ vi rou qua se um show de hor ro res,
com de mons tra ções de fal ta de em pa- 
tia, ra cis mo, xe no fo bia e até in to le- 
rân cia que atin gi ram pa ta ma res tão
as sus ta do res que mui tos usuá ri os do
Twit ter pre fe ri ram dei xar o pro gra ma
de la do pa ra pou par a saú de men tal.

Por ou tro la do, os al tos ín di ces de
re jei ção são uma cla ra de mons tra ção
de que, quem to pou con ti nu ar as sis- 
tin do o ‘BBB 21’ es tá am pla men te en- 
ga ja do. E is so é uma boa no tí cia. Não
só pa ra a au di ên cia do pro gra ma, que,
com cer te za, re ce be os de vi dos lou- 
ros, mas por que de mons tra um no vo
po si ci o na men to que vi mos cres cer no
úl ti mo ano do Bra sil.

Va mos com bi nar, não tem si do fá cil
ser bra si lei ro. Com o sis te ma de saú de
pú bli ca à bei ra de um co lap so, um
pre si den te cla ra men te mais in te res- 
sa do em go ver nar pa ra si pró prio do
que pa ra o po vo e a eco no mia de sas- 
tro sa, não há saú de men tal que
aguen te. No en tan to, é pre ci so dar o
bra ço a tor cer pa ra afir mar que a pan- 
de mia trou xe o que, tal vez, de mo ras se
mui to tem po pa ra acon te cer por aqui:
uma ne ces si da de de po si ci o na men to
bru tal con tra as in jus ti ças que vi ven- 
ci a mos to dos os di as.

Se ja em re la ção a uma das mai o res
in flu en cers bra si lei ras, se ja por con ta
do com por ta men to de fa mo sos den- 
tro de uma ca sa te le vi si o na da, o que
es sas ta xas de re jei ção de mons tram
são uma mu dan ça na acei ta ção ao
pen sa men to ex tre mis ta. E is so, mui to
pos si vel men te, não es tá re ser va do
ape nas ao pes so al do Twit ter, sem pre
tão en ga ja do nos mu ti rões de vo ta- 
ção. O ‘BBB 21’ é um pro gra ma que al- 
can ça mui ta gen te no país in tei ro e al- 
gu mas de las, pro va vel men te, nem re- 
des so ci ais têm.

Mas, mes mo den tro da bo lha pes- 
so al de ca da um, é pos sí vel per ce ber
uma mu dan ça sig ni fi ca ti va. A ex clu- 
são de al guém por pu ra im pli cân cia,
fal ta de em pa tia e com pre en são, não
cai bem. Xe no fo bia com pes so as do
mes mo país, não vai bem. Ma chis mo
es can ca ra do, pas san do a li nha do
ofen si vo, não vai bem mes mo. E, não,
a in ter net não tem es que ci do os er ros
pas sa dos. 

É in gê nuo pen sar que tu do es tá re- 
sol vi do por que a ta xa de re jei ção aos
par ti ci pan tes mal quis tos do ‘BBB’ es- 

tá al tís si ma. Mas é um sin to ma. No
atu al pa re dão, que acon te ceu na noi te
de ter ça-fei ra (29), ti ve mos mais uma
bri ga boa nes se sen ti do: Ro dolf fo e
Sa rah. O pri mei ro, fez co men tá ri os
ho mo fó bi cos e che gou a co men tar
que, em agos to do ano pas sa do, deu
uma fes ta pa ra até 15 pes so as no dia
do seu ani ver sá rio en quan to apre sen- 
ta va sin to mas de gri pe. 

Sa rah, por ou tro la do, co me çou co- 
mo uma gran de pro ta go nis ta do pro- 
gra ma, com su as tá ti cas de es pi o na- 
gem en gra ça dís si mas e a es per te za
em re la ção ao jo go. Os tuí tes com elo- 
gi os, no en tan to, ex pi ra ram ra pi da- 
men te. Pou co tem po de pois ela co- 
me çou não só a ex por o apoio ao pre-
si den te Jair Bol so na ro co mo a co men-
tar, mais de uma vez, que foi a fes tas
du ran te a pan de mia – in clu si ve, dis se
que re ce beu a li ga ção de que foi acei ta
no ‘BBB’ en quan to es ta va na ba la da.
Tu do is so quan do a pan de mia co me- 
ça va a es ca lar mui to por aqui. 

Em re su mo: a bri ga foi gran de, mas
al guém te ve que sair pri mei ro. Is so,
pe lo me nos, é um fa to que o ‘Big
Brother’ já dei xou cla ro: ti rar rá pi do, e
com uma de mons tra ção cla ra de de- 
sa gra do, os par ti ci pan tes que têm de- 
mons tra do com por ta men tos e ati tu- 
des que são ab so lu ta men te não em- 
pá ti cos com o mo men to em que vi ve-
mos ou com seus co le gas de con fi na-
men to. E, sen do fran cos, é com pli ca- 
do bri gar por al guém que faz ques tão
de di zer que não se pre o cu pa com
uma pan de mia quan do o Bra sil já so- 
ma mais de 300 mil mor tos e só o es ta- 
do de São Pau lo ba te re cor de de óbi- 
tos diá ri os.

STALLONE

Prelúdio de Rocky
pode virar série

SÉRIE DEVE CONTAR HISTÓRIAS ANTES DO PRIMEIRO FILME

O ator ame ri ca no Sylvester Stal lo ne pu bli cou na con- 
ta do Ins ta gram, uma pá gi na es cri ta à mão com uma
pro pos ta de sé rie pre lú dio que an te ce de ria o pri mei ro
lon ga-me tra gem da fran quia Rocky, uma das mais lon- 
ge vas do ci ne ma.

Os epi só di os pas sa ri am du ran te a agi ta da dé ca da de
1960, quan do o jo vem bo xe a dor pre sen ci a ria al guns dos
fa tos mais re le van tes pa ra a con tem po ra nei da de, co mo
a re vo lu ção se xu al, a che ga da do ho mem à lua e o mo vi- 
men to pe los di rei tos ci vis nos Es ta dos Uni dos.

“Es sa de ve ser mi nha pos ta gem mais es tra nha até ho- 
je. Co me cei es ta ma nhã es cre ven do uma pro pos ta de
uma sé rie pre lú dio de Rocky pa ra o stre a ming. Ide al- 
men te, al gu mas tem po ra das com 10 epi só di os pa ra re- 
al men te co nhe cer o co ra ção des tes per so na gens quan- 
do eram jo vens. Aqui vai uma por ção do co me ço do meu
pro ces so cri a ti vo. Es pe ro que dê cer to. De pois pre ci sei
ali vi ar mi nha ca be ça e fui pes car! Dois ex tre mos! Con ti- 
nu em lu tan do!”

On tem, o ator, que tam bém es cre veu os ro tei ros dos
seis fil mes Rocky e di ri giu dois de les, pu bli cou mais um
pou co do pro ces so cri a ti vo da sé rie que de ve con tar os
pri mór di os da his tó ria do pu gi lis ta íta lo-ame ri ca no tra- 
ba lha dor e bon do so.

“Eu sei que mi nha es cri ta é mui to es tra nha. Mas atin- 
giu o ob je ti vo. Mas de ci di mos trar um pou co mais do
pro ces so cri a ti vo do pre lú dio de Rocky, mas des ta vez é
mui to mais le gí vel … Me di ga o que vo cê achou. Es tou
ani ma do. MGM es tá ani ma do. Es pe ro que vo cê tam bém
es te ja.”, pu bli cou o as tro na le gen da da pu bli ca ção.

MÚSICA

Podcast discute a cultura do Maranhão

O PRODUTOR CULTURAL THIERRY CASTELO É UM DOS PARTICIPANTES DO PROJETO

Acom pa nhan do a cres cen te ade são aos
pod casts, o co le ti vo Ma tra quei ros es treia
ho je (01) com seu pro du to nas prin ci pais
pla ta for mas de stre a ming e no youtube.
Ba ti za do em alu são ao ins tru men to sím bo- 
lo dos bum ba-meu-bois tra di ci o nais de so- 
ta que da bai xa da e da ilha e às pes so as
mui to co mu ni ca ti vas que gos tam de tro car
ideia e fa lar mui to so bre te mas va ri a dos, o
pod cast se apre sen ta co mo uma con ver sa
en tre ami gos pa ra com pre en der mais so- 
bre mú si ca, pro ces sos de cri a ção, pro du- 
ção, car rei ras e quais são as prin ci pais ten- 
dên ci as pa ra o mer ca do. É uma opor tu ni- 
da de de apre sen tar ao pú bli co em pro fun- 
di da de o no vo ce ná rio mu si cal que es tá
sen do cons truí do no es ta do. São no vas vo- 
zes, ins tru men tos, his tó ri as, tra je tó ri as e
de sa fi os.

“Acre di to que o Ma tra quei ros Pod cast é
um acon te ci men to mui to im por tan te pa ra
o ecos sis te ma da mú si ca do Ma ra nhão.
Quan do fa la mos de ca deia pro du ti va, acre- 
di to que es ta se ja o nú cleo de tu do, é pre ci- 
so que não se pen se ape nas nas obras, já
que é a for ça mo triz e o em pe nho des ses
ato res que fa zem do nos so lu gar Ma ra- 
nhão, um ter ri tó rio sin gu lar e de efer ves- 
cên cia cul tu ral. Pa ra ala van car mos a ce na

ar tís ti ca, pre ci sa mos de fer ra men tas e
fren tes que au xi li em nes se pro ces so de
con tar as his tó ri as que es tão por trás dis so
tu do e de mons trar to da a po tên cia da nos- 
sa mú si ca”, des ta cou Fer nan da Pre tah,
can to ra, pro du to ra e uma das apre sen ta- 
do ras do pro gra ma.

No pri mei ro epi só dio, va mos co nhe cer
mais so bre a can to ra e ci en tis ta so ci al, Re- 
gi a ne Araú jo, que vem des pon tan do nas re- 
des so ci ais com su as in ter pre ta ções in ti- 
mis tas e emo ci o nais de can ções de ar tis tas
co mo Céu e Bil lie Eil lish. Tran si tan do, prin- 
ci pal men te, pe lo reg gae, Re gi a ne che gou à
se mi fi nal do fes ti val Can ta São Luís re a li za- 
do pe la Pre fei tu ra no fi nal do ano pas sa do,
com per for man ces mui to elo gi a das e chei- 
as de per so na li da de. “Meu amor, a vi da es- 
cor re em te las de co res…” são os pri mei ros
ver sos de sua úl ti ma com po si ção Ti rem as
cer cas, um ma ni fes to con tra o ma chis mo e
a in to le rân cia pre sen tes na so ci e da de, can- 
ta da em par ce ria com Nú bia e Dé bo ra Me- 
lo.

O Ma tra quei ros tem em sua equi pe os
mu si cis tas e pro du to res cul tu rais: Thierry
Cas te lo, Fer nan da Pre tah, Lui za Fer nan- 
des, João Si mas e Hu go Cé sar com par ce ria
do co le ti vo Ar roz de Cu xá Pro du ções.

CINEMA

Thundercats vai virar filme híbrido

O NOVO FILME SOBRE OS THUNDERCATS VAI SER UM HÍBRIDO ENTRE ANIMAÇÃO E CGI 

Thun der Cats vai ga nhar um fil me com
di re ção de Adam Win gard (God zil la vs
Kong). A pro du ção da War ner Bros. te rá
ro tei ro de Win gard e Si mon Bar rett (Vo cê
é o Pró xi mo), e vai ser um hí bri do en tre
ani ma ção e CGI. 

O di re tor afir mou que

op tou por não fa zer em

li ve-ac ti on por que “não

quer que se pa re ça com

Cats”.

Se gun do Adam Win gard, ele des co briu
que a War ner es ta va pre pa ran do um fil me
dos Thun der Cats com pro du ção de Dan
Lin e Roy Lee, pro du to res de seu fil me de

De ath No te na Net flix. Ele en tão pe diu pa- 
ra re es cre ver o ro tei ro e di ri gir o fil me, já
que Thun der Cats é uma pai xão an ti ga.

“Vi co mo uma opor tu ni da de de fa zer
um no vo ti po de es pe tá cu lo de fan ta sia de
fic ção ci en tí fi ca que as pes so as nun ca vi- 
ram an tes. Tem uma mi to lo gia ri ca, os
per so na gens são fan tás ti cos. As co res.
Que ro fa zer um fil me dos Thun der Cats
que te le ve di re to pa ra a es té ti ca dos anos
1980. Não que ro rein ven tar co mo eles se
pa re cem, que ro que se pa re çam com os
Thun der Cats”, afir mou o di re tor.

O fil me de Thun der Cats ain da não tem
da ta de es treia de fi ni da. Lan ça do ori gi- 
nal men te em 1983, Thun der Cats ga nhou
uma no va sé rie ani ma da em 2011 pro du- 
zi da pe lo Car to on Network. A emis so ra
vol tou ao uni ver so dos guer rei ros fe li nos
em 2019 com o lan ça men to de Thun der- 
Cats Ro ar. Além das ani ma ções, os per so- 
na gens ga nha ram HQs, in cluin do um
cros so ver com He-Man e os Mes tres do
Uni ver so.
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