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 Medidas restritivas 
prorrogadas até dia 11 
em todo o Maranhão 

98 98232.0262

COMBATE À COVID-19

O governador Flávio Dino anunciou a continuidade das medidas de restrição contra o coronavírus. O objetivo é conter o avanço 
da doença, reduzir os números de óbitos e os riscos de contágio. Na ocasião, o governador atualizou o cenário de pandemia no Ma-

ranhão e anunciou entrega de mais leitos para tratamento da Covid-19. As restrições vão valer até dia 11 de abril. PÁGINA 7

Saiba o que abre e fecha na Sexta-feira Santa
PÁGINA 9

Testes para 
pessoas em 

situação de rua 
são realizados 

na capital
PÁGINA  2

PÁGINA 10

OPORTUNIDADE    Caixa abre vagas de estágio no Maranhão
Página 9

Prefeito Eduardo Braide 
acompanha início do novo 
drive-thru de vacinação 
no Espaço Reserva da Ilha

Variação de 148% no preço do pescado

Prefeitura de Bequimão vai multar em R$ 10 mil  quem  não seguir decreto

SEMANA SANTA

 
 
A Páscoa que o mundo cristão come-
mora nestes dias santos até domingo é 
muito mais do que a expressão máxima 
da fé, mas também dias para confortar 
e solidarizar-se com a dor de 
milhões de pessoas que 
tombaram desde 2020, 
mundo afora, em ra-
zão da pandemia do 
coronavírus.

Páscoa de esperança 

BASTIDORES

Othelino e Carlos Lula 
incluem agentes de Segurança 

nos grupos prioritários
O presidente da Assembleia Legislati-

va do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), comunicou sobre a inclusão dos 
agentes de Segurança Pública nos grupos 
prioritários da vacinação, tema que vem 
sendo amplamente debatido na Assem-

bleia. PÁGINA 3

CAMPEONATO 
MARANHENSE

Saiba quem briga 
para ir às finais e 

para não cair
PÁGINA 11
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Presidente escolhe o general Paulo Sérgio como novo comandante do Exército, num
aceno à caserna, após a crise deflagrada com as demissões nas Forças Armadas

Pro con

His tó ri co

Cai xa

FORÇAS ARMADAS

Bolsonaro diminui
tensão com militares

A
pe sar de ser o ter cei ro na lis ta
dos mais an ti gos en tre os ge- 
ne rais qua tro es tre las, Pau lo
Sér gio Oli vei ra foi es co lhi do

pe lo pre si den te Jair Bol so na ro co mo
co man dan te do Exér ci to. O mi li tar,
que di ri gia o De par ta men to-Ge ral de
Lo gís ti ca (DGP) da For ça, subs ti tui rá
Ed son Le al Pu jol, de mi ti do pe lo che fe
do Pla nal to, após uma sé rie de em ba- 
tes que re sul tou na tro ca do mi nis tro
da De fe sa e dos co man dan tes das For- 
ças Ar ma das. A no me a ção de Pau lo
Sér gio foi a ma nei ra en con tra da por
Bol so na ro pa ra ali vi ar a ten são e evi- 
tar a per da to tal de apoio da ca ser na.

Na Ma ri nha, as su me o al mi ran te
Al mir Gar ni er dos San tos, no lu gar do
al mi ran te de es qua dra Il ques Bar bo sa
Jú ni or; e na For ça Aé rea Bra si lei ra
(FAB), o te nen te-bri ga dei ro do ar,
Car los de Al mei da Bap tis ta Ju ni or,
que ocu pa rá a va ga aber ta com a saí da
do te nen te-bri ga dei ro An to nio Car los
Mo ret ti Ber mu dez. Gar ni er era o se- 
gun do da lis ta de an ti gui da de, e Bap- 
tis ta Ju ni or, o pri mei ro, o que mos tra
que Bol so na ro quis se guir o cri té rio
es ti pu la do en tre mi li ta res.

Mes mo com a es co lha, a cú pu la das
For ças Ar ma das ain da não en go liu a
de mis são co le ti va dos che fes de Exér- 
ci to, Ma ri nha e Ae ro náu ti ca, fa to iné- 
di to, que abriu a mai or cri se en tre o
go ver no e os mi li ta res em 50 anos de
his tó ria. Mas a ava li a ção, por ora, é de
que o Exe cu ti vo ga nhou pon tos com
as no me a ções e en ten deu o re ca do
cla ro de que as For ças Ar ma das são
ins ti tui ções de Es ta do, não de go ver- 

no, por tan to, não acei ta rão qual quer
in ves ti da au to ri tá ria.

Res pei ta do no meio mi li tar, Pau lo
Sér gio es ta va, até ago ra, à fren te das
ações de com ba te à pan de mia den tro
da for ça-ter res tre.

 A di fí cil mis são de

en fren tar o mai or

de sa fio de saú de

pú bli ca do sé cu lo foi

da da a ele em mar ço do

ano pas sa do, quan do o

Bra sil re gis tra va os

pri mei ros ca sos da

co vid-19.

 A en tre vis ta con ce di da pe lo ge ne- 
ral ao Cor reio, pu bli ca da no úl ti mo
do min go, aca bou sen do o es to pim
pa ra a cri se en tre o go ver no e os mi li- 
ta res. Ele des ta cou as ações de com- 
ba te ao no vo co ro na ví rus, ado tan do
me di das res tri ti vas, que são re fu ta das
pe lo che fe do Exe cu ti vo. Sob a ges tão
de le, o DGP es ta be le ceu cam pa nhas
mas si vas pa ra uso de más ca ras, dis- 
tan ci a men to so ci al, tes ta gem em
mas sa e hi gi e ni za ção das mãos.

O re sul ta do foi uma ta xa de mor ta-
li da de de 0,13% na For ça, en quan to
na po pu la ção em ge ral é de 2,5%. Nos
hos pi tais mi li ta res, os me di ca men tos
uti li za dos são ba se a dos em re co men-
da ções da Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de (OMS) e da Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa).

 Em sen ti do opos to, o Mi nis té rio da
Saú de che gou a ado tar pro to co lo en- 
dos san do o uso de me di ca men tos
sem com pro va ção ci en tí fi ca com pro-
va da con tra a do en ça, co mo hi dro xi- 
clo ro qui na e iver mec ti na. Sob a ges- 
tão de Pau lo Sér gio, es ses me di ca- 
men tos só po dem ser usa dos em con-
sen so en tre mé di co e pa ci en te, e o do-
en te de ve as si nar um ter mo de res- 
pon sa bi li da de re co nhe cen do os ris- 
cos de fa zer uso de re mé di os sem efi- 
ci ên cia con tra a co vid-19.

Na en tre vis ta, Pau lo Sér gio en fa ti- 
zou: “Os nú me ros são re la ti va men te
bons em re la ção à po pu la ção em ge- 
ral, por con ta da pre ven ção que te- 
mos. O ín di ce de le ta li da de é mui to
bai xo, me nor do que na re de pú bli ca,
gra ças a es sa cons ci en ti za ção, es sa
com pre en são, que é o que eu acho
que, se me lho ras se no Bra sil, pro va-
vel men te, o nú me ro de con ta mi na dos
se ria bem me nor”.

Ir ri ta do com a en tre vis ta e sem diá- 
lo go com Pu jol, Bol so na ro de ci diu de-
mi tir o en tão mi nis tro da De fe sa, Fer- 
nan do Aze ve do, que não com par ti lha
da ideia de po li ti zar os quar téis. Em
se gui da, fo ram dis pen sa dos os co- 
man dan tes das For ças Ar ma das.

MEGA SENA

Prêmio não é resgatado e dinheiro vai para o Fies

O PRAZO DE 90 DIAS PARA RESGATE TERMINOU ONTEM E O GANHADOR DEIXOU DE RECEBER R$ 162,6 MILHÕES

A

Mais de R$ 162,6 mi lhões – me ta de
do prê mio pa go na Me ga da Vi ra da do
dia 31 de de zem bro – se rão re pas sa- 
dos ao Fun do de Fi nan ci a men to do
En si no Su pe ri or (Fi es), do Mi nis té rio
da Edu ca ção, des ti no dos prê mi os es- 
que ci dos. O pra zo de 90 di as pa ra res- 
ga te da bo la da ter mi nou nes sa quar- 
ta-fei ra (31) e o ga nha dor ou ga nha- 
do ra, que fez a apos ta pe la in ter net,
não apa re ceu.

O Pro con de São Pau lo che gou a
no ti fi car a Cai xa Econô mi ca Fe de ral
pa ra que o ban co iden ti fi cas se o ga- 
nha dor da Me ga da Vi ra da que não foi
bus car o prê mio. Se gun do o Pro con, a
Cai xa tem mei os pa ra sa ber quem ga- 
nhou o di nhei ro. “A apos ta efe tu a da
atra vés de meio ele trô ni co de man da a
re a li za ção de ca das tro e a in di ca ção
de car tão de cré di to co mo meio de pa- 
ga men to”, diz a no ta di vul ga da pe lo
ór gão de de fe sa do con su mi dor.

“Se é pos sí vel a iden ti fi ca ção do
apos ta dor, a Cai xa não po de co mo da- 
men te aguar dar o de cur so do pra zo e
se apro pri ar do di nhei ro. Ca so o apos- 
ta dor es te ja mor to, o prê mio per ten ce
aos seus her dei ros. E se a apos ta foi
fei ta por meio ele trô ni co, é de ver da
ins ti tui ção fi nan cei ra in for mar se não

é pos sí vel iden ti fi car o seu au tor”, res- 
sal tou o di re tor do Pro con, Fer nan do
Ca pez. No fim da tar de de on tem, o
Pro con-SP in for mou que a Cai xa res- 
pon deu ao re que ri men to. Se gun do a
ins ti tui ção fi nan cei ra, o ca das tro efe- 
tu a do no am bi en te vir tu al ser ve ape- 
nas pa ra ve ri fi car se o in te res sa do
cum pre os re qui si tos pa ra apos tar em
lo te ri as, co mo CPF vá li do, mai o ri da de
ci vil e re si dên cia em ter ri tó rio bra si- 
lei ro, e não po de ser usa do pa ra en- 
con trar ga nha do res.

O sor teio mais co bi ça do do país te- 
ve ape nas dois ven ce do res pa ra di vi- 
dir o va lor re cor de de R$ 325,2 mi- 
lhões, mas só o ga nha dor de Ara ca ju
já não de ve se pre o cu par mais com
bo le tos no fim do mês. Ele re ti rou o
di nhei ro que ga nhou: R$ 162,6 mi- 
lhões. Seu no me não foi re ve la do, co- 
mo ocor re com to dos os ga nha do res
das lo te ri as da Cai xa.

Por in crí vel que pa re ça, não são ra- 
ros os apos ta do res que dei xam o prê- 
mio pa ra trás. Se gun do a Cai xa, so- 
men te em 2020, R$ 311,9 mi lhões em
prê mi os não fo ram res ga ta dos. Os va- 
lo res le vam em con ta to das as mo da li- 
da des e fai xas de pre mi a ção co mo
Du pla-Se na, Qui na, Lo to fá cil, Lo to- 

ma nia e Lo te ca, que não fo ram re ti ra- 
das no pra zo. Pa ra re ti rar o prê mio,
além do bi lhe te, é pre ci so apre sen tar
do cu men to de iden ti fi ca ção, co mo o
CPF (Ca das tro de Pes so as Fí si cas). Os
nú me ros sor te a dos na Me ga da Vi ra da
2020 em de zem bro úl ti mo fo ram: 17 –
20 – 22 – 35 – 41 e 42.

A Cai xa in for mou, em no ta, que o
se gun do ga nha dor da Me ga da Vi ra da
de 2020 não re ti rou o prê mio no pra zo
le gal de 90 di as. Des sa for ma, o va lor
do prê mio bru to se rá in te gral men te
trans fe ri do ao FI ES, con for me es ta be- 
le ci do na Lei 13.756/2018. Se gun do
es sa lei, ca be ex clu si va men te ao apos-
ta dor so li ci tar o re ce bi men to de prê-
mi os de lo te ri as em até 90 di as.

Se gun do a no ta, ao fa zer a apos ta,
se ja em uma lo té ri ca ou pe la in ter net,
os da dos pes so ais do apos ta dor não
são re gis tra dos nos sis te mas da Cai xa.
“O ca das tro fei to no sis te ma de ven- 
das on li ne não é gra va do nas apos tas
efe tu a das, que são in de pen den tes e
in vi o lá veis, pa ra pro te ção do pró prio
apos ta dor”, in for mou o ban co. “Es sas
são me di das im pres cin dí veis ado ta- 
das pe lo ban co pa ra ga ran tir a se gu-
ran ça e in te gri da de das Lo te ri as Cai-
xa”.

PANDEMIA

Papa renuncia ao
lava-pés novamente

TODOS OS EVENTOS SERÃO CELEBRADOS DENTRO DOS MUROS

O pa pa Fran cis co ini ci ou on tem (1º) os ri tos da Se ma- 
na San ta com uma mis sa ma ti nal na Ba sí li ca de São Pe- 
dro, no Va ti ca no, em bo ra te nha re nun ci a do ao ri to tra di- 
ci o nal do la va-pés.

Pe lo se gun do ano con se cu ti vo, to dos os even tos que
mar cam a mor te de Je sus na cruz se rão ce le bra dos den- 
tro dos mu ros do Va ti ca no de vi do à pan de mia do co ro- 
na ví rus e sem a pre sen ça de mul ti dões de fiéis co mo no
pas sa do.

Fran cis co tam bém não com pa re ce rá à ce rimô nia na
tar de des ta Quin ta-fei ra San ta na ba sí li ca ro ma na de
São João que re cor da a Úl ti ma Ceia de Je sus com os seus
após to los e que fi cou a car go do de ca no do Co lé gio de
Car de ais, o car de al ita li a no Gi o van ni Bat tis ta Re.

Fran cis co, de 84 anos e que so fre fre quen te men te de
do res ciá ti cas que o fa zem an dar com di fi cul da de, op tou
por não par ti ci par nes te ato sim bó li co.

Em ou tros anos, o pon tí fi ce ar gen ti no ce le brou a
Quin ta-fei ra San ta em uma pri são e em um cen tro de re- 
fu gi a dos, e la vou os pés de de ten tos e imi gran tes, in clu- 
si ve de re li gião mu çul ma na, co mo uma men sa gem de
hu mil da de e to le rân cia.

Em no ta, o Va ti ca no re cor da que o dra ma da pan de- 
mia de co ro na ví rus mu dou o mo do de ce le brar em to do
o mun do e des ta ca que, “co mo no ano pas sa do”, o ri to
do la va-pés se rá “omi ti do” de vi do às res tri ções im pos tas
em mui tos paí ses.

Du ran te a cha ma da “mis sa cris mal” da ma nhã da
Quin ta-fei ra San ta, em que os óle os a se rem usa dos nos
sa cra men tos são ben zi dos, o pa pa fa lou das “cru zes”
que pe sam so bre a hu ma ni da de e re co nhe ceu que “vi- 
ve mos nu ma épo ca mar ca da por es cân da los” e que é
pre ci so re jei tá-los co mo “ve ne no”.

De vi do às res tri ções sa ni tá ri as im pos tas pe la pan de- 
mia na Itá lia, as ce rimô ni as li túr gi cas acon te ce rão “com
uma pre sen ça li mi ta da de fiéis” no que diz res pei to às
me di das sa ni tá ri as pre vis tas, es pe ci fi cou o Va ti ca no.

STF

AGU defende fim de
proibição de cultos

ANDRÉ MENDONÇA DEFENDEU NO STF A SUSPENSÃO  

O ad vo ga do-ge ral da União, An dré Men don ça, de fen- 
deu on tem (1º) no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) a
sus pen são de de cre tos es ta du ais que proí bem a re a li za- 
ção de cul tos re li gi o sos.

A ma ni fes ta ção foi in cluí da na ação em que o PSD
ques ti o na no STF a le ga li da de do de cre to do es ta do de
São Pau lo, que proi biu, de for ma ir res tri ta, a re a li za ção
de cul tos co mo me di da de pre ven ção à dis se mi na ção da
co vid-19. O re la tor da ação é o mi nis tro Gil mar Men des.

Na ma ni fes ta ção, An dré Men don ça diz que as me di- 
das res tri ti vas apli ca das du ran te a pan de mia de vem res- 
pei tar a dig ni da de e as li ber da des fun da men tais dos ci- 
da dãos.

Pa ra Men don ça, a res tri ção to tal de ati vi da des re li gi o- 
sas, mes mo sem aglo me ra ção de pes so as, im pac ta o di- 
rei to à li ber da de de re li gião.

“A com ple ta in ter di ção de ati vi da des re li gi o sas, tra- 
duz, em si mes ma, uma me di da ex ces si va men te one ro- 
sa, por quan to po de ria ser subs ti tuí da por res tri ções
par ci ais, vol ta das a evi tar si tu a ções em que ha ja o ris co
acen tu a do de con tá gio. Em ou tros ter mos, é par ti cu lar- 
men te ex ces si va, no pon to, a proi bi ção ir res tri ta de re a- 
li za ção de even tos re li gi o sos”, ar gu men ta Men don ça.

O mi nis tro tam bém de fen deu ur gên cia na con ces são
da li mi nar, di an te do fe ri a do de Pás coa.

“Pa ra os mais de 2 bi lhões de fiéis que pro fes sam a fé
cris tã no mun do, a Pás coa é tal vez a ce le bra ção mais im- 
por tan te de to das, unin do to dos os seg men tos do cris ti- 
a nis mo, co mo o ca to li cis mo ro ma no, a or to do xia ori en- 
tal e o pro tes tan tis mo, nas su as mais va ri a das ver ten tes.
No Bra sil, país em que cer ca de 80% da po pu la ção é ca- 
tó li ca ou evan gé li ca, mes mo des con tan do-se a par ce la
não pra ti can te, a im por tân cia re li gi o sa da efe mé ri de é
in dis cu tí vel pa ra mi lhões de bra si lei ros”, afir mou.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeito de Bequimão estipula valores que serão pagos por quem desrespeitar as
medidas estabelecendo os novos horários para o funcionamento do comércio na cidade

Bai xa da Ma ra nhen se

BEQUIMÃO

Multa de R$ 10 mil para 
quem  não seguir decreto
SAMARTONY MARTINS

O
s pre fei tos dos mu ni cí pi os 
de Be qui mão e de Ti mon 
en du re ce ram as me di das de 
pre ven ção e com ba te ao no- 

vo co ro na ví rus (Co vid-19). Se gun do o 
úl ti mo Bo le tim Epi de mi o ló gi co da Se- 
cre ta ria Es ta du al de Saú de (SES), des- 
ta quin ta-fei ra (31), o Ma ra nhão con- 
ta va com 24.2401 con fir ma dos e 6.070 
óbi tos, sen do que em Be qui mão com 
268 ca sos con fir ma dos e 15 óbi tos e  
Ti mon fo ram re gis tra dos 5.702 ca sos 
con fir ma dos com 234 óbi tos.

Em Be qui mão, o pre fei to João Mar- 
tins atu a li zou na úl ti ma ter ça-fei ra 
(30), o de cre to nº 007/2021 que de fi ne 
no vos ho rá ri os pa ra o fun ci o na men to 
do co mér cio e no vos va lo res a se rem 
pa gos por quem des res pei tar as me di- 
das es ta be le ci das pe lo do cu men to. 
Ago ra, as mul tas po dem va ri ar en tre 
R$ 1.100,00 e R$ 10.000,00. Os va lo res 
se rão re ver ti dos ao Fun do Mu ni ci pal 
de Saú de pa ra aju dar o mu ni cí pio no 
com ba te à pan de mia.

De acor do com o no vo de cre to, su- 
per mer ca dos, lo jas de rou pas, de mó- 
veis, de ma te ri ais de cons tru ção, 
açou gues, fru ta ri as, pa pe la ri as e afins 
de ve rão abrir às 7h, fe char obri ga to ri- 
a men te no pe río do com pre en di do 
en tre às 12h e 15h, po den do re a brir 
com en cer ra men to às 18h. Pa da ri as 
tam bém te rão fe cha men to obri ga tó- 
rio en tre às 12h e 15h, mas com uma 
di fe ren ça: po dem per ma ne cer aber- 
tas até às 19h. Já as aca de mi as e far- 
má ci as só po dem fun ci o nar até as 18h 
e 20h, res pec ti va men te.

JOÃO MARTINS É O PREFEITO DE BEQUIMÃO QUE DETERMINOU AS REGRAS

Ain da se gun do o de cre to nº 
007/2021 da Pre fei tu ra de Ti mon, 
igre jas e tem plos re li gi o sos de vem 
con ti nu ar res trin gin do a ocu pa ção. 
Ins ti tui ções es tão au to ri za das a re a li- 
zar ce le bra ções re li gi o sas e cul tos ro- 
ti nei ros, mas pre ci sam li mi tar o nú- 
me ro de fre quen ta do res em 30% da 
ca pa ci da de dos es pa ços e se guir to das 
as re co men da ções sa ni tá ri as (uso de 
más ca ras, dis po ni bi li za ção de ál co ol 
em gel e con tro le do dis tan ci a men to 
so ci al). O do cu men to man tém, ain da, 
a sus pen são das fé ri as pa ra pro fis si o- 
nais de saú de e das prá ti cas es por ti vas 
co le ti vas em qua dras, are nas e es pa- 
ços afins do mu ni cí pio.

Já a pre fei ta de Ti mon, Di nair Ve lo- 
so (PSB) de ter mi nou que  a par tir do 
dia 1º de abril, a Pon te João Luís Fer- 
rei ra, co nhe ci da co mo Pon te Me tá li- 
ca, que li ga a ci da de à Te re si na, no Pi- 
auí se rá to tal men te in ter di ta da por 

qua tro di as pa ra con ter o avan ço da 
pan de mia do no vo co ro na ví rus. A in- 
ter di ção vai até o do min go (4), e o trá- 
fe go de veí cu los só se rá li be ra do na 
se gun da-fei ra (5). A in ter di ção in te gra 
uma sé rie de me di das im pos tas pe lo 
mu ni cí pio, pu bli ca das no Diá rio Ofi- 
ci al no úl ti mo sá ba do (27). Du ran te o 
pe río do, tam bém ha ve rá sus pen são 
do co mér cio de rua e lo jas em shop- 
pings a par tir des ta quin ta-fei ra. Su-
per mer ca dos e con gê ne res de vem 
fun ci o nar com ape nas 50% da ca pa ci- 
da de e só po dem ven der pro du tos 
con si de ra dos es sen ci ais, co mo ali- 
men tos, pro du tos de lim pe za e hi gi e- 
ne. Ba res, res tau ran tes e bal neá ri os 
po dem fun ci o nar so men te até as 23h, 
nas mo da li da des delivery ou dri ve-th- 
ru. Já as ati vi da des re li gi o sas po dem 
ser re a li za das, des de que os tem plos 
ou igre ja te nham 50% da ca pa ci da de 
de ocu pa ção.

VACINAÇÃO

Agentes de Segurança nos grupos prioritários

OTHELINO NETO E CARLOS LULA REUNIRAM-SE PARA TRATAR SOBRE O PANORAMA GERAL DA COVID-19 NO MARANHÃO

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), reu niu-se, on tem,
com o se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, pa ra tra tar so bre o pa no- 
ra ma ge ral da pan de mia da Co vid-19
no Ma ra nhão. Na oca sião, o ti tu lar da
SES co mu ni cou ao par la men tar so bre
a in clu são dos agen tes de Se gu ran ça
Pú bli ca nos gru pos pri o ri tá ri os da va- 
ci na ção, te ma que vem sen do am pla- 
men te de ba ti do na As sem bleia com a
tra mi ta ção de um pro je to de lei, de
au to ria do de pu ta do Ril do Ama ral
(So li da ri e da de), nes te sen ti do. “Es se
as sun to foi pro vo ca do na As sem bleia,
dis cu ti do em du as ses sões. E, ho je, ti- 
ve a ex ce len te no tí cia, anun ci a da pe lo
se cre tá rio Car los Lu la, de que con se- 
guiu apro var es ta ini ci a ti va em âm bi- 
to na ci o nal e que vai im plan tar no
Ma ra nhão a pri o ri za ção da imu ni za- 

ção dos agen tes de Se gu ran ça Pú bli- 
ca”, fri sou Othe li no Ne to. Du ran te a
reu nião, eles con ver sa ram ain da so- 
bre as es tra té gi as de am pli a ção de lei- 
tos de en fer ma ria e UTI em São Luís e
as ações de com ba te ao co ro na ví rus
na Bai xa da Ma ra nhen se. O che fe do
Le gis la ti vo des ta cou que a inau gu ra- 
ção do no vo Hos pi tal de Cam pa nha
de São Luís, que pas sa a re ce ber pa ci- 
en tes a par tir des ta quin ta-fei ra, vai
am pli ar o aten di men to e aju dar no
tra ta men to da que les que pre ci sa rem
de in ter na ção, dan do um re for ço pa ra
de sa fo gar a re de hos pi ta lar pú bli ca e
pri va da, que já ca re ce de lei tos, prin- 
ci pal men te, de UTI.

Othe li no tam bém fa lou so bre a si- 
tu a ção da pan de mia na Bai xa da Ma- 
ra nhen se, que vem re gis tran do um

au men to do nú me ro de ca sos da do- 
en ça. “Na re gião, es tão fun ci o nan do
pa ra aten di men to de pa ci en tes com
Co vid-19 tan to o Hos pi tal de Vi a na,
co mo o Hos pi tal Ma cror re gi o nal de
Pi nhei ro, on de hou ve, in clu si ve, au- 
men to de lei tos de UTI. Con ver sa mos
so bre a pos si bi li da de de no vas am pli- 
a ções pa ra aten der à de man da lo cal”,
afir mou. O se cre tá rio Car los Lu la
agra de ceu o apoio da As sem bleia Le- 
gis la ti va e do pre si den te Othe li no
que, se gun do ele, tem si do um gran de
par cei ro no com ba te à Co vid-19 no
Es ta do. “Agra de ce mos aos de pu ta dos
e às su ges tões que nos tra zem, pois
são eles que es tão no dia a dia com os
pre fei tos e ou vin do as de man das da
so ci e da de. Es se diá lo go é im por tan te
pa ra que a gen te con si ga ter bons re- 
sul ta dos, co mo te mos con se gui do até
ago ra”, de cla rou o se cre tá rio.
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Com ba te à co vid

Ou tros con tá gi os

Ou tros con tá gi os (2)

“O po der do co ro na ví rus es tá su per di men -
si o na do pe las mí di as”.

Pás coa é re nas ci men to

Pás coa de es pe ran ça
A Pás coa que o mun do cris tão co me mo ra nes tes di as

san tos até do min go, é mui to mais do que a ex pres são
má xi ma da fé, mas tam bém di as pa ra con for tar e so li da- 
ri zar-se com a dor de mi lhões de pes so as que tom ba ram
des de 2020, mun do afo ra, em ra zão da pan de mia do co- 
ro na ví rus. São tam bém di as pa ra re lem brar o mai or de
to dos os sa cri fí ci os já fei tos e tam bém a mai or pro mes sa
cum pri da: Je sus Cris to, após ter si do cru ci fi ca do, não foi
mais acha do den tre os mor tos, pois ha via res sus ci ta do. 

Nes tes di as mi lha res es tão mor ren do no Bra sil, on de
só na quar ta-fei ra fo ram 3.780 vi das per di das em 24hs.
Nes te ano, mes mo em meio ao pe río do de iso la men to
so ci al, por con ta do co ro na ví rus, a da ta é uma opor tu ni- 
da de de ce le bra ção e de re fle xão. 

A men sa gem da Cruz, que re lem bra o sa cri fí cio de
Cris to, é a mai or den tre as pre ga das pe lo cris ti a nis mo.
To da via, an tes mes mo des te fa to tão pre ci o so, a Pás coa
já era ce le bra da pe lo po vo ju deu, in clu si ve foi co me mo- 
ra da por Je sus e seus após to los. Era a ce le bra ção fes ti va
pa ra lem brar a saí da do po vo ju deu do Egi to, após 400
anos de es cra vi dão. Por is so, a Pás coa tem o sig ni fi ca do
his tó ri co que, em he brai co quer di zer pas sa gem. Lem- 
bra ain da a noi te em que a úl ti ma pra ga foi lan ça da so- 
bre o Egi to. Por enor me coin ci dên cia, na que la noi te, a
or dem de Deus foi pa ra que seu po vo – to dos de ve ri am
per ma ne cer em seus la res, à es pe ra do gran de li vra men- 
to di vi no, co mo mos tra no tex to bí bli co em Êxo do 12:13.
“Já na úl ti ma Pás coa de Je sus e seus dis cí pu los, ele a res- 
sig ni fi cou pa ra tor ná-la sím bo lo de uma li ber ta ção mais
am pla e es pi ri tu al. 

A Pás coa cris tã tor nou-se, as sim, sím bo lo da re den- 
ção di vi na, por meio de Je sus Cris to, o Cor dei ro de Deus
que ti ra o pe ca do do mun do”, ex pli cou o chan ce ler do
Mac ken zie, re ve ren do Ro bin son Gran gei ro, em men sa- 
gem alu si va da Pás coa. Por tan to, es te é um mo men to es- 
pe ci al pa ra a his tó ria da hu ma ni da de, do Bra sil e do Ma- 
ra nhão. É o mo men to de re fle tir so bre o pa pel de ca da
um nes se mun do em meio a tan tas tem pes ta des. O que
fa zer pa ra de be lar a tra gé dia que se impôs con tra qua se
320 mil vi das per di das pa ra o co ro na ví rus no Bra sil.

 E co mo fa zer com que a gra ça de Deus, do nos so Pai
Je sus Cris to al can ce e se gu re a mão dos que se fo ram e
dos que so frem nos hos pi tais, com as fa mí li as sem qua- 
se na da po der fa zer. Só Ele e a ci ên cia são ca pa zes de nos
con du zir com ina ba la da es pe ran ça de que to dos uni dos
no com ba te à pan de mia ha ve re mos de ven cer es sa
guer ra de tan to so fri men to.

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va, Othe li no Ne- 
to (PC doB) es te ve on tem com o go ver na dor Flá vio Di no
e o se cre tá rio das Ci da des, Már cio Jerry ana li san do os
pro je tos do Exe cu ti vo que tra mi tam na Ale ma, em es pe- 
ci al os vol ta dos pa ra o com ba te à Co vid-19.

A pan de mia no Bra sil não es tá res tri ta ao co ro na ví rus.
Tem ou tros ví rus tão ar di lo sos quan to o con tá gio da co- 
vid: o da cor rup ção. A PF re ce be pe di do pa ra in ves ti gar
se te emen das apre sen ta das em no me de Ma jor Olim pio,
quan do ele já es ta va en tu ba do.

O pro je to 4.199/2020 cria a BR do Mar in cen ti va a ca- 
bo ta gem – na ve ga ção en tre por tos do país. E as emen- 
das fo ram apre sen ta das um dia an tes da mor te do se na- 
dor Ma jor Olím pio (PSL-SP), com o uso de sua se nha.
Mos tra o ta ma nho do in te res se econô mi co nes sa ma té- 
ria.

Do pre si den te Jair Bol so na ro, em sua vi a gem em mar- 
ço de 2020 aos Es ta dos Uni dos, quan do a co vid-19 ha via
ma ta do pou co mais de três mil pes so as no mun do. Na
vol ta, 20 mem bros da co mi ti va ofi ci al tes ta ram po si ti vo
pa ra co vid.

Pas sou a fun ci o nar, 4ª fei ra, o hos pi tal de cam- 
pa nha, no Es pa ço Re nas cen ça, apoi a do pe lo
Gru po Ma teus e a Uni ceu ma, do na do imó vel.
Il son Ma teus e a rei to ra Cris ti na Nitz fi ze ram a

en tre ga ao la do de Flá vio Di no e do se cre tá rio Sim plí cio
Araú jo.

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma pos tou no Twit ter, a
im por tân cia do pro je to, re la ta do pe lo co le ga
We ver ton Ro cha, que per mi te a em pre sas e
pes so as fí si cas aba te rem do Im pos to de Ren da

2021, des pe sas de con tra ta ção de lei tos clí ni cos e
de UTI pa ra uso de pa ci en tes de co vid-19.

O de sem bar ga dor Jor ge Ra chid in for mou no
Twit ter a “su bi da pa ra os bra ços de Deus”, de
seu ir mão Ale xan dre Mu ba rack. “Que ri do ir- 
mão ca çu la, brin ca lhão, ado ra va aven tu ras

nos Len çóis, pai amo ro so. Ele era o ca ra”, pos tou.
Re al men te, um ca ra ba ca na de mais.

Pa ra o pre si den te do TJ MA, de sem bar ga dor Lou ri val
Se re jo, a Pás coa é sinô ni mo do re nas ci men to, da re no- 
va ção – “traz con si go o sím bo lo da vi da, pa ra ilu mi nar e
for ta le cer nos sa es pe ran ça nos dan do for ça pa ra se guir- 
mos em bus ca dos nos sos ide ais”.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O bom senso prevaleceu
De pois do es tra go pro vo ca do pe la ati tu de

in tem pes ti va que re sul tou nas de mis sões do
ge ne ral Fer nan do Aze ve do e Sil va do Mi nis- 
té rio da De fe sa e dos três che fes das For ças
Ar ma das, o pre si den te Jair Bol so na ro op tou
por dar um pas so atrás pa ra evi tar uma cri se
mi li tar. Tu do o que o país não pre ci sa nes se
mo men to de sé ri as tur bu lên ci as po lí ti cas,
de eco no mia em fran ga lho e de mais de 320
mil mor tes pe la co vid-19.

Ao re fe ren dar três bons no mes pa ra co- 
man dar ao Exér ci to, a Ma ri nha e a Ae ro náu- 
ti ca, res pec ti va men te, o ge ne ral Pau lo Sér- 
gio, o al mi ran te Al mir Gar ni er dos San tos e o
te nen te-bri ga dei ro do ar Car los de Al mei da
Bap tis ta Ju ni or, o pre si den te aca tou a re co- 
men da ção dos mi li ta res pa ra que se fi zes se
uma tran si ção tran qui la nas For ças. Mais do
que is so, se afas tas se qual quer ris co de po li- 
ti za ção den tro dos quar téis.

Os úl ti mos di as fo ram de for te ten são, no
Con gres so e no Ju di ciá rio, an te a pos si bi li- 
da de de Bol so na ro trans for mar as For ças Ar- 
ma das, que são ins ti tui ções de Es ta do, em
ane xos do Pa lá cio do Pla nal to — uma afron- 
ta à de mo cra cia. Em di ver sas oca siões, o
pre si den te da Re pú bli ca ten tou ti rar dos al- 
tos co man dos das For ças, so bre tu do do

Exér ci to, de cla ra ções de apoio nas crí ti cas
con tra go ver na do res e pre fei tos que têm
ado ta do me di das res tri ti vas pa ra con ter a
for te dis se mi na ção do no vo co ro na ví rus.
Ha via o te mor de que as For ças Ar ma das em- 
bar cas sem em aven tu ras an ti cons ti tu ci o- 
nais, en dos san do o ra di ca lis mo que tan to
mal tem fei to ao país. Von ta de não fal tou ao
ocu pan te do Pla nal to, mas tan to o ge ne ral
Fer nan do quan to os três co man dan tes de- 
mi ti dos vi nham exer cen do um pa pel fun da- 
men tal pa ra dei xar a po lí ti ca do la do de fo ra
dos quar téis. Eles sa bem que não há es pa ço
pa ra re tro ces sos no Bra sil. A di ta du ra mi li tar
es tá re le ga da às pá gi nas tris tes da nos sa His- 
tó ria.

O ca so mais em ble má ti co de que pre va le- 
ceu o bom sen so nas es co lhas dos no vos co- 
man dan tes da For ças Ar ma das é o do ge ne- 
ral Pau lo Sér gio. No úl ti mo do min go, ele fez
de cla ra ções con tun den tes em en tre vis ta ao
Cor reio, de ta lhan do co mo me di das rí gi das
de se gu ran ça, de dis tan ci a men to so ci al, per- 
mi ti ram ao Exér ci to con tro lar as in fec ções
pe lo no vo co ro na ví rus den tro dos quar téis e
evi tar um nú me ro ex plo si vo de mor tes. Pe- 
los cál cu los de le, os óbi tos cor res pon de ram
a ape nas 0,13% de uma For ça que reú ne

mais de 220 mil pes so as. No país, es sa re la-
ção es tá aci ma de 2,5%.

Não foi só: o ge ne ral dis se que o Exér ci to
es ta va pre pa ra do pa ra uma ter cei ra on da da
co vid-19, que co me ça ria por Ma naus

. As de cla ra ções do no vo co man dan te da
For ça fi ze ram ba ru lho no Pla nal to, so bre tu- 
do por con tra ri a rem tu do o que pre ga o pre- 
si den te da Re pú bli ca, que não acre di ta em
me di das res tri ti vas pa ra con ter a do en ça.
Ter cei ro na li nha de an ti gui da de, o ge ne ral é
um exem plo cla ro de que a pos tu ra equi li- 
bra da de seu an te ces sor, Ed son Pu jol, con ti- 
nu a rá pre va len do den tro dos mu ros dos
quar téis.

A par tir de ago ra, su pe ra da a cri se nas
For ças Ar ma das, o go ver no de ve se con cen- 
trar no que re al men te é im por tan te: con ter a
dis se mi na ção e as mor tes pro vo ca das pe lo
no vo co ro na ví rus por meio de um am plo
pro gra ma de va ci na ção, es ti mu lar a eco no- 
mia, pois o de sem pre go não pa ra de cres cer
— são mais de 14 mi lhões de bra si lei ros sem
tra ba lho —, to car pro je tos fun da men tais,
co mo as re for mas cons ti tu ci o nais que es tão
no Con gres so, e di mi nuir os con fron tos. A
ho ra é de união em prol de um ob je ti vo mai- 
or, o bem-es tar da po pu la ção.

O imperador está nu

Tal vez a ver go nha se ja o pri mei ro
sen ti men to hu ma no. De um la do, na
Bí blia se con ta que Adão e Eva se es- 
con de ram da pre sen ça de Deus as sim
que co me te ram o pe ca do ori gi nal e
pro va ram do fru to da ár vo re do co- 
nhe ci men to do bem e do mal, por que
es ta vam nus. De ou tro la do, Darwin,
em sua obra “A Ex pres são das Emo- 
ções no Ho mem e nos Ani mais” afir- 
ma que “o ru bor é a mais hu ma na e
pe cu li ar das ex pres sões”. Ver go nha
pa ra to dos os gos tos.

Pa ra Darwin, a ver go nha é fru to da
pre o cu pa ção com a opi nião dos ou- 
tros. A prin cí pio pre o cu pa ção so bre a
nos sa pró pria apa rên cia fí si ca, mas
tam bém a par tir de cau sas mo rais re- 
la ci o na das à cul pa. “Não é a sen sa ção
de cul pa que co ra o ros to, mas sim a
ideia de que ou tros pen sam ou sa bem
que so mos cul pa dos”. Pa ra ele, os vai- 
do sos ra ra men te são afe ta dos, pois
“têm de ma si a da au to es ti ma pa ra se
sen ti rem de pre ci a dos”.

No con to “A rou pa no va do Im pe ra- 
dor”, Hans Ch ris ti an An der sen nar ra a
his tó ria de um go ver nan te vai do so
que con tra ta dois te ce lões que lhe
pro me tem fa zer as rou pas de se da
mais fi nas que se pos sa ima gi nar e
que só po dem ser vis tas por pes so as
in te li gen tes e que es ti ves sem pre pa- 
ra das pa ra ocu par os car gos que pos- 
suíam.

Os dois char la tães con tra ta dos fin- 
gi am te cer noi te e dia e so li ci ta vam
ca da vez mais di nhei ro pa ra as des pe- 
sas da rou pa e a ca da vi si ta de um mi- 
nis tro ou mem bro da cor te, apon ta- 
vam pa ra o te ar e per gun ta vam “o que
vo cês acham das co res? E do cor te da
rou pa?”. Os cor te sãos, vai do sos e me- 
dro sos de mais pa ra ad mi tir que na da
vi am, elo gi a vam e mos tra vam ao im- 
pe ra dor gran de sa tis fa ção com o pro- 
du to.

Ao fim, quan do o pró prio im pe ra- 

dor foi ve ri fi car a con fec ção, cer ca do
da sua cor te, pen sou: “Não ve jo na da,
na da! Mas é hor rí vel! Sou es tú pi do?
Ou… se rei in dig no do meu im pé rio?”
e se viu obri ga do a men tir tam bém,
dan do in clu si ve car gos ofi ci ais aos
dois es te li o na tá ri os.

O fim da his tó ria é co nhe ci do de to- 
dos: o Im pe ra dor re sol ve des fi lar pe la
ci da de com su as “rou pas” no vas e é
ba ju la do e elo gi a do por to dos que se
pre ten dem in te li gen tes ocu pan tes de
car gos pú bli cos, até que uma cri an ça
lhe apon ta o de do e diz: “o im pe ra dor
es tá nu, o im pe ra dor es tá nu!”. Mas já
é tar de de mais pa ra ele re co nhe cer
seus pró pri os er ros e ele se gue em per- 
ti ga do o seu cor te jo.  As sim co mo a
cri an ça po de nos re cor dar de Ra chel
Cle mens, a cri an ça que se re cu sou a
aper tar a mão do ge ne ral di ta dor João
Bap tis ta Fi guei re do em 1979, a his tó- 
ria po de nos re cor dar de vá ri os go ver- 
nan tes, em di ver sas es fe ras de po der,
que se acham in te li gen tes ou vai do sos
de mais pa ra re co nhe cer seus er ros e
que têm nos con du zi do co ti di a na- 
men te ao abis mo e à bar bá rie.

De ou tro la do, na In gla ter ra do sé- 
cu lo XI, Lady Go di va ten tou ne go ci ar
com o pró prio ma ri do, Le o fric (Con de
de Mér cia), a re du ção dos ab sur dos
im pos tos que es te co bra va da po pu la- 
ção da ci da de de Coventry. O seu ma- 
ri do lhe impôs uma con di ção: os im- 
pos tos se ri am re du zi dos se ela se sub- 
me tes se à ver go nha de ca val gar nua
pe las ru as da ci da de.

Ela acei tou e pe diu à po pu la ção
que se tran cas se em su as ca sas pa ra
que nin guém a tes te mu nhas se e, as- 
sim, ti rou su as rou pas, co briu seu cor- 
po com seu enor me ca be lo e se pôs a
atra ves sar a ci da de a ca va lo, es col ta da
por dois ca va lei ros. Diz-se que so- 
men te um ho mem, de no me Tom, se
es con deu pa ra olhar a pas sa gem de
Lady Go di va e des de en tão a ex pres- 
são “Pe e ping Tom” (Tom es pi a dor) vi- 
rou sinô ni mo de ho mens que não res- 
pei tam a pri va ci da de das mu lhe res
nu as. Em res pos ta, Tom foi se ve ra- 

men te pu ni do e o con de cum priu
com sua pa la vra pa ra sua es po sa e
bai xou os im pos tos. A sub mis são à
ver go nha co mo ato po lí ti co.

A ver go nha, as sim co mo a cul pa
kaf ki a na, só fun ci o na quan do nós
mes mos nos sen ti mos jul ga dos. Só
sen te a de cep ção nos olhos alhei os
aque le que sen te a de cep ção di an te
de si mes mo.

Uma das ca rac te rís ti cas in te res san-
tes da ver go nha é que ela po de ser
tan to re tros pec ti va quan to pros pec ti- 
va. Em seu as pec to re tros pec ti vo, ela
se vol ta pa ra even tos do pas sa do, fei-
tos por nós ou nos sos an te pas sa dos.
Em seu as pec to pros pec ti vo, ela nos
le va a pen sar: vou me en ver go nhar se
fi zer is so. Ela ser ve co mo uma es pé cie
de bús so la mo ral, que ao con trá rio da
cul pa cris tã, vis ta pe lo as pec to in ter- 
no do pe ca do, apon ta pa ra o as pec to
ex ter no das nos sas ações (co mo is so
se rá vis to pe los ou tros).

Em en tre vis ta à DW Bra sil, um pro- 
fes sor de his tó ria ale mão afir mou que
“os ale mães que re al men te en ten de- 
ram o que acon te ceu na his tó ria ain da
têm ver go nha”, re fe rin do-se aos hor-
ro res per pe tra dos du ran te a Se gun da
Guer ra Mun di al. O sen ti men to de ver- 
go nha ul tra pas sa ge ra ções a tal pon to
de le se per gun tar “Nós te mos o di rei to
de ter or gu lho de ser mos ale mães?”

Os bra si lei ros de ho je cer ta men te
não têm cul pa dos even tos pas sa dos:
da es cra vi dão, do ge no cí dio dos po- 
vos in dí ge nas, da di ta du ra, da vi o lên- 
cia de gê ne ro, e de

tan tos ou tros. Mas so mos fru to
des se pas sa do e cer ta men te po de mos
e de ve mos sen tir ver go nha.

De ou tra ban da, os even tos re cen-
tes de ca os pan dê mi co sob um go ver- 
no fe de ral ge no ci da e go ver nos es ta- 
du ais e mu ni ci pais omis sos ou va ci- 
lan tes nos dão cer ta men te mo ti vo pa- 
ra ver go nha e ne ces si da de de ação
ime di a ta. Se en ver go nhar dos nos sos
pri vi lé gi os e da nos sa his tó ria é ato
po lí ti co de pri mei ra or dem pa ra “es-
co var mos a his tó ria a con tra pe lo”

» JAI ME PINSKY
É his to ri a dor, pro fes sor ti tu lar da Uni camp, dou tor e li vre
do cen te da USP, au tor e co au tor de 30 li vros, en tre os quais,
No vos com ba tes pe la His tó ria

Não tor tu rem a
His tó ria

To dos que rem dei xar seu no me na His tó ria. Uns con fes sam es- 
sa pre ten são, ou tros a es con dem, mas sem pre es pe ram pe lo que
cha mam de “jul ga men to da His tó ria”, co mo se ela fos se sen sí vel à
ha bi li da de re tó ri ca. Co mo to do bem va li o so, a His tó ria é mui to
de se ja da, e to dos que rem re gis trar ne la sua ver são, com a es pe- 
ran ça que, até por dis tra ção de fu tu ros es cri bas, es sa ver são pas se
co mo sen do a ver da dei ra.

Por ou tro la do, a cre di bi li da de da His tó ria faz com que to dos
ten tem se apro pri ar de la. Ou vi mos o tem po to do fra ses co mo “a
His tó ria en si na que…”, ou sua va ri an te mais hu mil de “te mos que
apren der com a His tó ria” e, ain da, “a His tó ria é a mes tra da vi da”.
Na ver da de, a mai o ria das pes so as não quer apren der com a His- 
tó ria, mas en si ná-la. Ca da um do seu jei to. Al guns ain da se dão
an tes ao tra ba lho de es tu dá-la, ou tros, nem is so. Ve ja-se o que
acon te ce com as pes so as que usam o pas sa do, re al ou ima gi na do,
pa ra dar li ções. E os go ver nan tes, en tão… Cha mam su as de tur pa- 
ções de ver sões, ou nar ra ti vas, pa ra pas sar mais con fi an ça, con fe- 
rir al gu ma le gi ti mi da de. Mas, ge ral men te, são de tur pa ções mes- 
mo.

To do mun do sa be que go ver nan tes au to ri tá ri os tor tu ram a
His tó ria pa ra ver se ela con fes sa e de cla ra aqui lo que eles que rem
ou vir. Go ver nos an ti de mo crá ti cos odei am a ver da de, pois ela re- 
ve la ria mui ta coi sa que eles não ad mi tem, ao me nos pu bli ca men- 
te. Aten ta dos con tra a ci da da nia, a ci ên cia, a na tu re za, a jus ti ça, a
edu ca ção são per pe tra dos a to da ho ra.

Di ta do res (e can di da tos a di ta do res) têm es que mas bem mon- 
ta dos pa ra ali men tar seus se gui do res com men ti ras.
Go ver nos au to ri tá ri os se es me ram em ca mu flá-las e, pa ra is so,
con tra tam es pe ci a lis tas em mar ke ting. Ver bas as tronô mi cas, des- 
vi a das da saú de (in clu si ve pa ra a com pra de va ci nas), da edu ca- 
ção, da ha bi ta ção, do bem-es tar dos ci da dãos são usa das em pro- 
pa gan da. E veí cu los sé ri os da im pren sa são pu ni dos com ver bas
in sig ni fi can tes, ou ne nhu ma ver ba, por con ta de sua in de pen- 
dên cia. Afi nal, os co fres ofi ci ais es tão nas mãos do go ver no e agra- 
de cer ou pu nir a mí dia de pen de ape nas de sua boa von ta de.

É ver da de, ser in fi el aos fa tos não é al go que sur giu ago ra. Go- 
ver nan tes e po lí ti cos pra ti cam is so há mui tos sé cu los. Ha mu ra bi,
ao co di fi car as leis de seu im pé rio, fez ques tão de se mos trar jus to,
ge ne ro so, ope ran te, di nâ mi co, co mo se es ti ves se fa zen do cam pa- 
nha elei to ral. Ram sés II man dou ras par o no me de fa raós an te ri o- 
res dos mo nu men tos e co lo car o seu pa ra fi car com o cré di to de
obras e con quis tas mi li ta res. Reis ti nham seus pró pri os “his to ri a- 
do res”, cu ja fun ção era mos trar a gran de za dos so be ra nos a que
ser vi am. Os na zis tas até cri a ram um cam po de con cen tra ção “de
ar tis tas”, Te re zin, pa ra pas sar a ideia de que tra ta vam bem os pri- 
si o nei ros, par ti cu lar men te os ju deus.

Mas nun ca se fez is so de for ma mais in ten sa e de sa ver go nha da
do que ho je em dia. Go ver nan tes se co mu ni cam com os ci da dãos
pe las re des so ci ais, ban cam a di fu são de fa ke news, po li ti zam
ques tões ci en tí fi cas, dis tor cem acon te ci men tos pa ra plan tar ver- 
sões que lhes agra dem com a fi na li da de de fa vo re cer sua ide o lo gia
ou seu pro je to de po der.

É bom que se di ga que ata ques à ver da de his tó ri ca não pro vêm
ape nas de go ver nos. Mi li tan tes or ga ni za dos tam bém se acham no
di rei to (e, se gun do su as con vic ções, no de ver) de nos im pin gir sua
ver são so bre os fa tos. Mui tas ve zes há cho que fron tal en tre o que
acon te ceu e a “in ter pre ta ção” que eles dão ao acon te ci do. Nes ses
ca sos, pi or pa ra os fa tos, que sa em per den do, uma vez que o com- 
pro mis so do mi li tan te — te nha ou não bo as cau sas — é ape nas
com sua mi li tân cia. In ter pre ta ções “con ve ni en tes” tam bém são
ata ques con tra a His tó ria.

Al guns go ver nan tes, em vá ri os paí ses do pla ne ta, mes mo ten- 
do si do elei tos de mo cra ti ca men te, co lo cam-se em po si ção de ne- 
gar a De mo cra cia, as elei ções, o di rei to à pa la vra aos opo si to res.
Há mes mo lu ga res em que opo si to res são su ma ri a men te pre sos,
aí, sim, por uma jus ti ça cor rup ta. Em ou tros, os go ver nan tes es ta- 
be le cem um es que ma pa ra mi li tar des ti na do a ca lar os que se
opõem às su as de ci sões e am bi ções. E, uma vez mais, usa-se a His- 
tó ria pa ra es con der, dis tor cer, men tir.

Co mo se não bas tas se, uti li za-se o ne ga ci o nis mo e o ana cro- 
nis mo co mo fer ra men tas pa ra “mol dar” o pas sa do às ne ces si da- 
des do pre sen te. Po bre His tó ria? Não, po bres e in fe li zes os que
acham que ela con fes sa rá o que não exis tiu. Na ba ta lha que es tá
sen do tra va da con tra ela, mi lha res e mi lha res de his to ri a do res e
ci da dãos sé ri os es tão dis pos tos a cer rar fi lei ras. A His tó ria ven ce- 
rá.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021
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Al ta cir cu la ção

De fe sas ati vas

Di re tor da OMS pe de que fu ga do ví rus se ja in ves ti ga da

Três hi pó te ses

Vacina

Especialistas temem
perda de eficácia

U
ma pes qui sa fei ta com 77 epi de mi o lo gis tas de
28 paí ses — o Bra sil fi cou de fo ra — cons ta tou
que, pa ra 88% de les, a bai xa co ber tu ra de
imu ni za ção, es pe ci al men te nos paí ses em de- 

sen vol vi men to, po de tor nar as va ci nas pa ra a co vid-19
inó cu as. O me do dos es pe ci a lis tas é que, ao che gar à
gran de par te da po pu la ção, a mai o ria das subs tân ci as já
não se ade que a no vas va ri an tes que pos sam sur gir.

Re a li za da por um con jun to de or ga ni za ções não go- 
ver na men tais, co mo a Anis tia In ter na ci o nal e a Ox fam, a
en que te tam bém mos tra que dois ter ços dos par ti ci pan- 
tes acre di tam que as va ci nas de pri mei ra ge ra ção de vem
ter efei to mé dio de no ve me ses. 

Até ago ra, os prin ci pais la bo ra tó ri os pro du to res de
imu ni zan tes, co mo Pfi zer, Mo der na, As tra Ze ne ca e Si- 
no vac, afir ma ram que seus pro du tos fun ci o nam com as
va ri an tes que, ho je, são do mi nan tes: da In gla ter ra, da
Áfri ca do Sul e do Bra sil. As far ma cêu ti cas já se ma ni fes- 
ta ram tam bém so bre a vi a bi li da de de adap tar anu al- 
men te as va ci nas, as sim co mo ocor re com a da in flu en- 
za. Os es pe ci a lis tas ou vi dos pe la cha ma da Ali an ça Po- 
pu lar da Va ci na, que fez a pes qui sa, dis se ram acre di tar
que es sas al te ra ções se rão ne ces sá ri as pa ra que os imu- 
ni zan tes con ti nu em fa zen do efei to.

Pre o cu pa da com a mo ro si da de na co ber tu ra va ci nal,
a co a li zão aler ta, no re la tó rio, que, no rit mo atu al, “é
pro vá vel que ape nas 10% das pes so as na mai o ria dos
paí ses po bres se jam va ci na das até o pró xi mo ano”.
“Quan to mais o ví rus cir cu la, mais pro vá vel é que sur- 
jam mu ta ções e va ri an tes, o que po de ria tor nar nos sas
va ci nas atu ais ine fi ca zes. 

Ao mes mo tem po, os paí ses po bres es tão sen do dei- 
xa dos pa ra trás sem va ci nas e su pri men tos mé di cos bá- 
si cos, co mo oxi gê nio. Co mo apren de mos, os ví rus não
se im por tam com as fron tei ras. Te mos que va ci nar o má- 
xi mo de pes so as pos sí vel em to do o mun do, o mais rá pi- 
do pos sí vel. Por que es pe rar e as sis tir em vez de se an te- 
ci par a is so?”, ques ti o na De vi Sridhar, pro fes sor de Saú- 
de Pú bli ca Glo bal da Uni ver si da de de Edim bur go.

Gregg Gon sal ves, pro fes sor da Uni ver si da de de Yale
ou vi do pe la pes qui sa, res sal tou que o in te res se por uma
am pla co ber tu ra de ve ria ser mun di al. “Com mi lhões de
pes so as em to do o mun do in fec ta das com es se ví rus,
no vas mu ta ções sur gem to dos os di as. Às ve zes, elas en- 
con tram um ni cho que as tor na mais ade qua das do que
seus an te ces so res”, dis se Gon sal ves, que pre fe riu não
es ti pu lar um pra zo de va li da de pa ra as va ci nas de pri- 
mei ra ge ra ção.

 “Es sas va ri an tes sor tu das po de ri am trans mi tir de for- 
ma mais efi ci en te e, po ten ci al men te, eva dir as res pos tas
imu no ló gi cas às ce pas an te ri o res. A me nos que va ci na- 
mos o mun do, dei xa mos o cam po aber to a mais e mais
mu ta ções, que po dem pro du zir va ri an tes que po dem
es ca par de nos sas va ci nas atu ais e exi gir do ses de re for- 
ço pa ra li dar com elas.”

A co a li zão des ta cou, em um co mu ni ca do, que na ções
ri cas es tão atra pa lhan do a di vi são jus ta dos imu ni zan- 
tes. “A de fe sa dos paí ses ri cos aos mo no pó li os dos gi gan- 
tes far ma cêu ti cos sig ni fi ca que os su pri men tos glo bais

es tão sen do ar ti fi ci al men te ra ci o na dos, com um pu nha- 
do de em pre sas de ci din do quem vi ve e quem mor re. No
iní cio des te mês, os paí ses ri cos blo que a ram uma pro- 
pos ta de re nún cia aos di rei tos de pro pri e da de in te lec tu- 
al das va ci nas da co vid-19. A ali an ça os exor ta a re con si- 
de rar quan do as ne go ci a ções fo rem re to ma das na Or ga- 
ni za ção Mun di al do Co mér cio, em abril”, diz.

Jan Fe lix Drex ler, pes qui sa dor do Ins ti tu to de Vi ro lo- 
gía Cha ritè, em Ber lim, e au tor de um es tu do re cen te so- 
bre mu ta ção do Sars-CoV-2, ex pli ca que, en quan to os
nú me ros de in fec ções se gui rem al tos, o ví rus con ti nu a rá
so fren do al te ra ções. Se gun do Drex ler, o cau sa dor da co- 
vid-19 tem uma ta xa de mu ta ção mui to in fe ri or à da in- 
flu en za, mas su pe ri or à de ou tros co ro na ví rus. Is so
acon te ce jus ta men te de vi do à al ta cir cu la ção do mi cro-
or ga nis mo.

“Com ba se nas ta xas de evo lu ção ob ser va das nos co- 
ro na ví rus en dê mi cos do res fri a do co mum, nós es pe ra- 
mos que o Sars-CoV-2 co me ce a mu dar mais len ta men- 
te quan do as in fec ções co me ça rem a di mi nuir — ou se- 
ja, uma vez que uma gran de pro por ção da po pu la ção
glo bal te nha de sen vol vi do imu ni da de co mo re sul ta do
da in fec ção ou por va ci na ção”, diz Drex ler, que não par- 
ti ci pou da pes qui sa da Ali an ça.

 “As va ci nas da co vid-19 pre ci sa rão de ser mo ni to ra- 
das re gu lar men te du ran te to da a pan de mia e atu a li za- 
das quan do ne ces sá rio. Uma vez que a si tu a ção se es ta- 
bi li ze, as va ci nas, pro va vel men te, per ma ne ce rão efi ca- 
zes por mais tem po.”

Ao mes mo tem po, um es tu do ci en tí fi co di vul ga do on- 
tem por pes qui sa do res do Ins ti tu to Na ci o nal de Aler gi as
e Do en ças In fec ci o sas (Ni aid) dos EUA e da Fa cul da de
de Me di ci na de Johns Hop kins su ge re que as va ri an tes
po dem não afe tar a res pos ta das va ci nas de pri mei ra ge- 
ra ção. Os ci en tis tas ana li sa ram amos tra de cé lu las do
san gue de 30 ex-pa ci en tes de co vid-19, que se re cu pe ra- 
ram an tes do sur gi men to das no vas ce pas, e des co bri- 
ram que cé lu las cha ma das T CD8+ — que ma tam as in- 
fec ta das, im pe din do o ci clo de in fec ção do or ga nis mo
— per ma ne ci am ati vas con tra o Sars-CoV-2.

Nos tes tes com as cé lu las dos vo lun tá ri os, os ci en tis- 
tas no ta ram que as T CD8+ con se gui ram re co nhe cer as
prin ci pais va ri an tes em cir cu la ção (Rei no Uni do, Áfri ca
do Sul e Bra sil). As mu ta ções na pro teí na vi ral spi ke di fi- 
cul ta ram a de tec ção do Sars-CoV-2 pe los an ti cor pos
neu tra li zan tes, mas não im pe di ram es se gru po ce lu lar
de re co nhe cer cé lu las in fec ta das e ata cá-las. 

Os pes qui sa do res afir ma ram que são ne ces sá ri os es- 
tu dos mai o res, mas dis se ram que os re sul ta dos ob ti dos
nes sa aná li se su ge rem que a res pos ta ce lu lar em pes so- 
as que se re cu pe ra ram da do en ça — e, mais pro va vel- 
men te, nas va ci na das — não é afe ta da por no vas ce pas.

Um dia de pois de um re la tó rio da Or ga ni za ção Mun- 
di al da Saú de (OMS) afir mar que a hi pó te se de o Sars-
CoV-2 ter sur gi do a par tir do es ca pe aci den tal do ví rus
de um la bo ra tó rio chi nês ser mui to bai xa, o di re tor-ge- 
ral da agên cia das Na ções Uni das, Te dros Adha nom
Ghebreyesus, deu uma de cla ra ção que ge rou re a ção
ime di a ta glo bal. Em uma co le ti va de im pren sa na qual
apre sen tou ofi ci al men te o do cu men to, ele pe diu que es- 
sa pos si bi li da de se ja in ves ti ga da no va men te. “Is so re- 
quer mais in ves ti ga ções, pro va vel men te com no vas
mis sões com es pe ci a lis tas, o que es tou dis pos to a im- 
plan tar”, dis se Ghebreyesus, que tam bém cri ti cou o fa to
de os es pe ci a lis tas não te rem con se gui do aces so a mui- 
tos da dos du ran te a mis são es pe ci al na Chi na, em ja nei- 
ro e fe ve rei ro.

Os Es ta dos Uni dos e ou tros 13 paí ses ex pres sa ram
“pre o cu pa ções co muns” em uma de cla ra ção con jun ta
so bre o re la tó rio. “É es sen ci al ex pres sar nos sas pre o cu- 
pa ções co muns de que o es tu do de es pe ci a lis tas in ter- 
na ci o nais so bre a ori gem do ví rus Sars-CoV-2 foi sig ni fi- 
ca ti va men te atra sa do e (que a equi pe) não te ve aces so
exaus ti vo aos da dos e amos tras ori gi nais”, de cla rou o
go ver no ame ri ca no com ou tros paí ses, in cluin do Rei no
Uni do, Is ra el, Ca na dá, Ja pão, Aus trá lia, Di na mar ca e
No ru e ga.

Na apre sen ta ção ofi ci al do re la tó rio so bre a ori gem
do ví rus, o che fe da or ga ni za ção dis se que a in ves ti ga ção
per mi tiu avan çar no te ma “de for ma im por tan te”, mas
ge rou “ou tras ques tões que pre ci sam de ou tros es tu- 
dos”. O tra ba lho fa vo re ce a te o ria am pla men te acei ta da
trans mis são na tu ral do ví rus de um ani mal re ser va tó rio
(pro va vel men te o mor ce go) pa ra o ser hu ma no por
meio de ou tro ani mal ain da não iden ti fi ca do.

A trans mis são di re ta do ví rus atra vés de um ani mal
re ser va tó rio é con si de ra da de “pos sí vel a pro vá vel” pe- 
los es pe ci a lis tas, que tam bém não des car tam a hi pó te se
do con tá gio ter ocor ri do por car ne con ge la da — pis ta
de fen di da por Pe quim —, con si de ran do es se ce ná rio
“pos sí vel”. O re la tó rio re co men da a con ti nu a ção dos es- 
tu dos com ba se nes sas três hi pó te ses, mas dei xa de la do
a pos si bi li da de de trans mis são pa ra hu ma nos du ran te
um aci den te de la bo ra tó rio, con tra ri an do as de cla ra- 
ções do di re tor-ge ral da OMS.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021
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Carlos Eduardo Brito Fialho, inscrito no CPF: 

488.074.861-72, torna público que REQUEREU juntoà 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais – SEMA, a Licença de Operação paraatividades 

de Gestão, Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos, 

conforme E-Processo n° 050336/2021,empresa deno-

minada Virtcom Empreendimentos Eireli - Mea ser 

localizada no Conjunto Boa Morada, rua U, n° 13, Recan-

to dos Vinhais, no município de São Luís – MA.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021. O 

Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Saúde e Saneamento, por meio da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalida-

de e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor 

Preço por Lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, 

subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para 

eventual contratação de empresa para Fornecimento de Material e Equipamento Odontológico para 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Turilândia - MA. Data e horário do 
recebimento das Propostas e Documentação de Habilitação: até às 08h:09min do dia 16/04/2021. 

Data e horário do início da disputa: 08h:10min do dia 16/04/2021. Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, 

que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de 

seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de 

expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Turilândia - MA, onde 

poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: 

cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 30 de março de 2021. Cristina Oeiras Modesto – 
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento.

Prefeito Eduardo Braide acompanha início do 
drive-thru de vacinação no Espaço Reserva da Ilha

O 
prefeito Eduardo Braide acompanhou, na 
manhã de ontem, o início do funcionamen-
to do drive-thru de vacinação contra Co-
vid-19 no Espaço Reserva, ao lado do Shop-

ping da Ilha, na Avenida Daniel de La Touche (Cohama). 
O local é o terceiro ponto de vacinação disponibilizado 
pela Prefeitura de São Luís desde o início da campanha 
de imunização.

Durante o início do atendimento no local, o prefeito 
Eduardo Braide destacou que seguirá ampliando o nú-
mero de pontos de vacinação pela cidade. “A ampliação 
do número de locais de vacinação contra a Covid-19 faz 
parte do nosso Plano Municipal de Imunização. À me-
dida que mais doses de vacina forem sendo entregues à 
Prefeitura, vamos colocar à disposição da população no-
vos espaços, espalhados em diferentes regiões da cidade, 
garantindo vacinação rápida a todos os públicos. Esta-
mos estudando a abertura de um ponto na Zona Rural e 
outro na região do São Cristóvão”, informou.

Eduardo Braide também anunciou que irá funcionar 
mais um ponto de vacinação na UFMA, desta vez no Cen-
tro de Convenções Paulo Freire, para atender a pesso-
as que não possuem veículo. “Vamos oferecer a vacina-
ção ao público que não tem carro para ir até o drive da 
UFMA, e reside em toda aquela região do Itaqui-Bacan-
ga”, detalhou.

O prefeito Eduardo Braide acompanhou, em seguida, 
o atendimento no Centro Municipal de Vacinação, no 
Multicenter Sebrae, Cohafuma. Os três pontos de vaci-
nação contra a Covid-19, em São Luís, que inclui ainda 
o drive-thru montado na Unidade Federal do Maranhão 

(UFMA), funcionarão normalmente ao longo do feriado 
da Semana Santa, das 8h às 18h, exceto no domingo (4).

Estrutura

O drive-thru montado no Espaço Reserva conta com 
10 baias com capacidade para receber simultaneamente 
48 veículos cada. As baias têm duas estações de vacina-
ção, garantindo que o atendimento seja feito de forma 
rápida. Por dia, até duas mil pessoas poderão ser vaci-
nadas no local.

O espaço tem, ainda, sinalização horizontal e equi-
pes para orientar os condutores, área de pós-vacina para 
observar o surgimento de algum tipo de reação adversa 
e ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) para prestar assistência aos vacinados, 
caso seja necessário.

O secretário municipal de Saúde, Joel Nunes, infor-
mou que já há outros pontos mapeados na cidade para 
a expansão dos locais de vacinação. “Com a expansão 
dos locais de vacinação pela cidade vamos poder vaci-
nar mais pessoas em menor tempo e facilitar o acesso do 
cidadão à vacina, item essencial para se proteger contra 
o coronavírus. Iniciamos o atendimento aqui no drive-
thru do Espaço Reserva e já temos locais mapeados em 
outras regiões da cidade. Estes novos pontos serão aber-
tos à medida que o Ministério da Saúde for aumentando 
o quantitativo de doses das vacinas disponíveis”, afirmou.

A organização e funcionamento do drive-thru tem o 
apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 
(SMTT), Guarda Municipal, Bombeiros Civis e Exército.

A SMTT destacou agentes para disciplinar o fluxo de 
veículos no novo posto de vacinação. Para isso, foi mon-
tado um planejamento de ação do trânsito da área, co-
brindo todas as baias de acesso, viabilizando fluidez o 
tráfego em todas as etapas do atendimento, disponibi-
lizando agentes de trânsito com viaturas em pontos es-
tratégicos dentro e no entorno do local.

Aprovação
Quem esteve hoje no drive-thru aprovou o novo es-

paço. Foi o caso da aposentada Ocimar Soido, 69 anos. 
“A organização está ótima e o atendimento foi muito rá-
pido. Muito boa esta iniciativa, pois aqui é mais perto de 
onde eu moro, então, facilitou minha vinda para tomar a 
primeira dose dessa vacina tão esperada”, afirmou.

Paula Franssinete Carvalho Costa, 69 anos, também 
aprovou a localização e comemorou a primeira dose da 
vacina. “Eu estava esperando com muita ansiedade esta 
vacina. É o que todos nós precisamos para voltar às nos-
sas vidas normais. E poder vacinar em um espaço orga-
nizado e bem localizado facilita muito”, comentou.

Calendário
Na sexta-feira (2), segue a vacinação dos idosos com 

69 anos. No sábado (3) é a vez dos idosos com 68 anos, 
que será encerrada na segunda-feira (5). Na terça (6) e 
quarta-feira (7) começa a aplicação das doses em ido-
sos com 67 anos.

Para se vacinar o idoso precisa estar cadastrado na 
plataforma Vacina São Luís que pode ser acessada pelo 
endereço: https://saoluis.ma.gov.br/vacinasaoluis.

Primeira unidade do projeto Saúde na Comunidade 
A prefeitura de São Luís por meio da Secretaria Muni-

cipal de Saúde entregou nesta quarta-feira (31), a primei-
ra unidade do Projeto Saúde na Comunidade. O projeto 
tem o intuito de levar os cuidados básicos de saúde para 
dentro das comunidades e bairros carentes da capital.

O espaço, que estava abandonado, passou por uma 
reforma e agora será cedido às equipes do programa Es-
tratégia de Saúde da Família que atendiam na Unidade 
Mista do Bequimão. O posto funcionará de segunda a 
sexta, das 8h às 12h, e conta com sala de imunização e 
oferta de testes rápidos para Covid-19.

A unidade oferecerá atendimento médico, clínico ge-
ral, serviços de enfermagem, odontológicos, realização 
de exames preventivos, entrega de medicamentos, afe-
rição de pressão e glicemia.

A presidente da Associação das Donas de Casa do Bair-
ro do Barreto, Maria de Jesus, conhecida no bairro como 

Dona Juju, ressaltou a importância da iniciativa para os 
moradores do local. “Aqui no bairro precisamos muito 
desse serviço. Há muito tempo somos carentes de um 
posto de saúde aqui na comunidade. Temos muitas crian-
ças, gestantes, idosos, diabéticos, hipertensos e acama-
dos que têm dificuldade de marcar consulta”, comentou.

O Projeto Saúde na Comunidade tem como foco a pro-
moção de saúde e a prevenção de doenças nas comuni-
dades e voltadas para pessoas em situação de vulnera-
bilidade. É desenvolvido em parceria com instituições 
não governamentais de cunho social que viabilizam a 
inserção do Município nesses espaços.

“Estamos muito felizes e realizados com a concretiza-
ção desse sonho que temos há tempos. Nós temos luta-
do há muitos anos para que esse espaço se tornasse um 
local decente, com os serviços a que a nossa população 

tem direito. Eu serei uma das pessoas que irá usufruir 
bastante dos atendimentos que terão aqui”, disse a vice-
presidente da associação, Maria Adélia.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Joel 
Nunes, além desta unidade instalada no bairro do Bar-
reto, a Semus já está trabalhando para ampliar o serviço, 
também aos moradores da Alemanha, Ipase e Recanto 
dos Vinhais, nas próximas semanas. “A atenção primá-
ria é, comprovadamente, a melhor estratégia para ga-
rantir a sustentabilidade do sistema público de saúde. 
Elas possibilitam atendimento de modo preventivo, in-
tegrado e contínuo à nossa população. Esperamos com 
esse projeto fazer com que as pessoas que mais preci-
sam tenham atendimento médico perto de casa, e, desta 
forma, diminuírem a incidência de algumas doenças e a 
necessidade da ida a um hospital ou clínica municipal”, 
pontuou o secretário.
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Ce ná rio da pan de mia

Mais lei tos

Va ci na ção

Apoio à po pu la ção

Maranhão

Medidas restritivas
continuam até dia 11

E
m co le ti va on tem, no Pa lá cio dos Leões, o go ver- 
na dor Flá vio Di no anun ci ou a con ti nui da de das
me di das de res tri ção con tra o co ro na ví rus. O
ob je ti vo é con ter o avan ço da do en ça, re du zir os

nú me ros de óbi tos e os ris cos de con tá gio. Na oca sião, o
go ver na dor atu a li zou o ce ná rio de pan de mia no Ma ra- 
nhão e anun ci ou en tre ga de mais lei tos pa ra tra ta men to
da Co vid-19. As res tri ções vão va ler até dia 11 de abril.

Em to do o es ta do, even tos, fes tas, reu niões e afins
per ma ne cem sus pen sos, e a ad mi nis tra ção pú bli ca es- 
ta du al vai fun ci o nar com 50% da ca pa ci da de e em re gi- 
me de re ve za men to. So men te na Gran de Ilha, co mér cio
e in dús tria fun ci o nam das 9h às 21h; ba res, res tau ran- 
tes, su per mer ca dos, aca de mi as, sa lões e igre jas, com
50% da ca pa ci da de, e tam bém das 9h às 21h; pes so as
que com põem os gru pos de ris co de vem ser afas ta das
do tra ba lho (pú bli co e pri va do); as fis ca li za ções tam- 
bém es tão man ti das.

Na pró xi ma se ma na, o Go ver no

reu ni rá com re pre sen ta ções da re de

par ti cu lar de en si no, pa ra

an te ci pa ção to tal ou par ci al das

fé ri as de ju lho. “Con ver sa mos com

en ti da des de es co las, pais e alu nos,

que nos pro cu ra ram. Es ta mos

exa mi nan do a so li ci ta ção e te re mos

uma de ci são na se ma na que vem”,

pon tu ou o go ver na dor Flá vio Di no.

O go ver na dor res sal tou que, de acor do com o ce ná rio
que se apre sen tar após o no vo pra zo de res tri ções, as
me di das po dem ser fle xi bi li za das ou am pli a das. No va
co le ti va es tá mar ca da pa ra a sex ta-fei ra (9).

O Ma ra nhão per ma ne ce co mo o es ta do do País com o
me nor nú me ro de mor tes por Co vid-19. “Es te é um ma- 
pa não é ela bo ra do por nós, do Go ver no, mas pe la im- 
pren sa, que cons ta ta o nos so Es ta do co mo o de me nos
mor tes por co ro na ví rus”, en fa ti zou o go ver na dor Flá vio
Di no.

Pa ra con ter avan ço da do en ça e re du zir ca da vez mais
os ris cos de con tá gio e de óbi tos, o Go ver no do Es ta do
vem in ves ti men to for te men te na área da saú de. Os re- 
cur sos ul tra pas sam o mí ni mo le gal de 12% da re cei ta es- 
ta du al – che ga a 15,11% e re pre sen ta 25% a mais em in- 
ves ti men tos. “Con ti nu a mos in ves tin do e va mos sem pre
in ves tir mais que es te ín di ce le gal de 12%”, re for çou o
go ver na dor.

Es ta se ma na, a ges tão en tre gou 105 no vos lei tos com
a im plan ta ção do Hos pi tal de Cam pa nha de São Luís
(60), ane xo da Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da de (10) e
no Hos pi tal de Re fe rên cia, an ti ga UPA, em Ba ca bal (35).
Es te ano, já so mam 955 no vos lei tos cri a dos, clí ni cos e
de UTI, pa ra tra ta men to da do en ça.

Em con tra par ti da, a ocu pa ção de lei tos na re de es ta- 
du al te ve re du ção. Di mi nuí ram as ocu pa ções dos lei tos
de UTI de 95% pa ra 85%; e os clí ni cos, de 82% pa ra 71%.
“Es tá afas ta do o ris co de co lap so da re de de saú de es ta- 
du al, pois te mos con se gui do abrir no vos lei tos, na me di- 
da em que há ca sos. Mes mo quem pos sui pla no de saú- 
de, não tem con se gui do va ga na re de pri va da. En tão, es- 
se pro ces so de ex pan são de lei tos tem si do de ci si vo pa ra
que pos sa mos sus ten tar a vi da de mi lha res de ma ra- 
nhen ses que lu tam con tra a do en ça”, pon tu ou o go ver- 
na dor.

O go ver na dor Flá vio Di no rei te rou o que a diz a lei so- 
bre as res pon sa bi li da des no pro ces so de va ci na ção, ca- 
ben do aos es ta dos, a con ser va ção e a dis tri bui ção dos
imu ni zan tes. Às pre fei tu ras, ca be a apli ca ção na po pu la- 
ção; e ao Go ver no Fe de ral es tá a ta re fa da fa bri ca ção e
com pra das va ci nas.

Ci tou a com pra da va ci na Spu ti nik V, da Rús sia, que
de pen de de apro va ção da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria (An vi sa) pa ra uso, as sim que re ce bi da. A
pri mei ra re mes sa de ve ser en tre gue no se gun do se mes- 
tre de abril. “Es ta mos com a ne go ci a ção con cluí da, com
con tra to as si na do e es ta mos em bus ca de ou tras al ter- 
na ti vas pa ra agi li zar a va ci na ção”, re for ça.

O dri ve-th ru de va ci na ção pa ra aten der mo ra do res de
São Jo sé de Ri ba mar e Pa ço do Lu mi ar pros se gue nes ta
quin ta-fei ra pa ra pes so as de 67 anos, no Shop ping Pá tio
Nor te, das 8h às 16. Na se gun da (5) é a vez das pes so as
com 65 anos.

Até o mo men to, o Ma ra nhão

re ce beu 1 mi lhão de do ses de

va ci nas e 117 mu ni cí pi os

al can ça ram mais de 70% da

apli ca ção, e con for me de cre to de

Go ver no, po de rão re ce ber no vas

re mes sas. As apli ca ções

cor res pon dem à pri mei ra do se da

va ci na.

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou que, a par tir da
se gun da-fei ra (5), equi pes da For ça Es ta du al de Saú de
do Ma ra nhão (Fes ma) vão per cor rer 117 ci da des, com
po pu la ção abai xo de 100 mil ha bi tan tes, que não pos su- 
em su por te pa ra as ações de imu ni za ção – a va ci na ção e
o re gis tro do uso das do ses. An te ri or men te, o Go ver no
en vi ou se rin gas e agu lhas a vá ri as ci da des do Ma ra nhão.

“Va mos aju dar as pre fei tu ras que es tão em mai or di fi- 
cul da de, en vi an do nos sas equi pes. Es ta mos aber tos a
co o pe rar com to dos os mu ni cí pi os. E va mos con ti nu ar
com a ope ra ção de lo gís ti ca, via ro do viá ria e aé rea, pa ra
que ha ja a cé le re e se gu ra en tre ga das va ci nas”, ga ran tiu
Flá vio Di no.

Pa ra mi ni mi zar os im pac tos fi nan cei ros cau sa dos pe- 
la do en ça na ren da das fa mí li as, o Go ver no do Es ta do
pros se gue com as me di das de re for ço ao tra ba lho e ren- 
da. A ges tão con ta bi li za 2,2 mi lhões de más ca ras dis tri- 
buí das à po pu la ção. Mais 1 mi lhão es tão em sen do en- 
tre gues. Em ces tas bá si cas, mais de 370 mil dis tri buí das
em to do o Es ta do; e com o pro gra ma Mi nha Ca sa Me- 
lhor, re cur so de R$ 600 pa ra com pra de ele tros, mó veis,
uten sí li os e gás de co zi nha, que che ga rá a 45,5 mil fa mí- 
li as ca ren tes. O Go ver no am pli ou o pra zo de pa ga men to
do Im pos to So bre a Pro pri e da de de Veí cu los Au to mo to- 
res (IP VA). A da ta foi es ten di da até dia 10 de maio, com a
con ces são de des con to de 10% no ato da qui ta ção. Pa ra
o pa ga men to em co tas, po de ser fei to em três par ce las. A
pri mei ra co ta, en tre 4 e 30 de ju nho; a se gun da, de 5 a 30
de ju lho; e a ter cei ra, en tre os di as 5 e 30 de agos to.

Ain da, isen tou o va lor da ta xa pa ra aber tu ra de em- 
pre sas. A es ti ma ti va é que 2,5 mil em pre en di men tos se- 
jam be ne fi ci a dos, in cluin do em mai or par te, mi cro e pe- 
que nas em pre sas. O pra zo da isen ção va le pa ra aber tu ra
de ne gó ci os en tre os di as 5 de abril e 4 de ju lho. Em 2020,
fo ram 2.421 em pre sas be ne fi ci a das com a isen ção da ta- 
xa.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Estudantes e impeachment

Es tu dan tes de Di rei to en tra ram com pe-
di dos de im pe a ch ment con tra o pre si den te
Jair Bol so na ro (sem par ti do) na Câ ma ra dos
De pu ta dos. A Ini ci a ti va é li de ra da pe lo Cen- 
tro Aca dê mi co de Di rei to da Uni ver si da de de
Bra sí lia (Ca dir/UnB); Cen tro Aca dê mi co XI
de agos to, da Uni ver si da de de São Pau lo
(USP); e pe la Fe de ra ção Na ci o nal de Es tu-
dan tes de Di rei to (Fe ned). A Fe ned con ta bi- 
li za 30 pe di dos de im pe a ch ment.

Cinema Virtual

O fil me “Uma Mu lher Ines que cí vel” es- 
treia no Ci ne ma Vir tu al na pró xi ma quin ta,
dia 8 de abril. O lon ga che ga com ex clu si vi-
da de à pla ta for ma, que se gue o pa drão dos
ci ne mas fí si cos e tem fei to lan ça men tos se- 
ma nais às quin tas-fei ras. Com pro du ções de
di fe ren tes gê ne ros e paí ses, o Ci ne ma Vir tu al
le va fil mes a to do Bra sil, in clu si ve a mui tas
ci da des que ain da não con tam com sa las de
ci ne ma.

Es sa di ca vai pa ra quem gos ta de
pro du tos im por ta dos co mo ele trô ni -
cos, per fu mes, ma qui a gens, brin -
que dos, ta pe tes, itens de me sa, en tre
ou tros… De 5 a 9 des te mês acon te ce
no Gi ná sio da APAE de São Luís, no
Ou tei ro da Cruz, o “Ba zar So li dá rio
2021”; nu ma pro mo ção con jun ta da
As so ci a ção dos Pais e Ami gos dos
Ex cep ci o nais / APAE de São Luís e da
As so ci a ção Nos sa Se nho ra de Lo re to,
en ti da de que atua na zo na ru ral fo -
men tan do pro je tos de eco no mia so li -
dá ria. Na fo to, o pre si den te da APAE
de São Luís Van der la an Ro lim e a es -
po sa Con cei ção Ro lim, Ju ci le ne Bar -
bo sa da Ass. Nos sa Se nho ra de Lo re -
to e Ch ris ti a ne Di niz, que pro mo vem
o Ba zar So li dá rio 2021.

Wal ki ria Pin to, ge ren te
Co mer ci al da TVN
anun cia a ado ção da
fa tu ra 100% di gi tal,
que evi ta ex tra vi os ou
atra sos, pois ago ra se -
rá sem pre en vi a da via
e-mail for ne ci do pa ra
o cli en te. A ver são di -
gi tal da fa tu ra apre -
sen ta o mes mo for ma -
to e as mes mas in for -
ma ções da ver são im -
pres sa an te ri or. E po -
de rá ser pa ga com o
có di go de bar ras, sem
ne ces si da de de im -
pres são pe lo cli en te.

“No iní cio da pan de mia
no Bra sil, afir mou-se
que ela pro du zia sin to -
mas mais se ve ros em
ido sos e em in di ví du os
com co mor bi da des
pré vi as. Is so le vou os
jo vens a um sen ti men -
to de que com eles na -
da acon te ce ria: eram
imu nes ao ví rus. Is so
re sul tou em mui ta
aglo me ra ção e ao sur -
gi men to de va ri an tes
do ví rus”. É o que diz o
bi o mé di co,  pro fes sor
da Es tá cio, Matheus
Bec ker.

Renda em queda

Em no ta, o pre si den te da CNC, Jo sé Ro ber to
Ta dros, afir mou que a re tra ção nas ven das des te
ano na Pás coa se de ve não só às res tri ções de
fun ci o na men to do co mér cio, mas tam bém ao
fa to de que par te da po pu la ção viu sua ren da
cair em um mo men to em que a des va lo ri za ção
do re al fren te ao dó lar en ca re ceu a im por ta ção
de al guns pro du tos tí pi cos. Se gun do a con fe de- 
ra ção, a quan ti da de de cho co la tes im por ta da
(2,9 mil to ne la das) é a me nor des de 2013. A de
ba ca lhau (2,26 mil to ne la das), a mais bai xa des- 
de 2009.

Brasil Rural

Che ga ao fim, ho je, pra zo pa ra ins cri ção no
“Pro je to Ex pe ri ên ci as do Bra sil Ru ral”. A ini ci a- 
ti va vai se le ci o nar, ini ci al men te, oi to pro je tos
das ca dei as agro a li men ta res do quei jo, do vi- 
nho, da cer ve ja e dos fru tos da Amazô nia nas
cin co re giões do país. O ob je ti vo é im pul si o nar o
tu ris mo em áre as ru rais, in cluin do ro tei ros de
ex pe ri ên ci as, a par tir da pro mo ção e co mer ci a- 
li za ção de pro du tos. O pro je to é fru to de uma
par ce ria en tre os mi nis té ri os do Tu ris mo (MTur)
e da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, jun- 
to à Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (UFF).

À beira de um ataque

Pes qui sa re a li za da pe lo Se brae, em par ce ria
com a FGV, re ve lou que, com a in ten si fi ca ção
dos im pac tos da pan de mia na vi da dos con su- 
mi do res e na eco no mia bra si lei ra, o sen ti men to
de an gús tia en tre os do nos de pe que nos ne gó ci- 
os tem au men ta do. Os mai o res ín di ces de con- 
cen tra ção de em pre sá ri os afli tos (aci ma de 60%)
apa re cem nos seg men tos de Tu ris mo, ser vi ços
de ali men ta ção, eco no mia cri a ti va, be le za, pet
shops, mo da e ener gia. O es tu do mos trou ain da
que, em mé dia, a pro por ção de em pre sá ri os afli- 
tos com o fu tu ro da em pre sa che gou a 57%.

Pra curtir

Já es tá dis po ní vel no
por tal da Pre fei tu ra
de São Luís o re sul ta -
do com os ha bi li ta dos
pa ra re ce bi men to do
Au xí lio Mu ni ci pal
Emer gen ci al – Car -
na val de São Luís,
con for me o Edi tal de
Cha ma men to Pú bli -
co n° 02/2021.

Por meio da Se cre ta -
ria Mu ni ci pal de Cul -
tu ra (Se cult), se rão
be ne fi ci a dos can to res
e can to ras; agre mi a -
ções car na va les cas;
blo cos e gru pos tra -
di ci o nais; ban das e
gru pos mu si cais, pre -
ju di ca dos com a pan -
de mia.

Nes ta Pás coa, a CDL
São Luís re for ça a ne -
ces si da de de dis tan -
ci a men to so ci al nas
lo jas, as sim co mo uso
obri ga tó rio de más -
ca ras por cli en tes e
ven de do res além de
ofer ta de ál co ol em
gel e ri gor nas de -
mais me di das do pro -
to co lo sa ni tá rio, vi -
san do pro te ger a
saú de e a vi da de to -
dos.

Pe la se gun da vez, as
ações da TIM pa ra
pes so as com de fi ci -
ên cia fo ram re co nhe -
ci das pe la Agên cia
Na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções (Ana tel).

A ope ra do ra é a ven -
ce do ra do Prê mio
Ana tel de Aces si bi li -
da de em Te le co mu ni -
ca ções 2021, di vul ga -
do nes ta quar ta-fei ra,
31.

Nes ta Sex ta-fei ra
San ta, o si lên cio, o je -
jum e a ora ção de vem
mar car o dia. Mas em
ca sa, cla ro.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021
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Aproximadamente 470 itens, entre chocolates, pescados e mercearia foram incluídos no
levantamento, realizado em quatro grandes redes de estabelecimentos da Grande Ilha

Co mér cio

Su per mer ca dos

Ban cos

Se gu ran ça

Pre fei tu ra de São Luís

Shop pings
• Rio Anil
Sex ta-fei ra: lo jas e qui os ques fe cha -
dos, os res tau ran tes, lan cho ne tes, ca -
fe te ri as e es ta be le ci men tos con gê ne -
res fun ci o nam com ape nas 50% de
sua ca pa ci da de, con for me o De cre to
Es ta du al 36.630/2021. Sá ba do e do -
min go fun ci o na rá nor mal men te.
• Shop ping da Ilha
Sex ta-fei ra: lo jas e qui os ques fe cha -
dos, ape nas pra ça de ali men ta ção
fun ci o na rá com 50% da ca pa ci da de.
Sá ba do e do min go fun ci o na rá nor -
mal men te.
• Shop ping São Luís
Sex ta-fei ra: lo jas e qui os ques fe cha -
dos, ape nas pra ça de ali men ta ção
fun ci o na rá com 50% da ca pa ci da de.
Sá ba do e do min go fun ci o na rá nor -
mal men te.

PEIXE "SALGADO"

Variação de 148%
no preço do pescado

Pes qui sa

O
Ins ti tu to de Pro mo ção e De- 
fe sa do Ci da dão e Con su mi- 
dor (Pro con/MA) di vul gou 
mais uma pes qui sa de pre- 

ços, des sa vez, di re ci o na da aos pro du- 
tos mais pro cu ra dos du ran te a Pás- 
coa, co mo pes ca dos, cho co la tes e 
itens de mer ce a ria. Os va lo res, co le ta- 
dos en tre os di as 26 e 30 de mar ço na 
re gião me tro po li ta na de São Luís, re- 
ve la ram va ri a ções de até 148% nos 
pes ca dos. “Além de um ins tru men to 
que au xi lia as de ci sões de com pra do 
con su mi dor, a pes qui sa o Pro con-MA 
tam bém con se gue vi su a li zar os pre- 
ços pra ti ca dos e atu ar na pre ven ção 
às prá ti cas abu si vas”, ex pli cou a pre- 
si den te do ór gão, Ka ren Bar ros.

Além de um ins tru men to 

que au xi lia as de ci sões 

de com pra do 

con su mi dor,  a pes qui sa 

o Pro con-MA tam bém 

con se gue vi su a li zar os 

pre ços pra ti ca dos e 

atu ar na pre ven ção às 

prá ti cas abu si vas.

Apro xi ma da men te 470 itens, en tre 
cho co la tes, pes ca dos e mer ce a ria fo- 
ram in cluí dos no le van ta men to, re a li-

ENTRE OS PESCADOS, O PEIXE TILÁPIA TEVE A MAIOR VARIAÇÃO, DE 148,38%

za do en tre os di as 26 e 30 de mar ço, 
em qua tro gran des re des de es ta be le- 
ci men tos da re gião me tro po li ta na de 
São Luís.

A mai or va ri a ção de pre ços en con- 
tra da foi a dos bom bons de cho co la te 
da mar ca Lac ta, “So nho de Val sa” e 
“Ou ro Bran co”. En quan to em uma re- 
de de su per mer ca dos, a uni da de é 
ven di da a R$ 0,59, na ou tra con cor- 
ren te, o mes mo cho co la te cus ta R$ 
1,99, di fe ren ça de 237,29%. Ovos de 
Pás coa co mo o “Ta len to Ave lã”, de 
350g, por sua vez, ti ve ram va ri a ção de 
34,30%, cus tan do R$ 46,99 no em um 
su per mer ca do e R$ 34,99 no con cor- 
ren te. 

En tre os pes ca dos, a ti lá pia te ve a 

mai or va ri a ção, de 148,38%. Na pri-
mei ra re de de su per mer ca dos pes qui- 
sa da, 800g do pei xe fo ram en con tra- 
dos a R$ 14,99, e na ou tra re de a mes- 
ma quan ti da de é ven di da a R$ 35,99.

Já a cor vi na açu, que em um cus ta- 
va R$ 19,99 o qui lo, no ou tro foi co- 
mer ci a li za da a R$ 17,99, va ri a ção de 
11,12%.

Já o qui lo do ba ca lhau Saithe tem 
pre ços que va ri a ram em 36,28%. Cus- 
tan do R$ 39,99, em um su per mer ca do 
e R$ 54,50 no con cor ren te.

Ou tros itens co mo a abó bo ra lei te 
apre sen ta ram di fe ren ças de 179,86% 
nos pre ços, sain do a R$ 1,39 o qui lo 
em um su per mer ca do, e R$ 3,89 no 
ou tro.

DIA 2 DE ABRIL

Saiba o que abre e fecha na Sexta-feira Santa

OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ESTARÃO FECHADOS NA SEXTA-FEIRA (2) E REABREM NO SÁBADO (3) DAS 9H ATÉ AS 21H

Ho je é Sex ta-fei ra da Pai xão, que é
fe ri a do em to do país. Com es sa fol ga,
vo cê sa be o que vai abrir e fe char?

A Fe de ra ção do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma- 
ra nhão (Fe co mér cio-MA) di vul gou
no ta que os es ta be le ci men tos co mer- 
ci ais es ta rão fe cha dos na sex ta-fei ra
(2) e re a brem no sá ba do (3) das 9h até
as 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.

Os su per mer ca dos da ca pi tal ma ra- 
nhen se fe cha rão na sex ta-fei ra (2) e
vol ta rão a fun ci o nar nor mal men te no
sá ba do (3).

As agên ci as ban cá ri as não vão fun- 
ci o nar na sex ta-fei ra (2). Os cli en tes

que pre fe ri rem an te ci par o pa ga men- 
to de bo le tos, po dem usar os ca nais
ele trô ni cos, in ter net ban king e cor- 
res pon den tes.

Os plan tões nas de le ga ci as de po lí- 
cia de to do o Ma ra nhão se guem nor- 
mal men te, mas a ori en ta ção é que por
con ta do no vo co ro na ví rus, as pes so- 
as re a li zem ocor rên ci as de pe que na
re le vân cia por meio do B.O ele trô ni co
no si te da Po lí cia Ci vil. Go ver no do
Ma ra nhão Con for me o De cre to Es ta- 
du al 36.630/2021 do go ver no do es ta- 
do, es tão sus pen sos até o do min go (4)
as ati vi da des pre sen ci as em ór gãos e
re par ti ções pú bli cas.

A Pre fei tu ra de São Luís de cre tou
pon to fa cul ta ti vo nos ór gãos da ad mi- 
nis tra ção di re ta, in di re ta, au tár qui ca
e fun ci o nal do po der exe cu ti vo mu ni- 
ci pal on tem, quin ta-fei ra (1º) e fe ri a- 

do na Sex ta-fei ra San ta. O ex pe di en te
vol ta rá ao nor mal nos ór gãos mu ni ci- 
pais na se gun da-fei ra (5).

LU CI A NA GO MES

• No mí ni mo, o 5º se mes tre ao pe núl ti mo se mes tre dos
cur sos de en si no su pe ri or: Ar qui te tu ra e Ur ba nis mo e
En ge nha ri as;
• No mí ni mo, o 5º se mes tre e no má xi mo o 9º se mes tre
do cur so de en si no su pe ri or: Di rei to;
• Do 1º ao 3º ano pa ra en si no mé dio ou EJA, ten do dis -
po ni bi li da de de es ta gi ar no mí ni mo 06 me ses;
• Do 1º ao pe núl ti mo se mes tre dos cur sos de ní vel téc -
ni co e/ou in te gra do ao en si no mé dio, ten do dis po ni bi li -
da de de es ta gi ar no mí ni mo 06 me ses.

Ins cri ções e ava li a ção

SEGUNDA-FEIRA

Vacinação para idosos
com 65 anos no Maiobão

O DRIVE-THRU DO PÁTIO NORTE INICIOU NA ÚLTIMA SEGUNDA

HANDSONCHAGAS

O dri ve-th ru de va ci na ção no Shop ping Pá tio Nor te,
que aten de mo ra do res de São Jo sé de Ri ba mar e Pa ço do
Lu mi ar, pros se gue pa ra pes so as de 67 anos, das 8h às 16.
Na se gun da (5) é a vez das pes so as com 65 anos.

Até o mo men to, o Ma ra nhão re ce beu 1 mi lhão de do- 
ses de va ci nas e 117 mu ni cí pi os al can ça ram mais de
70% da apli ca ção, e con for me de cre to de Go ver no, po- 
de rão re ce ber no vas re mes sas. As apli ca ções cor res pon- 
dem à pri mei ra do se da va ci na.

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou que, a par tir da
se gun da-fei ra (5), equi pes da For ça Es ta du al de Saú de
do Ma ra nhão (Fes ma) vão per cor rer 117 ci da des, com
po pu la ção abai xo de 100 mil ha bi tan tes, que não pos su- 
em su por te pa ra as ações de imu ni za ção – a va ci na ção e
o re gis tro do uso das do ses. An te ri or men te, o Go ver no
en vi ou se rin gas e agu lhas a vá ri as ci da des do Ma ra nhão.
“Va mos aju dar as pre fei tu ras que es tão em mai or di fi- 
cul da de, en vi an do nos sas equi pes. Es ta mos aber tos a
co o pe rar com to dos os mu ni cí pi os. E va mos con ti nu ar
com a ope ra ção de lo gís ti ca, via ro do viá ria e aé rea, pa ra
que ha ja a cé le re e se gu ra en tre ga das va ci nas”, ga ran tiu
Flá vio Di no.

OPORTUNIDADE

Caixa abre vagas de
estágio no Maranhão

AS INSCRIÇÕES SÃO PARA O NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Atra vés do Cen tro de In te gra ção Em pre sa Es co la – CI- 
EE, a Cai xa di vul gou o pro ces so se le ti vo pú bli co que tem
co mo ob je ti vo con tra tar es ta giá ri os de ní veis mé dio e
téc ni co.

As va gas es tão sen do di re ci o na das pa ra os se guin tes
cur sos:

As ins cri ções po de rão ser re a li za das de for ma gra tui ta
até as 23h59 do dia 31 de maio de 2021, por meio do si te
do CI EE.

Após con cluir a ins cri ção, o es tu dan te re ce be rá um e-
mail pa ra a re a li za ção da pro va on li ne.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021
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No próximo domingo, enquanto é celebrada a Páscoa, a Ressurreição de Jesus, e muitos
fazem o tradicional almoço com familiares, outros tantos não terão uma refeição digna

PA TRÍ CIA CU NHA

SEMANA SANTA

Ações voluntárias
para quem tem fome

A
ben ço a do aque le  que po de
do ar. Em tem pos tão di fí ceis,
os mais ne ces si ta dos es tão
pas san do ain da mais ne ces si- 

da de, de vi do ao ce ná rio de apro fun- 
da men to da pan de mia, que já vi ti mou
mi lha res de pes so as no Ma ra nhão,
dei xou mi lha res de sem pre ga dos e po- 
bres ain da mais po bres. No pró xi mo
do min go, en quan to é ce le bra da a Pás- 
coa, a Res sur rei ção de Je sus Cris to, e
mui tos fa zem o tra di ci o nal al mo ço
reu nin do fa mi li a res, ou tros tan tos
não te rão uma re fei ção dig na. É por
is so que em to do o Bra sil, vo lun tá ri os
se reú nem pa ra tor nar o dia de quem
tem fo me, um pou co mais fe liz.

No Ma ra nhão, em bo ra com to das
as di fi cul da des vi ven ci a das pe la di fi- 
cul da de econô mi ca, pes so as que tem
um pou co mais qui se ram di vi dir com
quem não tem na da. Exem plo dis so
foi a ação so li dá ria for ma da por um
gru po de ami gos da ca pi tal, que con- 
se guiu ar re ca dar, em me nos de 1 se- 
ma na, mais de uma to ne la da de ali- 
men tos e al mo ço de Pás coa ga ran ti do
pa ra mais de 100 pes so as.

A ação vo lun tá ria, ini ci al men te fa- 
mi li ar, te ve a ade são da So ci e da de São
Vi cen te de Pau la, As so ci a ção Cen te- 
ná ria de Au xí lio aos Po bres, do gru po
Trân si to SLZ e de mui tas ou tras pes- 
so as que re sol ve ram abra çar a cam pa- 
nha. Além do al mo ço que se rá fei to,
se rão dis tri buí das ces tas bá si cas pa ra
as fa mí li as es co lhi das. “A ação sur giu
da ideia de cons truir um ges to con- 
cre to na Se ma na San ta que re pre sen- 

tas se o ver da dei ro es pí ri to cris tão em
tem pos tão di fí ceis, on de a fo me só
au men ta.  Foi uma con ver sa em fa mí- 
lia so bre a o al mo ço de Pás coa e lem- 
bra mos de tan tas fa mí li as que não te- 
rão co mi da no do min go”, dis se o pro- 
fes sor Wil li am La go.

A ação sur giu da ideia

de cons truir um ges to

con cre to na Se ma na

San ta que re pre sen tas se

o ver da dei ro es pí ri to

cris tão em tem pos tão

di fí ceis, on de a fo me só

au men ta.

As do a ções, obe de cen do as me di- 
das de res tri ção con tra o co ro na ví rus,
acon te ce rão no do min go de Pás coa
na co mu ni da de Mor ro da Es pe ran ça,
no Ha bi ta ci o nal Tu ru, na ca sa de as- 
sis tên cia Ar te e Ca ri da de man ti da pe- 
los Vi cen ti nos e em ou tras co mu ni da- 
des es co lhi das pe lo gru po. A ação
con ta com 15 vo lun tá ri os, en vol vi- 
men to de pe lo me nos 30 pes so as e
cer ca de 50 do a do res. A or ga ni za ção
acre di ta que se não fos se a pan de mia,
a ade são te ria si do mai or, as sim, co- 
mo as do a ções.

Pa ra a vo lun tá ria Ma ria dos Re mé- 

di os Cos ta, é im por tan te que nes te
mo men to, em que as pes so as mais es- 
tão ne ces si tan do, não se jam aban do-
na das. “A gen te sa be que es tá di fí cil
pa ra to do mun do, mas a gen te tem
que se aju dar. To do mun do do an do
um pou co, fi ca mui to. Acre di ta mos
que nes se mo men to é fun da men tal
ter mos so li da ri e da de en tre nós e prin-
ci pal men te com as vá ri as fa mí li as que
es tão em si tu a ção de vul ne ra bi li da de
so ci al”, dis se Ma ria dos Re mé di os,
que é en ga ja da em uma ação na área
Ita qui Ba can ga e que apoia fa mí li as
ca ren tes du ran te to do o ano.

MARANHÃO

Abertas inscrições para
seletivo de professores

SÃO 130 VAGAS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ini ci a ram as ins cri ções pa ra o Pro ces so Se le ti vo Sim- 
pli fi ca do pa ra con tra ta ção tem po rá ria de pro fes so res
pa ra atu a rem na Edu ca ção Bá si ca e su as mo da li da des.
Ao to do, se rão ofer ta das 130 va gas ime di a tas pa ra a Edu- 
ca ção Es pe ci al, além de for ma ção de Ca das tro de Re ser- 
va pa ra as dis ci pli nas de Nú cleo Co mum da Edu ca ção
Bá si ca.

As ins cri ções po de rão ser re a li za das até as 23h59 do
dia 9 de abril de 2021, ex clu si va men te pe la in ter net, no
link que se rá dis po ni bi li za do no si te da Se duc
(https://www.edu ca cao.ma.gov.br/)

A con fir ma ção da ins cri ção se rá re a li za da após os
can di da tos en tre ga rem a fi cha de ins cri ção pre en chi da
e có pia dos do cu men tos na Uni da de Re gi o nal de Edu ca- 
ção (URE), cor res pon den te à va ga em que es te ja con- 
cor ren do, no pe río do que se rá in for ma do pos te ri or- 
men te pe la Se cre ta ria, quan do re tor na rem as ati vi da des
pre sen ci ais nos ór gãos pú bli cos, sus pen sas por meio de
de cre to.

COVID-19

Testes para pessoas em situação de rua

ALÉM DOS TESTES DE COVID-19, FORAM FEITOS OUTROS PARA DETECÇÃO DE DOENÇAS  DE  ISTS

Em ação pro mo vi da pe lo Cen tro de
Aten ção Psi cos so ci al Ál co ol e Dro gas
(CAPS AD Es ta du al) e pe la De le ga cia de
Cos tu mes, o Go ver no do Es ta do le vou tes- 
tes rá pi dos pa ra a de tec ção da Co vid-19 em
pes so as que es tão em si tu a ção de rua. A
ação acon te ceu na Pra ça Antô nio Lo bo, em
fren te à igre ja de San to Antô nio, no Cen tro
de São Luís. Tam bém fo ram ofe re ci dos ser- 
vi ços de saú de co mo afe ri ção de gli ce mia,
tes te de he pa ti tes B e C, sí fi lis e ou tras In- 
fec ções Se xu al men te Trans mis sí veis (ISTs).
“A mo bi li za ção bus ca fa zer o mo ni to ra- 
men to de quem es tá em si tu a ção de rua
pe los mo ti vos mais di ver sos, tra zen do tes- 
tes pa ra Co vid e do en ças se xu al men te
trans mis sí veis. Além dis so, tam bém opor- 
tu ni za mos tra ta men to psi cos so ci al pa ra
quem de ci dir mu dar de vi da, le van do dig- 
ni da de e cui da dos em saú de a quem, mui- 
tas das ve zes, não é vis to pe la so ci e da de”,
in for mou o co or de na dor do CAPS AD,
Mar ce lo Cos ta.

A pro pos ta da ati vi da de é tan to con tri- 
buir pa ra con tro le da pan de mia en tre as
pes so as em si tu a ção de rua, pe lo fa to de se- 
rem con si de ra das mais vul ne rá veis à do en- 
ça, co mo tam bém ori en tar so bre a ex po si- 
ção a ou tras in fec ções. Pa ra is so, fo ram

des ti na dos cer ca de 100 tes tes pa ra a Co- 
vid-19, além de ou tros 400 tes tes rá pi dos
pa ra de tec ção de ISTs.

Di o lin da Ser ra, de 46 anos, foi uma das
pes so as be ne fi ci a das pe la mo bi li za ção do
CAPS. “Achei mui to boa a ideia. Por não ter- 
mos con di ções de ir a uma uni da de mis ta
ou pos to de saú de, fi co con ten te que tan to
eu co mo ou tros na mes ma si tu a ção pos- 
sam re ce ber es ses ser vi ços”, com par ti lhou.

A ação con tou com a pre sen ça de equi pe
mul ti pro fis si o nal com pos ta por far ma cêu- 
ti co, bi oquí mi co, mé di co clí ni co, en fer-
mei ro e téc ni co de en fer ma gem. En quan to
re ce bi am aten di men to, as pes so as tam- 
bém eram ori en ta das por as sis ten tes so ci- 
ais da Se cre ta ria Mu ni ci pal da Cri an ça e
As sis tên cia So ci al (Sem cas).

De acor do com o ti tu lar da De le ga cia de
Cos tu me, Jo vi a no Fur ta do, saú de e as sis- 
tên cia so ci al sem pre ca mi nham jun tos. “As
pes so as em si tu a ção de rua são bas tan te
vul ne rá veis e, por is so, pre ci sam da nos sa
aten ção. Pa ra que te nha mos o su ces so es- 
pe ra do, con ta mos com a pre sen ça da Sem- 
cas, pois se al guém tes tar po si ti vo, o mu ni- 
cí pio irá pro vi den ci ar o pro ces so de iso la- 
men to, e as sim evi ta re mos que o ví rus se ja
trans mi ti do pa ra ou tros”, ob ser vou.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Aluguel social na pandemia

A ne ces si da de de iso la men to so ci al na
pan de mia au men tou os epi só di os de vi o- 
lên cia do més ti ca ao obri gar a con vi vên cia
das ví ti mas com seus agres so res. O Alu- 
guel So ci al Ma ria da Pe nha, ins ti tuí do pe- 
lo Go ver no do Ma ra nhão, sal va guar da a
vi da de mu lhe res agre di das ao cus te ar o
alu guel de uma mo ra dia mais se gu ra pa ra
elas.

O be ne fí cio tam bém aju da es sas mu- 
lhe res a reu nir con di ções pa ra bus car tra- 
ba lho e ren da, já que a de pen dên cia fi- 
nan cei ra ain da é um dos prin ci pais mo ti- 
vos pa ra que as ví ti mas não con si gam
rom per o ci clo de vi o lên cia.

O alu guel so ci al au xi lia, ain da, as ví ti- 
mas de vi o lên cia do més ti ca a en xer ga rem
uma pos si bi li da de de re cons truir a vi da
lon ge dos seus agres so res.

Co mo fun ci o na?
O be ne fí cio tem co mo ob je ti vo am pa- 

rar mu lhe res ví ti mas de vi o lên cia do més- 
ti ca que es te jam im pe di das de re tor nar
pa ra seus la res em vir tu de do ris co de so- 

fri men to de qual quer ação ou omis são
ba se a da no gê ne ro que lhe cau se mor te,
le são, so fri men to fí si co, se xu al ou psi co ló- 
gi co e da no mo ral ou pa tri mo ni al.

O Alu guel Ma ria da Pe nha cor res pon de
ao va lor men sal de R$ 600, em um pe río do
de até 12 me ses, po den do ser sus pen so a
qual quer tem po, se hou ver des cum pri- 
men to de qual quer dos re qui si tos pre vis- 
tos na Lei nº 11.350, de 2 de ou tu bro de
2020, e do De cre to 36.340.

Va le res sal tar que, ob ser va do o pra zo
da me di da pro te ti va de ur gên cia, o be ne- 
fí cio po de rá ser pror ro ga do, des de que
não ul tra pas se o pra zo má xi mo de 12 me- 
ses.

Quais cri té ri os pa ra a con ces são do be- 
ne fí cio?

Es tar sob qual quer uma das me di das
pro te ti vas de ur gên cia pre vis tas nos in ci- 
sos I e III, do art. 23 da Lei Fe de ral nº
11.340, de 7 de agos to de 2006; com pro var
que es tá em si tu a ção de vul ne ra bi li da de,
de for ma a não con se guir ar car com su as
des pe sas de mo ra dia; com pro var que ti- 
nha ren da fa mi li ar de no má xi mo 2 sa lá ri- 
os mí ni mos, du ran te o con ví vio com o
agres sor; com pro var que não pos sui pa- 
ren tes até se gun do grau em li nha re ta re si- 
din do no mes mo mu ni cí pio de sua re si- 
dên cia.

Têm pri o ri da de na con ces são do be ne- 
fí cio mu lhe res em si tu a ção de vul ne ra bi li- 
da de com fi lhos me no res de ida de.

Co mo so li ci tar uma me di da pro te ti va
de ur gên cia?

Pa ra so li ci tar uma me di da pro te ti va de
ur gên cia, a mu lher ví ti ma de vi o lên cia do- 
més ti ca ou fa mi li ar de ve rá com pa re cer a
de le ga ci as, pro mo to ri as ou de fen so ri as
co muns ou es pe ci a li za das (aque las es pe- 
cí fi cas pa ra aten di men to à mu lher).

A po lí cia te rá 48 ho ras pa ra en vi ar o pe- 
di do ao juiz, que tam bém te rá 48 ho ras
pa ra res pon der ao pe di do da ofen di da. A
mu lher não pre ci sa es tar acom pa nha da
de ad vo ga do pa ra re que rer o me ca nis mo.

Além dis so, a Cen tral de Aten di men to à
Mu lher #Ligue180 es tá sem pre pron ta pa- 
ra aju dar.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021
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O Imperatriz foi o primeiro a cair para a segunda divisão. Bacabal, São José e Iape
brigam para escapar da degola. Moto, Sampaio, Juventude e PAC estão no G4

CAMPEONATO MARANHENSE 2021

Saiba quem briga para ir
às finais e para não cair
NERES PINTO

A
pós a go le a da (6 a 0) apli ca da 
pe lo Ia pe, so bre o São Jo sé, a 
bri ga se gue bas tan te acir ra da 
en tre as equi pes que ten tam 

fu gir da úl ti ma va ga pa ra o re bai xa- 
men to no Es ta du al-2021.  Ape nas um 
clu be es tá de fi ni ti va men te re bai xa do. 
O Im pe ra triz, úl ti mo co lo ca do, tem 
dois pon tos e po de che gar ape nas a 
cin co. As du as pró xi mas par ti das vão 
apon tar mais um de go la do. A equi pe 
to can ti na  tem 6 jo gos, 2 pon tos,  ze ro 
vi tó ria, 2 em pa tes, 4 der ro tas, 2 gols 
mar ca dos, 8 so fri dos, sal do ne ga ti vo 
de 6. Apro vei ta men to de 11,1%. Na úl- 
ti ma ro da da jo ga com o Ba ca bal, em 
ca sa.

A si tu a ção mais de li ca da é do Ba ca- 
bal, ape sar de ain da ter mais dois jo- 
gos, po den do che gar a no ve pon tos, 
mas atu an do fo ra de ca sa, con tra Ju- 
ven tu de, em São Ma teus (dia 6), e di- 
an te do  Im pe ra triz, no Es tá dio Frei 
Epi fâ nio. O BEC tem a de fe sa mais va- 
za da da com pe ti ção e vai en fren tar o 
Sa mas, que es tá na se gun da co lo ca- 
ção. Até um em pa te em São Ma teus já 
oca si o na rá a eli mi na ção do Leão do 
Me a rim. No Es ta du al, o Ba ca bal es tá 
na sé ti ma po si ção, tem 3 pon tos, 5 jo- 
gos, 1 vi tó ria, 4 der ro tas, ze ro em pa te, 
4 gols pró, 19 so fri dos, sal do ne ga ti vo 
de 15. Apro vei ta men to de 20%.

O Ia pe su biu pa ra o quin to lu gar, 
com oi to pon tos. Uma vi tó ria ou um 
em pa te do Ca ná rio da Ilha po de ga- 
ran tir a clas si fi ca ção com 11 pon tos 
en tre os qua tro pri mei ros que vão à 
se gun da fa se. Es sa quar ta va ga ain da  
é dis pu ta da por Pi nhei ro (8 pon tos) e 
São Jo sé (7). No cam pe o na to, o Ia pe 
tem 6 jo gos, 8 pon tos, 2 vi tó ri as, 2 em-

Par te de ci ma

IAPE É UMA DAS EQUIPES QUE PODEM IR PARA AS FINAIS, MAS TEM CHANCES DE CAIR

pa tes, 2 der ro tas, 10 gols pró, 8 so fri- 
dos, sal do po si ti vo de 2 gols e 44,4% 
de apro vei ta men to.

O Pei xe Pe dra, na sex ta co lo ca ção, 
tem ape nas um jo go a cum prir e po- 
de rá ain da che gar a 10 pon tos. Seu úl- 
ti mo ad ver sá rio se rá o Ju ven tu de, no 
Nho zi nho San tos. Cam pa nha: 7 pon- 
tos, 6 jo gos, 2 vi tó ri as, 1 em pa te, 3 der- 
ro tas, 4 gols mar ca dos, 8 so fri dos, sal- 
do ne ga ti vo de 4. Apro vei ta men to: 
38,9%.

O Cam pe o na to Ma ra nhen se tem 
co mo prin ci pal lí der o Mo to Club, 
com 12 pon tos, cin co jo gos, 4 vi tó ri as,  
ze ro em pa te, uma der ro ta, 9 gols mar- 
ca dos, 3 so fri dos, sal do po si ti vo de 7, 
apro vei ta men to de 80%. Ain da tem 
um jo go com o Pi nhei ro, na Bai xa da, e 
di an te do Sam paio Cor rêa, no Cas te- 
lão. Po de che gar a 18 pon tos. Ma te- 
ma ti ca men te, es tá clas si fi ca do pa ra a 

pró xi ma fa se.
O Sam paio Cor rêa é o vi ce-lí der 

com 10 pon tos, 4 jo gos, 2 vi tó ri as, 1 
em pa te, ze ro der ro ta, 10 gols mar ca- 
dos, ze ro so fri do, 83,3% de apro vei ta- 
men to. Tem ain da três jo gos con tra 
Mo to, Pi nhei ro e Ia pe, to dos em São 
Luís.

A equi pe do Ju ven tu de tem 8 pon- 
tos, no ter cei ro lu gar, 5 jo gos, 2 vi tó ri-
as, 1 em pa te, 5 gols pró, 1 so fri do, sal- 
do po si ti vo de 4, 53,3% de apro vei ta- 
men to téc ni co. O úl ti mo ad ver sá rio 
se rá o Ba ca bal. Po de che gar a 11 pon- 
tos.

O PAC é o quar to co lo ca do com 8 
pon tos, 5 jo gos, 2 vi tó ri as, 2 em pa tes, 
1 der ro ta, 7 gols mar ca dos, 4 so fri dos, 
sal do po si ti vo de 3 e apro vei ta men to 
de 53,3%.  Os dois úl ti mos ad ver sá ri os 
são Mo to, em  ca sa, e Sam paio, na ca- 
pi tal. Tam bém tem chan ces de che gar 
a 11 pon tos e fi car en tre os qua tro pri-
mei ros clas si fi ca dos.

DISPENSAS

Barca da dispensa sai com cinco atletas do Papão

ATACANTE ERVERSON É UM DOS JOGADORES QUE FORAM LIBERADOS PELA DIRETORIA DO MOTO CLUB NO INÍCIO DESTA TEMPORADA

A atu a ção do Mo to Club di an te do
São Jo sé li gou o “si nal de aler ta” na di- 
re to ria pa ra a ne ces si da de de no vas
con tra ta ções. An tes das che ga das, o
clu be anun ci ou a saí da de cin co jo ga- 
do res: o vo lan te Ra fa el San tos, os mei- 
as Rai e Fe li pe Ri bei ro, além dos ata- 
can tes Er ver son e Luís Gui lher me.

Rai, Luís Gui lher me e Er ver son co- 
me ça ram o Cam pe o na to Ma ra nhen se
na equi pe ti tu lar. 

Os jo ga do res do ata que fo ram per- 
den do es pa ço e nas úl ti mas par ti das
fi gu ra ram ape nas co mo op ções no
ban co de re ser vas. Já Rai não atu ou
nos úl ti mos dois jo gos por con ta de
uma le são mus cu lar. O vo lan te Ra fa el

en trou no se gun do tem po con tra o
Ba ca bal e o meia Fe li pe nem che gou a
en trar em cam po pe lo ru bro-ne gro,
pois não te ve o con tra to re gis tra do.

A ten dên cia é que nos pró xi mos di- 
as o clu be fa ça con tra ta ções pon tu ais
pa ra re for çar o elen co. “So bre che ga- 
das, ain da es ta mos es tu dan do o mer- 
ca do”, dis se re su mi da men te o exe cu- 
ti vo de fu te bol Ren ne Fran co. 

Lem bran do que após a che ga da do
téc ni co Jú ni or Amo rim, o Pa pão con- 
tra tou o vo lan te Thayson e o ata can te
Mau ri nho, que já es tão trei nan do no
clu be. 

Em fe ve rei ro, o Ru bro-Ne gro já ti- 
nha fei to o mes mo mo vi men to de li- 

be ra ção de atle tas.

So bre che ga das, ain da

es ta mos es tu dan do o

mer ca do.

O Mo to te rá pe lo me nos du as se- 
ma nas sem jo gos ofi ci ais, pois a par ti-
da con tra o Sam paio só de ve acon te- 
cer de pois do dia 13 des te mês. Tem po
pa ra o Ru bro-Ne gro fa zer os ajus tes
ne ces sá ri os no gru po de atle tas. (D.A)

DA NI EL AMO RIM

NORDESTÃO

Duelo contra ABC é
uma “final” para Tricolor

FERREIRA DIZ QUE A PARTIDA É UM “JOGO-CHAVE” PARA O TIME

Após con quis tar a se gun da vi tó ria con se cu ti va, o
Sam paio en trou no G-4 da Co pa do Nor des te e não quer
mais sair. O Tri co lor tem um “jo go-cha ve” nes te sá ba do
(3), con tra o ABC-RN, pa ra en ca mi nhar a clas si fi ca ção
pa ra a pró xi ma fa se do Nor des tão. Por is so, o vo lan te
Fer rei ra con si de ra que a par ti ra se rá “uma fi nal” pa ra o
ti me bo li vi a no. “O pró xi mo con fron to pra gen te é mais
do que uma fi nal. A gen te sa be que vai ser um jo go mui- 
to di fí cil, um jo go mui to im por tan te pa ra am bas as par- 
tes. Se a gen te ir lá e co lo car o fu te bol que a gen te vem
co lo can do em prá ti ca nos jo gos, te mos gran des pos si bi- 
li da des de sair de lá com os três pon tos e cra var nos sa
clas si fi ca ção”, fri sou o atle ta.

Com no ve pon tos, o Tri co lor ocu pa a quar ta po si ção
do gru po A. De acor do com o si te Chan ce de Gol, um ti- 
me da cha ve que so mar 12 pon tos tem 90% de chan ces
de avan çar ao ma ta-ma ta da Co pa do Nor des te.

Após cum prir sus pen são, o ata can te Ja já fi ca no va- 
men te à dis po si ção do téc ni co Ra fa el Gua na es. ABC-RN
e Sam paio jo gam nes te sá ba do (03), às 18h15, no es tá dio
Fras quei rão, em Na tal.

GRANDE CARREIRA

Campeão Olímpico é
preso com cocaína

NATHAN É EX-CANOÍSTA DONO DE DUAS MEDALHAS OLÍMPICAS

Tri cam peão mun di al e ga nha dor de du as me da lhas
de pra ta na ca no a gem nas Olim pía das de Ate nas 2004, o
ex-ca noís ta aus tra li a no Nathan Baggaley, de 45 anos, foi
con si de ra do cul pa do por cons pi ra ção pa ra trá fi co de
co caí na jun ta men te com seu ir mão mais no vo, Dru, de
39.

Os dois fo ram acu sa dos   de ten tar im por tar 650 qui los
de co caí na em 2018, um mon tan te equi va len te a 200 mi- 
lhões de dó la res aus tra li a nos (cer ca de R$ 843 mi lhões)
e, nes ta úl ti ma quin ta-fei ra (31 de mar ço), um jú ri da Su- 
pre ma Cor te de Bris ba ne, na Aus trá lia, os con si de rou
cul pa dos. Nathan e Dru ago ra aguar dam a sen ten ça.

Nathan foi ven ce dor das me da lhas de pra ta dos Jo gos
Olím pi cos de 2004 nas pro vas K-1 500 m e K-2 500 m, es- 
ta úl ti ma jun to com seu co le ga de equi pe Clint Ro bin- 
son. Em se tem bro de 2005, foi pe go no an ti do ping por
uso de es te roi des ana bo li zan tes e aca bou sus pen so por
quin ze me ses pe la Fe de ra ção Aus tra li a na de Ca no a gem.
De pois, em 2015, ele e Dru fo ram pre sos por par ti ci pa- 
ção em um sin di ca to de fa bri ca ção de dro gas.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021
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Um vídeo celebra a data no país, com a participação da escritora Ana Maria Machado,
da mediadora Kiara Terra e também de algumas crianças

COMEMORAÇÃO

Brasil promove o
Dia do Livro Infantil

E
m 2 de abril o mun do ce le bra 
o Dia In ter na ci o nal do Li vro 
In fan til e, no Bra sil, di ver sas 
ins ti tui ções do mer ca do edi- 

to ri al de sen vol ve ram uma ação es pe- 
ci al pa ra a da ta, uma vez que, em 
2021, o país de ve apre sen tar os re sul- 
ta dos do Clu be de Lei tu ra ODS em 
Lín gua Por tu gue sa, ini ci a ti va da 
ONU, da Agen da 2030.

Jun tas, a Câ ma ra Bra si lei ra do Li vro 
(CBL), a Fun da ção Na ci o nal do Li vro 
In fan til e Ju ve nil (FN LIJ), se ção bra si- 
lei ra da iBBY, a Fe de ra ção Bra si lei ra 
de As so ci a ções de Bi bli o te cá ri os, Ci- 
en tis tas da In for ma ção e Ins ti tui ções 
(Fe bab), e a Bi bli o te ca de São Pau lo, 
equi pa men to da Se cre ta ria de Cul tu ra 
e Eco no mia Cri a ti va do Es ta do, ge ri da 
pe la SP Lei tu ras, de sen vol ve ram um 
ví deo que ilus tra a co me mo ra ção.

No ma te ri al, a es cri to ra Ana Ma ria 
Ma cha do lê tre chos de seu no vo li vro 
“Igual zi nho a Mim”, da edi to ra Mo- 
der na e com ilus tra ções de Ma ria Jo sé 
Ar ce, e a me di a do ra Ki a ra Ter ra, além 
de ler al gu mas pá gi nas do li vro, tam- 
bém par ti ci pa de uma ro da on li ne de 
lei tu ra e con ver sa so bre a his tó ria do 
li vro com no ve cri an ças. O con teú do 
com ple to vai es tar dis po ní vel nas re- 
des so ci ais de to dos os apoi a do res da 
ini ci a ti va.

“Nes te ano, des ta ca mos al gu mas 
ações e tra ba lhos de li te ra tu ra in fan til 
co mo com ple men to de um pro je to 
que irá co lo car o Bra sil em des ta que 
nes se seg men to. E acre di ta mos que, 
co mo as cri an ças são o fu tu ro do país 
e do pla ne ta, é es sen ci al in cen ti var-

 CLUBE DE LEITURA ODS É PROJETO CRIADO PELA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

mos a lei tu ra des de es sa fa se da vi da”, 
co men ta Vi tor Ta va res, pre si den te da 
CBL.

“A pan de mia da CO VID 19 es can ca- 
rou a de si gual da de exis ten te no Bra- 
sil. O Clu be de Lei tu ra é uma im por- 
tan te ação pa ra di vul gar a Agen da e 
cha mar to dos a con tri buir com os 17 
ODS. Cri ar es sa at mos fe ra que pro pi- 
cie o cui da do com as pes so as e com o 
pla ne ta é fun da men tal. A Agen da 
2030 é de to dos e to das e ca da um de 
nós po de ter um pa pel na cons tru ção 
de uma so ci e da de mais jus ta, hu ma- 
na e sus ten tá vel, on de nin guém fi que 
pa ra trás”, com ple men ta Adri a na Fer- 
ra ri, vi ce-pre si den te da FE BAB.

“O IBBY apoia o Clu be do Li vro, cri- 
a do pe la ONU, pa ra di vul gar e for ta le- 
cer as ações da Agen da 2030 e os seus 
Ob je ti vos pa ra o De sen vol vi men to 
Sus ten tá vel do pla ne ta. Co mo IBBY 
do Bra sil, a FN LIJ e o gru po de 19 lei to- 

res-vo tan tes do Prê mio FN LIJ têm a 
hon ra de par ti ci par do pro je to se le ci- 
o nan do, den tre os ins cri tos, li vros de 
qua li da de que con tem plem os 17 
ODS, des ta ca Eli sa beth Ser ra, se cre tá- 
ria ge ral da FN LIJ”. O Clu be de Lei tu ra 
ODS em Lín gua Por tu gue sa, no Bra sil, 
nas ceu de uma par ce ria en tre a CBL, a 
FN LIJ e a FE BAB, com o apoio do Lei- 
tu ri nha. Des de no vem bro de 2020, as 
ins ti tui ções es tão tra ba lhan do na se- 
le ção de obras li te rá ri as in fan tis bra si-
lei ras que abor dam te má ti cas li ga das 
a um ou mais dos 17 Ob je ti vos de De- 
sen vol vi men to Sus ten tá vel (ODS) da 
Or ga ni za ção das Na ções Uni das 
(ONU). A re la ção de li vros se le ci o na- 
dos se rá di vul ga da no si te da ONU co- 
mo re fe rên ci as de lei tu ras so bre os 
ODS. O lan ça men to do Clu be de Lei-
tu ra ODS em Lín gua Por tu gue sa es tá 
pre vis to pa ra acon te cer na Fei ra do Li-
vro de Bo lo nha, em ju nho des te ano.

PROJETO

Livro cria versão sombria do folclore brasileiro

THAIS BARROS E CLARA GUEDES: LIVRO ILUSTRADO SOBRE LENDAS IMPORTANTES

As his tó ri as do fol clo re bra si lei ro
são re vi si ta das e fi gu ras tra di ci o nais
são co lo ca dos em no vas nar ra ti vas,
mais som bri as e obs cu ras, no li vro O
que se es con de nas som bras, uma
par ce ria da au to ra Thaís Bar ros e da
ilus tra do ra Cla ra Gue des. O pro je to
es tá a to do va por em um fi nan ci a- 
men to co le ti vo pe lo si te Ca tar se, on de
ba teu a me ta pre vis ta em pou co mais
de qua tro di as.

A ins pi ra ção veio pa ra

Thaís após ver de se nhos

de fi gu ras do fol clo re

nas re des so ci ais e

de ci dir pes qui sar mais.

 “A prin cí pio, só es cre vi um tex to,

não ti nha ne nhum pro je to em men te.
Con tu do, de pois que ter mi nou, quan- 
do re vi sei e edi tei, pen sei ‘nos sa is so é
mui to le gal’, pen sei que is so po de ria
fi car es te ti ca men te mui to le gal, mas
eu não sei de se nhar”, afir ma a au to ra.
Foi des ta von ta de de fa zer al go mai or,
que ela de ci diu con vi dar Cla ra, ar tis ta
vi su al e ta tu a do ra, pa ra, pri mei ra- 
men te, ilus trar o con to ini ci al, ba se a- 
do nas his tó ri as de Cor po-se co e bra- 
da dor.

“Só de se nhar o fol clo re bra si lei ro já
foi tu do de bom”, afir ma Cla ra, so bre
o pro je to. “Pa ra mim, foi mui to fá cil
me ins pi rar pa ra ilus trar os tex tos,
por que eu e a Thaís com par ti lha mos
de mui tos gos tos nes se sen ti do. A gen- 
te gos ta des sa es té ti ca mais dark, mais
obs cu ra e to das es sas his tó ri as mís ti- 
cas que en vol vem a na tu re za, co mo o
fol clo re”, acres cen ta a ar tis ta.

O pro je to se de sen vol veu e co me- 
çou a ser pen sa do co mo uma co le tâ- 
nea de his tó ri as que ex plo ram em
nar ra ti vas di fe ren tes o la do som brio

do fol clo re bra si lei ro. Além do con to
que ini ci ou to do o pro ces so, tam bém
fo ram es cri tos Ia ra e Naiá, A Pi sa dei ra,
A Mu la sem ca be ça e O Boi ta tá. “Eu
pes qui sei mui to, fui a ori gem de mui-
tas coi sas, que che guei até a me co-
nec tar de uma for ma di fe ren te com a
tra di ção bra si lei ra, não sei nem ex pli- 
car”, con ta a au to ra. O li vro, a prin cí- 
pio, se ria ins cri to em um con cur so,
mas, pos te ri or men te, foi pen sa do co- 
mo um pro je to in de pen den te. Apoi a- 
das pe la Edi to ra Tai pa, res pon sá vel
pe la pu bli ca ção da obra, Thaís e Cla ra
abri ram um pro je to de fi nan ci a men to
co le ti vo pa ra con se gui rem ver ba pa ra
im pres são de 50 có pi as, mas em ape-
nas qua tro di as con se gui ram pra ti ca- 
men te to dos os R$ 2.900 que se pro- 
pu se ram a le van tar em uma cam pa- 
nha de dois me ses. “Foi uma sur pre sa,
de fi ni ti va men te, foi mui to le gal. No
dia se guin te ao lan ça men to da cam- 
pa nha a Thaís já che gou avi san do que
já tí nha mos atin gi do mais de 70% da
me ta”, lem bra Cla ra.

Co mo pro ce der?

PLANO

Senado aprova projeto de
recuperação de eventos

O Se na do apro vou o pro je to que cria o Pro gra ma
Emer gen ci al de Re to ma da do Se tor de Even tos (Per se).
De acor do com as in for ma ções da Agên cia Se na do, o
pla no con tém me di das pa ra com pen sar a enor me per da
de re cei ta pa ra em pre sas de even tos e tu ris mo de vi do à
pan de mia. Após mo di fi ca ção da re la to ra, a se na do ra
Da ni el la Ri bei ro (Pro gres sis ta), a pro pos ta se gue pa ra
no va aná li se pe la Câ ma ra dos De pu ta dos.

Em en tre vis ta à 89 FM Rá dio Rock, o pre si den te da As- 
so ci a ção Bra si lei ra dos Pro mo to res de Even tos (ABRA- 
PE), Do re ni Ca ra mo ni Jr, res sal tou o de sa fio que o se tor
vem en fren tan do: “O mais gra ve é que es sas em pre sas
es tão fe cha das e não têm pla ne ja men to de re to ma da,
por que há o ônus de to do pe río do pa ra li sa do e o ônus da
in cer te za de quan do se rá a re to ma da”.

O pro je to do Per se apre sen ta me di das pa ra com pen- 
sar a gran de per da de re cei tas, co mo a alí quo ta ze ro de
PIS/Pa sep, Co fins, da Con tri bui ção So ci al so bre o Lu cro
Lí qui do (CSLL) e do Im pos to de Ren da das Pes so as Ju rí- 
di cas (IRPJ) por 60 me ses, se gun do a Agên cia Se na do. As
em pre sas de ho te la ria, ci ne mas, ca sas de even tos, ca sas
no tur nas, de es pe tá cu los e buf fets so ci ais e in fan tis po- 
de rão ade rir ao pro je to, além de em pre sas que re a li zem
ou co mer ci a li zem con gres sos, fei ras, fei ras de ne gó ci os,
shows, fes tas, fes ti vais, sim pó si os ou es pe tá cu los em ge- 
ral e even tos es por ti vos, so ci ais, pro mo ci o nais e cul tu- 
rais.

Na área do tu ris mo, o Per se in clui agên ci as de vi a- 
gens, trans por ta do ras tu rís ti cas, or ga ni za do ras de even- 
tos na área, par ques te má ti cos, acam pa men tos tu rís ti- 
cos e mei os de hos pe da gem. 

Pa ra ren ta bi li zar o se tor, o pro je to es pe ra que, além
dos re cur sos or ça men tá ri os e de te sou ra ria, se jam uti li- 
za dos 3% dos re cur sos ar re ca da dos nas lo te ri as Cai xa e
Lo tex, bem co mo os re cur sos ob ti dos com a emis são de
tí tu los do Te sou ro, pa ra ações de emer gên cia e tem po rá- 
ri as.

Apro xi ma da men te 6 mi lhões de bra si lei ros po dem se
be ne fi ci ar com o Per se. É o nú me ro apro xi ma do de tra- 
ba lha do res en vol vi dos no pó lo se to ri al da ca deia pro du- 
ti va da cul tu ra e en tre te ni men to do país, que abran ge 52
ra mos de ne gó ci os de apro xi ma da men te 640 mil em- 
pre sas e 2,2 mi lhões de mi cro em pre en de do res in di vi- 
du ais (MEIs).

LEI DE INCENTIVO

Secretaria prorroga prazos
 de projetos culturais

Pro du to res(as) de cul tu ra, em pre en de do res(as) cul- 
tu rais, en fim, a clas se ar tís ti ca em ge ral, te rão mais um
pra zo pa ra ela bo ra rem seus pro je tos cul tu rais a fim de
se rem ava li a dos pe la Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu- 
ra. A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra pror ro gou o pra zo
de re ce bi men to de no vos pro je tos, que se ria en cer ra do
no dia 30 de mar ço, pa ra até o dia 30 de abril.

“Es sa me di da se fez ne ces sá ria, con si de ran do o mo- 
men to atu al de pan de mia com au men to sig ni fi ca ti vo
dos ca sos. Des ta for ma, a Sec ma con ce de mais 30 di as
de pra zo pa ra que os fa ze do res da cul tu ra ma ra nhen se
pos sam ela bo rar seus pro je tos, res pei tan do as res tri ções
tão im por tan tes pa ra a con ten ção da Co vid-19”, dis se a
se cre tá ria ad jun ta de Cul tu ra In cen ti va da, Ci a ne So zi- 
nho de Sou za.

Os in te res sa dos em ins cre ver pro je tos cul tu rais, pa ra
re ce ber re cur sos com ba se na Lei de In cen ti vo à Cul tu ra
do Es ta do do Ma ra nhão de vem en tre gar os pro je tos no
se tor de pro to co lo da Sec ma, a par tir do re tor no pre sen- 
ci al das ati vi da des do ser vi ço pú bli co es ta du al não es- 
sen ci al. A Por ta ria nº 50/2021, que es ta be le ce as re gras
pa ra apre sen ta ção de pro je tos cul tu rais, foi pu bli ca da
no Diá rio Ofi ci al do Es ta do do Ma ra nhão, con si de ran do
o De cre to Es ta du al nº 36.531, de 03 de mar ço de 2021,
que es ta be le ce me di das de pre ven ção do con tá gio e de
com ba te à pro pa ga ção da trans mis são da Co vid-19, in- 
fec ção hu ma na cau sa da pe lo co ro na ví rus.

Po de en trar com pro je to qual quer pes soa ju rí di ca,
com pe lo me nos 1 ano de ati vi da de. Pa ra se ins cre ver, os
in te res sa dos de vem pre en cher os for mu lá ri os que se
en con tram dis po ní veis no si te da Se cre ta ria de Es ta do
da Cul tu ra: cul tu ra.ma.gov.br. To das as in for ma ções so- 
bre a Lei de In cen ti vo, os for mu lá ri os que pre ci sam ser
pre en chi dos e as do cu men ta ções ne ces sá ri as, bem co- 
mo o pas so a pas so pa ra pre en chi men to das pla ni lhas,
es tão dis po ní veis no en de re ço aci ma, na aba Lei de In- 
cen ti vo.

Os pro je tos cul tu rais são sub me ti dos à ava li a ção da
Co mis são de Aná li se de Pro je tos Cul tu rais In cen ti va dos
(CAP CI). Ca so apro va do, o pro po nen te re ce be um Cer ti- 
fi ca do de Mé ri to Cul tu ral (CMC), que o cre den cia a bus- 
car re cur so jun to a em pre sas pa tro ci na do ras. A con ces- 
são do CMC é pa ra pro je tos que vi sem à de mo cra ti za ção
do aces so, di vul ga ção e pre ser va ção da me mó ria cul tu- 
ral, bem co mo ao de sen vol vi men to de ati vi da des ar tís ti- 
cas e obras cul tu rais.

São Luís, sexta-feira, 2 de abril de 2021
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