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Falamos muito em empoderamento feminino. Propagandas belas. Homenagens lindíssimas 
com storytelling que nos encantam. E no dia a dia, o discurso está alinhado às práticas? 
Grandes empresas expõem com orgulho o prêmio GPTW. Estão no ranking e batem no peito 
os seus programas de igualdade, diversidade e inclusão. Só que na rotina, a história é outra. 
 
 

Quebrando correntes

Processo Seletivo 
da UFMA tem vagas 
para professores e 

salários de R$ 5 mil
A UFMA está com vagas abertas 

para Processo Seletivo destinado ao 
preenchimento de vagas para o cargo 
de professor substituto, para atender 
à área com carência de docente do 

quadro permanente do órgão. 
PÁGINA 8

Frederico Castro ainda tenta vaga nas Olímpiadas
O maranhense Frederico Veloso de Castro tem trajetória e influência no 

esporte aquático, que são determinantes e inquestionáveis. Aos 31 anos, ele 
está entre os melhores nadadores brasileiros, e nem pensa em parar. Treina, 

comprometido com as Olimpíadas de Tóquio. PÁGINA 9

Em entrevista exclusiva para O Imparcial, o deputado federal Bira do Pindaré falou de seu futuro político, bem como do PSB e também 
do governador Flávio Dino. O pessebista também teceu críticas acerca do acordo feito para uso da Base de Lançamento de Alcântara e 

alertou sobre o rompimento da barragem de mineradora ocorrido na semana passada no interior do Maranhão. PÁGINA 3

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

Pode se vacinar contra 
gripe e também contra 

a covid-19? Tire 
dúvidas sobre vacinas

 Após quase três meses do início 
da vacinação contra covid-19, ainda 
surgem algumas perguntas quando 
chega a vez na fila de imunização. 
A médica Lorena de Castro Dinizra 

respondeu as principais dúvidas.
PÁGINA 5

Maranhenses fundam Bloco Tradicional no DF
Por meio de uma reunião virtual pelo Google Meet, foi fundado “Os 

Candangos”, o primeiro bloco tradicional no Distrito Federal. Os blocos 
tradicionais, são um tipo de grupo carnavalesco presente em São Luís.

PÁGINA 10

Nova espécie de planta é descoberta em São Luís
PÁGINA 8
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Parte do evento será simbólica, já que os ministros da Advocacia-Geral da União, André
Mendonça, e da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, já assinaram a posse

“Eu ta va pre ci san do mui to”

“Mui ta gen te ca ren te vai ser be ne fi ci a -
da”

EVENTO

Posse de ministros
deve ser dia 6

A
s mu dan ças na equi pe mi nis- 
te ri al fei tas pe lo pre si den te
Jair Bol so na ro nes ta se ma na
de vem ser ofi ci a li za das em

um even to na pró xi ma ter ça-fei ra, 6,
pa ra a pos se dos seis mi nis tros no me- 
a dos. A ce rimô nia ocor re rá pe la ma- 
nhã no Pa lá cio do Pla nal to, se gun do
fon tes in for ma ram ao Bro ad cast Po lí- 
ti co, sis te ma de no tí ci as em tem po re- 
al do Gru po Es ta do.

Par te do even to se rá sim bó li ca, já
que os mi nis tros da Ad vo ca cia-Ge ral
da União, An dré Men don ça, e da Jus- 
ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca, An der son
Tor res, já as si na ram seus ter mos de
pos se na ter ça-fei ra, 30.

O tro ca-tro ca na

Es pla na da co me çou

com o pe di do de

de mis são do mi nis tro

das Re la ções Ex te ri o res,

Er nes to Araú jo.

Mem bro da ala ide o ló gi ca do go- 
ver no, o chan ce ler era al vo de crí ti cas
por sua atu a ção du ran te a pan de mia e
so fria pres são no car go den tro e fo ra
do go ver no, in clu si ve com uma ame a- 
ça de pe di do de im pe a ch ment por
par te de se na do res. Pa ra a che fi ar o
Itamaraty, Bol so na ro es co lheu o em- 
bai xa dor Car los Fran ça, que já foi ce- 

ri mo ni a lis ta do Pla nal to e ocu pa va até
en tão a che fia da as ses so ria es pe ci al
da Pre si dên cia. In co mo da do com a
fal ta de apoio das For ças Ar ma das aos
seus po si ci o na men tos, Bol so na ro
tam bém pe diu o car go do mi nis tro da
De fe sa, Fer nan do Aze ve do. Em seu lu- 
gar, in di cou o ge ne ral Wal ter Bra ga
Net to. No dia se guin te à que da de
Aze ve do, em um mo vi men to iné di to,
o pre si den te tam bém de mi tiu os três
che fes das For ças Ar ma das.

A no va cú pu la mi li tar

es co lhi da é for ma da

pe lo ge ne ral Pau lo

Sér gio (Exér ci to), o

bri ga dei ro Bap tis ta

Ju ni or (Ae ro náu ti ca) e o

al mi ran te Al mir Gar ni er

(Ma ri nha).

Os che fes mi li ta res fo ram anun ci a- 
dos por Bra ga Net to na quar ta-fei ra,
31, e de vem ter tam bém so le ni da de
pa ra a trans mis são de seus car gos nos
pró xi mos di as.

Com ida de Bra ga Net to pa ra a De- 
fe sa, o seu car go na Ca sa Ci vil foi as su- 
mi do pe lo mi nis tro Luiz Edu ar do Ra- 
mos, que dei xou a che fia da Se cre ta ria
de Go ver no (Se gov). Na dan ça das ca- 

dei ras, o Cen trão em pla cou mais uma
va ga no go ver no. A de pu ta da Flá via
Ar ru da (PL-DF) foi no me a da co mo
no va mi nis tra da Se gov no lu gar de
Ra mos e pas sa rá a cui dar da ar ti cu la- 
ção do go ver no com o Con gres so.

In sa tis fei to, o pre si den te tam bém
subs ti tuiu o co man do da AGU. Jo sé
Le vi dei xou o car go de pois de se re cu- 
sar a as si nar a ação apre sen ta da por
Bol so na ro pa ra der ru bar de cre tos de
to que de re co lher de ter mi na dos por
três go ver na do res. Em seu lu gar, An- 
dré Men don ça, que era mi nis tro da
Jus ti ça, re as su miu a va ga que já ha via
ocu pa do en tre ja nei ro de 2019 e abril
de 2020. Pa ra a Jus ti ça, Bol so na ro es- 
co lheu o de le ga do da Po lí cia Fe de ral
An der son Tor res. Pró xi mo da fa mí lia
do pre si den te, Tor res até en tão ocu- 
pa va a fun ção de Se cre tá rio de Se gu- 
ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral, mas
já ha via si do co ta do pa ra o co man do
da PF. Os dois mi nis tros fo ram em pos- 
sa dos em ce rimô nia re ser va da na ter- 
ça-fei ra, 30, no ga bi ne te de Bol so na ro,
no mes mo mo de lo da ce rimô nia de
pos se do no vo mi nis tro da Saú de,
Mar ce lo Quei ro ga, na se ma na an te ri- 
or. Pou co de pois de Men don ça re tor- 
nar ao car go, a AGU en vi ou on tem
ma ni fes ta ção ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF) em ca rá ter de ur gên cia
pe din do a sus pen são de to dos os de- 
cre tos ou atos ad mi nis tra ti vos de go- 
ver na do res e pre fei tos pa ra proi bir ce- 
le bra ções re li gi o sas na pan de mia, so- 
bre tu do na Pás coa. Con trá rio às me-
di das de fe cha men to, Bol so na ro de- 
fen deu nes ta quin ta-fei ra, 1º, que a
“li ber da de de cul to” é sa gra da, as sim
co mo o di rei to de ir e vir.

CARTÕES

Minha Casa Melhor chega em todo o Maranhão

CARTÕES DE R$ 600 DO MINHA CASA MELHOR VÃO CHEGAR A TODAS AS 217 CIDADES DO MARANHÃO

Até ago ra, fo ram 4.900 car tões com
R$ 600 pa ra com prar mó veis, ele tro- 
do més ti cos e gás de co zi nha. Mas se- 
rão 45.500 até agos to. Es se é o pro gra- 
ma Mi nha Ca sa Me lhor, que vem per- 
cor ren do to do o Ma ra nhão. Até ago ra,
os sor tei os já che ga ram a 28 ci da des. E
che ga rão a to dos os 217 mu ni cí pi os.

Ide a li za do pa ra dar mais qua li da de
de vi da a pes so as de bai xa ren da e es- 
ti mu lar a ati vi da de co mer ci al em to- 
das as re giões do Ma ra nhão du ran te a
pan de mia, o pro gra ma es ta du al exe- 
cu ta do pe la Se cre ta ria de Es ta do de
Go ver no (Se gov) em pou cas se ma nas
já mu dou a vi da de mui ta gen te.

Foi o ca so das 900 fa mí li as que re- 
ce be ram os car tões do Mi nha Ca sa
Me lhor nas ci da des de Ro sá rio, Mor- 
ros, Ica tu, Axi xá, Ca cho ei ra Gran de,
Pre si den te Jus ce li no e Ba ca bei ra.

En tre as pes so as be ne fi ci a das, Clei- 
ci a ne Ra be lo Se re jo dis se que vai uti li- 
zar o re cur so pa ra com prar gás de co- 
zi nha, item que te ve seu pre ço re a jus- 
ta do na ci o nal men te três ve zes só em
2021.

“Pra mim tá sen do mui to gra ti fi- 
can te re ce ber es se car tão. O gás de co- 

zi nha eu ta va pre ci san do mui to. Vai
aju dar a fa mí lia in tei ra”, con ta Clei ci- 
a ne.

Na ci da de de Mor ros, do na Ma ria
Jo sé Mar ques da Sil va se emo ci o nou
ao re ce ber o car tão. Com lá gri mas nos
olhos, ela agra de ceu por re ce ber o be- 
ne fí cio em um mo men to tão de li ca do
co mo o ce ná rio pan dê mi co. Ela pre- 
ten de ad qui rir uma ge la dei ra com o
di nhei ro. “Che gou em boa ho ra. Eu ta- 
va pre ci san do mui to. Es tou mui to fe- 
liz, agra de ço mui to a Deus e ao go ver- 
no pe lo car tão que eu tô re ce ben do. O
que a gen te es pe ra é a me lho ra pa ra
to dos nós”, dis se a be ne fi ciá ria.

Mãe de três fi lhos, a tra ba lha do ra
Gar di a ne San tos da Sil va fi nal men te
vai po der com prar um tan qui nho pa- 
ra agi li zar a la va gem da rou pa em ca- 
sa.

“Eu tô me sen tin do mui to fe liz.
Che gou em uma boa ho ra. Co mo eu
te nho três fi lhos eu vou com prar um
tan qui nho, por que eu tô pre ci san do
mui to. Eu che go tão can sa da do tra ba- 
lho que vo cê nem ima gi na”, re la ta

Gar di a ne.

Já pa ra Clo do mir Al ves de Sou sa,
re pre sen tan te de uma lo ja de mó veis
em Mor ros cre den ci a da no pro gra ma,
além de aque cer a eco no mia, o Mi nha
Ca sa Me lhor acer ta ao aju dar a quem
mais pre ci sa. “Com cer te za vai aju dar.
É uma boa ini ci a ti va do Go ver no. Tu-
do que o Go ver no faz pa ra aju dar a
quem pre ci sa é bom”, ava lia Clo do- 
mir. Ma no el Le al, ge ren te de uma lo ja
de mó veis e ele tros que tam bém é ca-
das tra da no pro gra ma, acre di ta que o
pon to al to é o ca rá ter as sis ten ci al da
ini ci a ti va. “Nos sa re gião es ta va pre ci-
san do de um pro gra ma des se im pac to
na eco no mia. Não só as ven das, co mo
to da a eco no mia vai me lho rar. Mui ta
gen te ca ren te no nos so mu ni cí pio vai
ser be ne fi ci a da”, pon tua Ma no el Le al.

Nes te sá ba do, o Mi nha Ca sa Me-
lhor vai sor te ar as fa mí li as con tem- 
pla das das ci da des de San ta Inês, São
João do Ca ru, New ton Be lo, Bom Jar- 
dim, Mon ção, Pin da ré Mi rim, Tu fi lân- 
dia e Iga ra pé do Meio.

Te to de gas tos

PO DER

Di le ma or ça men tá rio:
ve to ou cri me fis cal

A pe ça or ça men tá ria de 2021 apro va da pe lo Con gres- 
so Na ci o nal, na se ma na pas sa da, co lo ca em xe que a atu- 
a ção da equi pe econô mi ca do go ver no e do mi nis tro da
Eco no mia, Pau lo Gue des. O mi nis té rio da Eco no mia
ten ta re ver ter o es tra go dei xa do pe los par la men ta res,
que re du zi ram ver bas pa ra gas tos obri ga tó ri os e, em
con tra par ti da, au men ta ram os re cur sos des ti na dos a
emen das de par la men ta res. Nes se im pas se, o pre si den- 
te Jair Bol so na ro pre ci sa de ci dir: ve tar o tex to pa ra abor- 
tar um even tu al pro ces so de im pe a ch ment por cri me de
res pon sa bi li da de fis cal, ou san ci o nar a me di da e evi tar
uma bri ga com a ba se de sus ten ta ção no par la men to,
no ta da men te o Cen trão. Além do mal-es tar ins ta la do,
Gue des e seus su bor di na dos per de ram pon tos com o
Le gis la ti vo, que acu sa o mi nis tro de não ter par ti ci pa do
das dis cus sões so bre o Or ça men to e per mi ti do to da a
con fu são. Ca so Bol so na ro de ci da ve tar par ci al men te o
do cu men to, al guns par la men ta res afir mam que o go- 
ver no pre ci sa rá apre sen tar bo as ra zões pa ra que mu- 
dem o seu po si ci o na men to so bre a re da ção fi nal do Or- 
ça men to. No Con gres so, 346 de pu ta dos e 60 se na do res
vo ta ram pe la apro va ção do tex to sem qual quer ob je ção
de lí de res do go ver no nem da equi pe econô mi ca.

O eco no mis ta Ge ral do Bi a so to, pro fes sor apo sen ta do
da Uni ver si da de de Cam pi nas (Uni camp) e dou tor em
eco no mia pe la ins ti tui ção, afir mou que não há co mo
che gar a um meio ter mo, dei xan do sem ve to al guns
pon tos ape nas pa ra agra dar os par la men ta res. Ele dis se
que o pre si den te pre ci sa ve tar tre chos, ci tan do o fa to de
a pe ça não pre ver al gu mas des pe sas que são obri ga tó ri- 
as, co mo gas tos com a Pre vi dên cia, além de am pli ar o
mon tan te pre vis to pa ra emen da par la men tar. “É um or- 
ça men to de fic ção. Fi ca ram me ses pa ra apro var uma
pe ça que, de fa to, é de fic ção. Não há di nhei ro que pa gue
to das as des pe sas que es tão ali; e exis tem ou tras que são
obri ga tó ri as, mas não es tão pre vis tas. Es tão fa zen do
uma pre se pa da no Bra sil que é ina cre di tá vel. O pre si- 
den te tem que ve tar”, afir mou.

Nes ta se ma na, o re la tor do Or ça men to, se na dor Mar- 
cio Bit tar (MDB-AC), in for mou ao go ver no que re du zi ria
em R$ 10 bi lhões o vo lu me de emen das par la men ta res
que ha via cri a do, abrin do es pa ço pa ra ou tras des pe sas.
Se cre tá rio-ge ral da As so ci a ção Con tas Aber tas, Gil Cas- 
tel lo Bran co con ta bi li zou R$ 46,3 bi lhões em emen das
par la men ta res. Com a re ti ra da, o va lor pas sa ria pa ra R$
36,3 bi lhões. Bi a so to não tem dú vi da de que o Or ça men- 
to, man ti do co mo es tá, pro vo ca rá gran de in se gu ran ça
no mer ca do. E es te cli ma se re ver te em me nos in ves ti- 
men tos. “O pre si den te tem ar ti cu la ção no Con gres so,
tem par ti dos, ali a dos. Dei xar che gar aon de che gou é um
ab sur do mo nu men tal. Os dois (Con gres so e pre si dên- 
cia) têm cul pa. É um cri me com a nos sa po lí ti ca econô- 
mi ca”, cri ti cou.

Bi a so to pon tu ou ain da que é pre ci so re de fi nir o te to
de gas tos, re ti ran do as des pe sas com a Pre vi dên cia pa ra
evi tar que o res tan te da má qui na pú bli ca fi que com pro- 
me ti do. Ele fri sa que, por ou tro la do, a re gra de ou ro, que
im pe de o go ver no de con trair no vas dí vi das pa ra ban car
des pe sas cor ren tes (co mo sa lá ri os de ser vi do res e pre vi- 
dên cia), é ex tre ma men te va li o sa, mas es tá sen do mal
ava li a da há anos. Lí der do PSL na Câ ma ra e ex-lí der do
go ver no, Ma jor Ví tor Hu go (PSL-GO) afir ma que sem pre
há uma “pres são” da Eco no mia con tra al gu mas me di das
apro va das pe lo Le gis la ti vo que não aten dem às ex pec ta- 
ti vas da equi pe econô mi ca. Gue des e seu ti me aler tam
que Bol so na ro po de ria in cor rer em cri mes de res pon sa- 
bi li da de. “Há di ver gên ci as na tu rais en tre os mi nis té ri os
do go ver no que se gu ram o co fre e os que são fi na lís ti cos.
Mas es sa con tra po si ção tem que ser so lu ci o na da den tro
do par la men to, que faz o so pe sa men to en tre as du as ne- 
ces si da des. Às ve zes, quan do a equi pe econô mi ca não
se vê con tem pla da, cria al gu mas nar ra ti vas que po dem
re ti rar a re al vi são so bre es se equi lí brio que é ne ces sá rio
não só pa ra o go ver no, mas pa ra o país”, afir mou.

Se gun do o de pu ta do, a de ci são do Con gres so foi
acom pa nha da pe la equi pe econô mi ca. Ele ga ran te que
as li de ran ças do go ver no in for ma ram a ba se de que ha- 
via um acor do com o go ver no pa ra apro var o Or ça men- 
to, e que to dos vo ta ram o do cu men to nes se sen ti do. “De
to do mo do, a res pon sa bi li da de fi nal do Or ça men to é do
Con gres so Na ci o nal. Nós va mos fa zer uma aná li se com
mui to cui da do, en ten den do as mo ti va ções que po dem
le var o pre si den te a ve tar a ma té ria, e as in ten ções de le
em re la ção ao or ça men to do Bra sil e as re la ções com o
par la men to”, dis se. Pa ra o de pu ta do Vi ni cius Poit (No- 
vo-SP), lí der do par ti do na Câ ma ra, di fi cil men te o pre si- 
den te fi ca rá do la do de Pau lo Gue des. “Não te nho oti- 
mis mo com a ati tu de do go ver no so bre o Or ça men to.
Mas a gen te vai tra ba lhar du ro, apon tar a so lu ção e es- 
pe rar o pa re cer do TCU (Tri bu nal de Con tas da União).
Aí, ou o go ver no ar ru ma ou po de ser ca rac te ri za do co- 
mo pe da la da fis cal. Es se se ria o ca mi nho cer to pa ra o
im pe a ch ment”, co men tou. Pro fes so ra do Cur so de Ad- 
mi nis tra ção Pú bli ca da Fun da ção Ge tu lio Var gas (EA- 
ESP-FGV), Éli da Gra zi a ne afir mou que o go ver no es tá
bur lan do o te to de gas tos por meio de cré di to ex tra or di- 
ná rio pa ra man ter a nar ra ti va de res pei to à lei. Des ta for- 
ma, ela ava li ou que a fer ra men ta dis po ní vel pa ra im pe- 
dir que as des pe sas su pe rem a ar re ca da ção per de cre di- 
bi li da de. “É uma pe ça frau du len ta. En fren tar a pan de- 
mia por cré di tos ex tra or di ná ri os é in cons ti tu ci o nal. As
emen das fo ram co lo ca das no tex to pen san do no plei to
de 2022”, dis se. A es pe ci a lis ta tam bém cri ti ca o fa to de o
Or ça men to de guer ra ter si do apro va do com va li da de
ape nas até o fim de 2020. Se gun do ela, pa ra en fren tar a
cri se nas con tas pú bli cas de for ma efi ci en te, se ria ne- 
ces sá rio fa zer um pla ne ja men to de mé dio pra zo.

São Luís, segunda-feira, 5 de abril de 2021
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E       N       T       R       E     V       I       S       T       A 
   Bira confirma apoio do PSB
à Dino nas eleições de 2022

SAMARTONY MARTINS

E
leito deputado federal com 99.598 votos 

pelo PSB no Maranhão nas Eleições 2018, 

Bira do Pindaré continua sedimentando 

a sua vida parlamentar em um mandato 

protagonizado pelo apoio voltado para a população 

em situação de vulnerabilidade do estado.

Ativista nas lutas pela terra, meio ambiente, mora-

dia, saúde, segurança pública, educação pública com 

ensino técnico, profissionalizante e superior de qua-

lidade, Bira do Pindaré, revelou em entrevista a O Im-

parcial que em 2022 estará no páreo mais uma vez com 

a pretensão de ser reconduzido novamente à Câma-

ra Federal, falou sobre o rompimento da barragem de 

uma mineradora canadense na cidade de Godofredo 

Viana; sobre o destaque no The Washington Post so-

bre as ameaças que os quilombolas de Alcântara estão 

expostos, sobretudo em razão do acordo de salvaguar-

das tecnológicas entre o Brasil e os EUA; eleição para 

governador no Maranhão, sobre a qual revelou que o 

PSB vai apoiar o governador Flávio Dino para o sena-

do ou presidência da República.

Confira na íntegra a 
entrevista exclusiva 
do deputado federal a 
O Imparcial:
O Imparcial - Com o rompimento da 
barragem da mineradora canadense 
Equinox Gold, uma das maiores 
mineradoras de ouro do mundo, na 
comunidade Aurizona, em Godofredo 
Viana, a cidade vive uma situação 
preocupante. O fato causou enormes 
prejuízos ambientais, econômicos, 
sociais. O que será feito para 
resguardar os direitos da população?

Bira do Pidaré - Entendo que muitas providências 
precisam ser tomadas por diferentes autoridades. Na 
Câmara dos Deputados, poder para o qual fui eleito, 
temos o papel fundamental de denunciar, fiscalizar 
e acompanhar todo o processo. De modo que estou 
levando a denúncia ao Ministério Público, também 
estou pedido o auxílio do governo Flávio Dino para 
garantir cestas básicas e água potável para as famílias 
em caráter de urgência, e, além disso, faremos uma 
Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara para debater com todas as autoridades as 
medidas necessárias para mitigar os impactos sofri-
dos pela população.

Na sua opinião, por que o caso não 
ganhou notoriedade nacional?

BP: Certamente não é pelo valor da notícia, uma 
vez que em plena pandemia a população inteira de um 
povoado está sem água potável, porque, com o rompi-
mento da barragem, o reservatório de água foi total-
mente contaminado. Estamos falando de quatro mil 
pessoas sem acesso a um insumo extremamente fun-
damental para a manutenção da vida e um dos princi-
pais aliados contra a covid-19, uma vez que junto com 
o sabão ajuda a desinfectar a pele que possa ter entra-
do em contato com o vírus. De modo que esse assunto 
era para ser notícia no país inteiro.

O senhor participou de reunião com 
o Movimento dos Atingidos pela 
Barragem no município de Godofredo 
Viana. Qual a sua avaliação sobre o 
encontro e o que ficou decidido?

O Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB) 
relatou para nós uma situação dramática. Esse é um 
desastre que poderia ter sido evitado porque, assim 
como em Brumadinho, foi a ‘Crônica de uma – tragé-
dia- anunciada’. Nós não estamos falando de qualquer 
mineradora, estamos falando de mineradora de ouro, 
uma das maiores do mundo. Para quem não sabe é uma 
multinacional canadense que está instalada no Mara-
nhão e em outros estados do país, e que não tomou as 
providencias necessárias para evitar esse desastre am-
biental e social. Graças a Deus não houve mortes, mas 
o estrago foi grande e não é um caso isolado. Em reu-
nião com o MAB, acertamos que faríamos a denúncia 
ao Ministério Público, eles falaram da necessidade de 
alimentação e água potável e da ampliação do deba-
te com demais autoridades. Nosso trabalho e atuação 
está sendo nesse sentido.

Recentemente o senhor usou 
as redes sociais para destacar 
uma matéria no The Washington 
Post sobre as ameaças que os 
quilombolas de Alcântara estão 
expostos, sobretudo em razão 
do Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas (AST) entre o Brasil e 
os EUA, que permite a exploração 
comercial do CLA. Como o senhor 
analisa essa situação e o que pode 
ser feito por essa população?

Primeiro dizer que não sou contra não sou con-
tra acordo com nenhum país do mundo. O que a 
gente defende é que ele, ou qualquer outro, seja 
feito da maneira correta, respeitando a popula-
ção maranhense, os direitos sociais e a Conven-
ção 169 da OIT. Segundo dizer que a publicação 
do The Washington Post sobre as ameaças que os 
quilombolas de Alcântara, sobretudo em razão 
do acordo de salvaguardas tecnológicas entre o 
Brasil e os EUA, que permite a exploração comer-
cial do Centro de Lançamento (CLA), foi bastante 
lúcida, quem quiser conferir basta visitar as mi-
nhas redes sociais. Lá atrás alertamos para a pos-
sibilidade da expulsão das comunidades de seus 
territórios. Depois contra a tentativa concreta de 
expulsão que o Bolsonaro tentou em plena pande-
mia. Isso foi no ano passado e precisamos entrar 
com uma ação judicial e só conseguimos barrar 
graças a uma decisão favorável.

Como presidente da Frente 
Parlamentar Quilombola, o senhor 
reuniu com a Embaixada Americana 
para tratar sobre o assunto. No que 
resultou? Existe a possibilidade de 
uma revisão no Acordo de Salva 
Guarda Tecnológica, após a vitória 
do presidente dos EUA Biden?

Reunimos com a Embaixada Americana, re-
presentada pela conselheira Simone Jackson, com 
quem tivemos uma conversa muito boa. Como 
presidente da Frente Parlamentar Quilombola, 
reafirmei nossa luta em defesa dos quilombolas 
e contra o racismo, falei das nossas preocupações 
e defendi aquilo que a gente defende desde 2019: 
O respeito à consulta livre, prévia e informada, di-
reito das comunidades e territórios quilombolas, 
assegurado pela Convenção 169. Ela nos assegu-
rou que o assunto será tratado com muito respeito 
pelo governo Biden. Aqui, seguimos firmes na luta.

O senhor tem tido uma expressão 
forte na Câmara Federal, mas no 
ano passado o senhor concorreu às 
eleições para prefeito de São Luís. 
Qual avaliação que o senhor faz 
desta experiência? E como tem sido 
o diálogo do partido com a gestão 
do prefeito Eduardo Braide?

Só tem uma palavra que define a minha expe-
riência nas eleições municipais de 2020: gratidão. 
Gratidão a todas as pessoas que lutaram e sonha-
ram com a gente por uma São Luís mais humana, 
bela e justas. Nós fizemos uma campanha linda 
e conquistamos corações e mentes. O povo fez a 
sua escolha e seguimos a nossa luta na Câmara. 
Nosso diálogo com o Braide tem sido aberto e 
transparente, como deve ser. Não há espaço para 
mesquinharias. Ele é o prefeito da capital, eu sou 
deputado federal e a prioridade é a população, de 
modo que eu, inclusive, já assegurei a destinação 
de emenda para São Luís.

Estamos em plena pandemia e o senhor votou 
contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) 
Emergencial, aprovada em segundo turno e para 
justificar você usou o seu perfil pessoal em uma 
rede sociai para falar sobre o porquê do voto con-
trário ao benefício que está sendo aguardado por 
milhares de brasileiros. Fale um pouco sobre isso...

Estamos vivendo um dos piores momentos da 
pandemia e agora, mais do que nunca, a popula-
ção precisa de vacinas e auxílio emergencial dig-
no. Ocorre que a PEC 186 apresentada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro vai justamente na contramão 
disso. O que a PEC 186 do Auxílio Emergencial 
faz: Primeiro, reduz o auxílio emergencial de R$ 
600 para R$ 250 reais; segundo, reduz o número 
de beneficiários. Sabe as pessoas que receberam 
da vez passada? Nem metade delas vão receber. 
Mas não para por aí, porque a PEC 186 é, na ver-
dade uma ‘propaganda’ enganosa do governo fe-
deral para tirar direitos dos trabalhadores. Essa 
PEC congela salários dos servidores públicos. Mas 
quem são esses servidores públicos? São os poli-
ciais, que fazem a segurança, são os profissionais 
da educação, os professores e profissionais do seu 
filho que recebem muito pouco nesse país; são os 
profissionais da saúde, que estão trabalhando na 
linha de frente do combate a pandemia do novo 
corona vírus e arriscam as suas vidas todos os 
dias para salvar outras vidas. Eu pergunto, é jus-
to? Além disso, a PEC 186 proíbe a realização de 
novos concursos, dentre outras maldades contra 
o povo. Não é isso que queremos!

O que queremos é auxílio emergencial digno. 
De modo que apresentei emendas a MP 1039 que 
trata do auxílio emergencial. A primeira repõe o 
valor de R$ 600 e assegurado que as mulheres che-
fes de família recebam as duas contas. A segun-
da emenda garante o auxílio aos trabalhadores 
informais e MEI’s não contemplados em 2020. A 
terceira autoriza o pagamento antecipado do Be-
nefício da Prestação Continuada. Aí tem gente 
que pergunta: Mas de onde vai tirar esse dinhei-
ro, Bira? Taxando as grandes fortunas, lucros e di-
videndos. O Paulo Guedes não está pronto dessa 
conversa porque não quer ser taxado. Mas a po-
pulação precisa começar a falar desse assunto e 
a cobrar do Congresso.

Parece um bicho de sete cabeças, mas é uma 
medida simples que vai impactar altamente em 
relação às receitas. Isso sim ataca os verdadeiros 
privilegiados do nosso país. Os privilegiados não 

são os servidores públicos, são aqueles que estão 
na lista da Forbes, são os bilionários.

As eleições de 2022 estão se 
aproximando e o PSB abriu 
convite para o governador Flávio 
Dino (PCdoB) para fazer parte da 
legenda. Como o senhor avalia essa 
situação? Há possibilidade de o 
governador aceitar o convite com 
vistas às eleições do próximo ano?

O governador ainda está analisando a vinda 
dele para o PSB, certamente tomará a decisão em 
breve. Mas já foram feitas diversas conversas com 
a Direção Nacional, o presidente Carlos Siqueira 
está conduzindo essa discussão e, certamente será 
muito bem-vindo ao PSB, mesmo porque trata-
se de um quadro de referência nacional, que re-
aliza um grande trabalho à frente de governo do 
estado do Maranhão e acrescentará muito para 
o nosso Partido.

Caso ele não aceite o partido 
pretende apoiá-lo caso saia para a 
disputa do cargo de presidente ou 
senador? Já houve algum tipo de 
aproximação?

Integro o grupo do governador Flávio Dino des-
de sempre e, certamente, vai continuar assim. O 
governador Flávio Dino tem o nosso apoio seja ele 
candidato a senador ou presidente da república, 
qualquer que seja, estaremos juntos certamente.

O Ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
anulou as condenações do ex-
presidente Lula (PT) na operação da 
Lava Jato, dando a ele a reconquista 
dos direitos políticos. Até que ponto 
isso pode fazer a diferença para o 
mantimento da democracia e do 
futuro do Brasil nas eleições de 
2022?

Faz toda a diferença, é um impacto gigantesco 
porque modifica completamente o cenário polí-
tico eleitoral para 2022 e amplia a unidade das 
esquerdas em torno da possível candidatura do 
Lula. Não podemos deixar de frisar que é essa de-
cisão do Fachin chega com cinco anos de atraso. 
O STF julgou do ex-juíz Sérgio Moro suspeito na 
condenação de Lula. A suspeição do Moro des-
mascara uma das maiores farsas da história do 
Brasil, com a interferência constante dos poderes 
legislativo, com o impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff; e do judiciário, porque impediu 
que o Lula fosse candidato a presidente da repú-
blica no processo democrático. É por causa des-
sa armação, que hoje temos um GENOCIDA no 
comando do país. Significa que muitas vidas fo-
ram perdidas em razão desse esquema criminoso.

E sobre 2022, qual o futuro político 
de Bira do Pindaré?

É muito cedo para falar de 2022, de eleições. 
Nós precisamos é nos manter focados no traba-
lho, no combate a pandemia do novo corona ví-
rus, e contra o governo Bolsonaro, que tornou as 
coisas muito mais difícil para o povo brasileiro, a 
prova está aí com mais de 320 mil pessoas mortas 
em razão da irresponsabilidade, da negligência 
e da falta de compromisso dele. Mas certamen-
te em 2022 estaremos no páreo mais uma vez e 
a nossa pretensão é uma recondução como de-
putado federal.
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RI CAR DO LAZ ZA RI MEN DES (*)
(*) Ri car do Laz za ri Men des, é pre si den te
da Apecs (As so ci a ção Pau lis ta de Em -
pre sas de Con sul to ria e Ser vi ços em Sa -
ne a men to e Meio Am bi en te), en ge nhei ro
pe la Es co la de En ge nha ria de São Car -
los da USP e dou tor em en ge nha ria hi -
dráu li ca e sa ni tá ria pe la Es co la Po li téc -
ni ca da USP.

JO SÉ PAS TO RE
Pro fes sor da Uni ver si da de de São Pau lo
e mem bro da Aca de mia Pau lis ta de Le -
tras. É Pre si den te do Con se lho de Em -
pre go e Re la ções do Tra ba lho da Fe co -
mer cio-SP.

Boas expectativas para o saneamento

O no vo mar co le gal do

sa ne a men to fi nal men te

po de avan çar.

Re sol vi das as

pen dên ci as

re la ci o na das a

apre ci a ção dos ve tos

pre si den ci ais, a

le gis la ção en tra em uma

no va eta pa com bo as

pers pec ti vas.

O tem po é cur to pa ra aten der uma
de man da que se ar ras ta por mui tas
dé ca das. As me tas es ta be le ci das no
no vo mar co ne ces si tam de mui to tra- 
ba lho pa ra atin gir mos en fim a uni ver- 
sa li za ção dos ser vi ços de abas te ci- 
men to de água e o aten di men to de
90% do es go ta men to sa ni tá rio até
2033.

Di an te des te ce ná rio de pan de mia,
os in ves ti men tos em sa ne a men to bá- 
si co po dem fa zer uma gran de di fe ren- 
ça. Na saú de, es ses em pre en di men tos
re du zem sig ni fi ca ti va men te a trans- 
mis são de do en ças re la ci o na das à vei- 
cu la ção hí dri ca, fa zen do cair os gas- 
tos com saú de pú bli ca e di mi nuin do a
ocu pa ção de lei tos por do en ças que
fa cil men te po de ri am ser eli mi na das
com as ade qua das con di ções sa ni tá ri- 
as.

Na eco no mia, os im pac tos po si ti- 
vos tam bém tra zem re tor nos de cur to,
mé dio e lon go pra zos. Pa ra aten der as
me tas es ta be le ci das pe lo no vo mar co
le gal do sa ne a men to, as pers pec ti vas
apon tam pa ra a atra ção de in ves ti- 
men tos na or dem de R$ 750 bi- 
lhões do po der pú bli co, das es ta tais e
do se tor pri va do, in clu si ve in ter na ci o- 
nais, nos pró xi mos anos.

Os no vos em pre en di men tos de- 
vem abrir apro xi ma da men te 14 mi- 
lhões de va gas de em pre go no pe río- 
do, se gun do es tu dos da Ab con (As so- 

ci a ção Bra si lei ra das Con ces si o ná ri as
Pri va das de Ser vi ços Pú bli cos de Água
e Es go to), com im pac tos in di re tos de
R$ 1,4 tri lhão na eco no mia. Os be ne fí- 
ci os al can çam ain da a in dús tria de
equi pa men tos e os se to res de ci men- 
to, bri ta, aço, en tre ou tros.

O re gra men to do se tor fi cou ago ra
mais cla ro com o de cre to pre si den ci- 
al n0 10.639/2021, pu bli ca do em mar- 
ço. Ago ra, a ANA (Agên cia Na ci o nal de
Águas e Sa ne a men to Bá si co) pas sa a
con tar com uma no va es tru tu ra re gi-
men tal e or ga ni za ci o nal. As sim, a
Agên cia am plia a se gu ran ça ju rí di ca
nas con tra ta ções do se tor e con tri bui
pa ra uni for mi zar a re gu la ção. 

O Bra sil es tá se pre pa ran do pa ra
avan çar nos em pre en di men tos de sa- 
ne a men to bá si co? Há mui to a fa zer
pa ra atin gir as me tas re cém es ta be le- 
ci das e, com cer te za, to das as re giões
bra si lei ras irão se be ne fi ci ar com no- 
vas obras e ser vi ços.

 
O fo co mais im por tan te é a opor tu- 

ni da de pa ra efe ti va men te al can çar- 
mos um no vo sa ne a men to. Que pas se
de eter no de se jo pa ra uma sim ples
pres ta ção de ser vi ços. Que pro por ci o- 
ne qua li da de de vi da a mi lhões de
bra si lei ros, de sen vol vi men to econô- 
mi co e so ci al e pre ser va ção de nos sos
re cur sos na tu rais.

Como nasce o populismo?

A des ci da na es tru tu ra

de clas ses so ci ais cau sa

frus tra ção e de si lu são.

Quan do is so ocor re,

acen tua-se a

de si gual da de en tre as

pes so as e aflo ra o

en can ta men to pe los

lí de res po pu lis tas.

 A de si gual da de em si não in duz o
po pu lis mo. Es te pros pe ra quan do as
de si gual da des são vis tas co mo in jus- 
tas por fa vo re ce rem gra ti fi ca ções que
não de cor rem da con tri bui ção efe ti va
das pes so as (Eric S. M. Prot zer, So ci al
mobility ex plains po pu lism, not
inequality or cul tu re, Har vard
Kennedy Scho ol, Wor king Pa per 118,
2021).

Es se sen ti men to pro vo ca a bus ca
de lí de res que con de nam a in jus ti ça e
ofe re cem re mé di os má gi cos pa ra ins- 
ta lar a jus ti ça. Os po lí ti cos po pu lis tas
de fen dem que as pes so as que des cem
na es ca la so ci al de ve ri am ter ob ti do
re sul ta dos econô mi cos me re ci dos.

Com is so, ma ni pu lam o de sen can to,
as frus tra ções e o sen ti men to de in- 
jus ti ça.

O sen ti men to de in jus ti ça mi na a
de mo cra cia por que so la pa a co o pe ra- 
ção e a so li da ri e da de. Pa ra con quis tar
as sim pa ti as dos elei to res, os po lí ti cos
po pu lis tas são, ge ral men te, an ti e li tis- 
tas, an ti plu ra lis tas, au to ri tá ri os, xe nó- 
fo bos e ime di a tis tas. Eles ofe re cem
be ne fí ci os de cur to pra zo sem se im- 
por tar com as con sequên ci as de lon- 
go pra zo.

Nos Es ta dos Uni dos, a cri se de
2008-09 pro vo cou uma gra ve rup tu ra
na es tru tu ra so ci al. Abrup ta men te, as
pes so as per de ram su as ca sas, su as
pou pan ças e seus em pre gos, en quan- 
to gru pos da eli te econô mi ca, em es- 
pe ci al, ge ren tes e di re to res de ban cos,
se en ri que ce ram sem ne nhu ma con- 
tri bui ção pes so al. Mui tas fo ram as fa- 
mí li as de clas se mé dia que des ce ram
na pi râ mi de so ci al. Daí o mo vi men to
99% do “Occupy Wall Stre et”, em que a
mai o ria per de do ra pas sou a pro tes tar
con tra a mi no ria que man te ve su as
po si ções ge ran do bô nus e be ne fí ci os
sem ne nhu ma con tri bui ção.

Ou tro exem plo é o que de cor re da
des trui ção de em pre gos de clas se mé- 
dia de vi do à ado ção de tec no lo gi as
que subs ti tu em mão de obra e “em- 
pur ram” a mai o ria pa ra as clas ses
mais bai xas. É ca so, por exem plo, de
um ge ren te de al mo xa ri fa do de um
gran de su per mer ca do (clas se mé dia)
que é subs ti tuí do por sis te mas de in- 
te li gên cia ar ti fi ci al que fa zem to dos
os seus tra ba lhos. Pou cos con se guem
se man ter on de es tão por fal ta de do- 
mí nio de tec no lo gi as so fis ti ca das. Pa- 
ra a mai o ria, res ta di ri gir um Uber,
tra ba lhar co mo ze la dor ou co mo em- 
pa co ta dor no co mér cio ele trô ni co. É o

cha ma do efei to po la ri za ção das tec- 
no lo gi as. O re sul ta do é uma re du ção
da mo bi li da de so ci al as cen den te e um
au men to da des cen den te e da de si- 
gual da de.

Ne nhum po lí ti co tem co ra gem de
cul par as tec no lo gi as. É um ra ci o cí nio
mui to com ple xo pa ra cam pa nhas
elei to rais. Mas é ine gá vel o seu im pac- 
to na re du ção da clas se mé dia em vá- 
ri os paí ses on de aflo rou o po pu lis mo.
Es se foi o ca so do vo to ao Bre xit na In- 
gla ter ra, em 2016, e da elei ção de Do-
nald Trump nos Es ta dos Uni dos no
mes mo ano. Aos olhos dos que des ce- 
ram na pi râ mi de so ci al, a de si gual da-
de foi mui to in jus ta. Es se sen ti men to
se agu di zou pe lo fa to de as no vas tec- 
no lo gi as te rem si do ado ta das sem se
dar uma opor tu ni da de de re qua li fi ca- 
ção pro fis si o nal aos mem bros da clas- 
se mé dia.

A bai xa mo bi li da de so ci al ins ti ga o
au men to da sim pa tia por po lí ti cos
po pu lis tas. Trump, em 2016, e tam- 
bém em 2020, te ve mui tos vo tos de
elei to res que se sen ti ram in jus ti ça dos.
O mes mo ocor reu com os elei to res de
Ma ri ne Le Pen, na Fran ça, nas elei-
ções pre si den ci ais de 2012 e 2017. Nas
du as cam pa nhas, ela en fa ti zou a in- 
jus ti ça pro vo ca da pe la cas ta po lí ti ca
dos “eu ro cra tas” da União Eu ro peia
en cas te la dos em Bru xe las.

Jair Bol so na ro ele geu-se em 2018
ao com ba ter as in jus ti ças ge ra das pe- 
la cor rup ção de po lí ti cos e em pre sá ri- 
os, sem ci tar as tec no lo gi as. Mas es tas
es tão a to do va por, no Bra sil, e pro vo- 
can do a re du ção da clas se mé dia. É
um cam po fér til pa ra se ma ni pu lar os
sen ti men tos de in jus ti ça. Se rá que ele
te rá fo le go pa ra ine bri ar os fãs do po- 
pu lis mo em 2020?

*ANA NE GREI ROS
Ges to ra de Co mu ni ca ção Es tra té gi ca In te gra da e ge ren ci a -
do ra de Cri ses

Que bran do
cor ren tes:                       
o fim da prá ti ca
ma chis ta nas
or ga ni za ções

O adeus a mar ço nos dei xa uma

dú vi da: o que fi ca após di as de

ho me na gens às mu lhe res? Qual

mu dan ça re al?

Fa la mos mui to em em po de ra men to fe mi ni no. Pro- 
pa gan das be las. Ho me na gens lin dís si mas com
storytelling que nos en can tam. E no dia a dia, o dis cur so
es tá ali nha do às prá ti cas?

Gran des em pre sas ex põem com or gu lho o prê mio
GPTW. Es tão no ran king e ba tem no pei to os seus pro- 
gra mas de igual da de, di ver si da de e in clu são. Só que na
ro ti na, a his tó ria é ou tra.

Ve mos mui tas mu lhe res ado tan do com por ta men to
mas cu li no pa ra ven cer no “mer ca do de ho mens”. Dei- 
xam sua es sên cia de la do e pas sam a agir co mo os ho- 
mens agem. Cla ro, tem mui ta or ga ni za ção que res pei ta
e va lo ri za o jei to fe mi ni no. Ge ral men te, es sas con tam a
his tó ria sem a ex por co mo tro féu. Faz par te de quem
são.

As que fa lam, mas des co nhe cem a prá ti ca, pos su em
uma be la lis ta de his tó ri as de hu mi lha ções, cons tran gi- 
men tos pú bli cos e su fo ca men to da que les que pen sam
di fe ren te. Nes sas, um ge ren te po de vi rar pa ra uma co le- 
ga e di zer: “eu re sol vo seu pro ble ma num jan tar”.

E to dos, ao re dor, da rem ri sa das. É o in cen ti vo à mas- 
cu li ni da de rei nan do ao am bi en te. E se a mu lher de- 
mons trar que fi cou ofen di da: é mi mi mi!
Tam bém é co mum o apon tar do de do, pú bli co, do ti po:
“per do em fu la na, ela é no va ta e por is so er ra tan to”. 

Afi nal, pa ra eles, é só um co men tá rio de um lí der que
quer de sen vol ver. Tá no dis cur so, mas na prá ti ca, o que
se faz cha ma cons tran gi men to pú bli co. Is so sem con tar
as di ver sas si tu a ções de mans plai ning e man ter rup ting,
quan do ten tam nos ex pli car fa tos des con si de ran do a
nos sa ca pa ci da de in te lec tu al e nos in ter rom pen do em
di ver sas si tu a ções.

De tan ta re pe ti ção do com por ta men to re pres sor,
cons tran ge dor e ma chis ta, as mu lhe res vão se mas cu li- 
ni zan do pa ra as sim, ten ta rem ser iguais aos lí de res que
se guem o dis cur so de sar cas mo e iro nia.

Em pre sas as sim são mais co muns do que nós co men- 
ta mos. Si len ci a mos tu do is so, pa ra sim ples men te, con- 
ti nu ar mos sen do in se ri das no mer ca do. Afi nal, quan do
uma mu lher de nun cia: o ho mem é pro mo vi do e ela,
ana li sa da com uma lu pa pa ra en con trar um er ro, um
des li ze. E quan do a mis são é fra cas sa da: cria-se o er ro, e
as sim, a iso lam.

En tão, mar ço, ho nes ta men te, es pe ro que sua pas sa- 
gem es te ano se ja pa ra nos dei xar um va lor ine go ciá vel:
res pei to. Que as or ga ni za ções en ten dam que dis cur sos,
sem prá ti ca, du ram por um tem po, até o dia que, co mo
um cas te lo de car tas, des mo ro nem. Mu lher é mu lher e
pre ci sa ser res pei ta da co mo tal!

São Luís, segunda-feira, 5 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Há al gum sin to ma co mum após to mar a va ci na? O imu -
ni zan te cau sa CO VID-19?

De pois de quan to tem po da 2ª do se, é pos sí vel en con trar
al gu mas pes so as com se gu ran ça?

Po de to mar a va ci na da gri pe e de CO VID-19 jun tas?

Por que a Co ro na Vac tem in ter va lo me nor en tre do ses e a
As tra Ze ne ca mai or?

Quan to tem po du ra a imu ni da de?

Qual a re la ção en tre ca sos de pa ci en tes com trom bo se
que se va ci na ram con tra CO VID-19?

Pes so as com qua dros alér gi cos de vem to mar va ci na?

Efi cá cia da Pfi zer se gue al ta seis me ses
após do ses

Vacinação

Pode vacinar contra
gripe e covid-19?

A
pós qua se três me ses do iní cio da va ci na ção
con tra CO VID-19 no Bra sil, ain da sur gem al gu- 
mas per gun tas quan do a che ga a vez na fi la de
imu ni za ção.

A mé di ca aler gis ta e imu no lo gis ta Lo re na de Cas tro
Di niz, co or de na do ra do De par ta men to de Imu ni za ções
da As so ci a ção Bra si lei ra de Aler gia Imu no lo gia (AS BAI)
res pon deu as prin ci pais dú vi das que ain da res tam nes te
mo men to. Con fi ra:

Sim, to das as va ci nas po dem apre sen tar os even tos
ad ver sos após apli ca ção, mas eles não po dem ar ras tar e
evo luir mui to. Ca so is so acon te ça, há pos si bi li da de de
ser a in fec ção pe la CO VID-19 mes mo. A do en ça po de ria
es tar in cu ba da e a pes soa va ci nou sem sa ber se es ta va
in fec ta da. É im por tan te ob ser var e fa zer um di ag nós ti co
di fe ren ci al. Co ri za, fra que za, dor no cor po, fe bre e dor
de ca be ça, po dem sur gir após a va ci na ção, mas de vem
su mir en tre dois a três di as.

A pes soa que apre sen tar sin to mas

pós va ci na, de ve se por tar co mo se

fos se um pa ci en te com co ro na ví rus,

se iso lan do e evi tan do con ta tos. 

Se em dois a três di as os sin to mas não su mi rem ou
evo luí rem pa ra ou tros co mo fal ta de ar e per da de pa la- 
dar, de ve-se pro cu rar um mé di co e fa zer o tes te, pois a
va ci na não cau sa es sas ma ni fes ta ções.

Se o PCR for po si ti vo é por cau sa da in fec ção em si, e
não pe la va ci na. A pes soa po de ter si do va ci na da en- 
quan to não ti nha sin to mas e ma ni fes tou de pois.

Ago ra es ta mos pas san do por um mo men to mui to crí- 
ti co e as pes so as va ci na das, mes mo com du as do ses, ou
que já apre sen ta ram in fec ção na tu ral, ain da que re cen- 
te, não es tão isen tas das me di das pro te ti vas re co men- 
da das.

É pre ci so man ter o dis tan ci a men to so ci al, uso de
más ca ras, hi gi e ni za ção fre quen te e ade qua da das mãos.

De ve ser obe de ci do um in ter va lo de 14 di as en tre as
va ci nas de In flu en za e CO VID-19, in de pen den te da or- 
dem en tre elas.

E as pes so as que fo ram in fec ta das pe lo co ro na ví rus
de vem ter um in ter va lo de 30 di as a con tar a par tir do 1º
dia de sin to mas ou 1ª dia de PCR po si ti vo.

Por que são va ci nas com pla ta for mas de fa bri ca ção
di fe ren tes, que uti li zam tec no lo gi as dis tin tas.

A As tra Ze ne ca uti li za a tec no lo gia de ve tor vi ral, com
o ma te ri al ge né ti co da CO VID-19 den tro de le. Por exem- 
plo, é co mo se ela fos se o ca va lo de Troia, vem com um
‘pre sen te’. Quan do abre o ca va lo, es tá o ve tor den tro, e
ele é apre sen ta do ao sis te ma imu no ló gi co na que le mo- 
men to.

O ve tor vi ral é um car re ga dor do ma te ri al ge né ti co. O
sis te ma imu no ló gi co vai de mo rar um pou co mais pa ra
es ti mu lar as cé lu las a pro du zir os an ti cor pos, já que ele é
apre sen ta do ao ví rus ina ti va do quan do ‘abre’ o ve tor.

A Co ro na Vac  uti li za o ví rus in tei ro e ina ti va do. Não
há um ve tor que car re ga o ma te ri al, por is so o sis te ma
imu no ló gi co con se gue ‘apren der a fór mu la de fa bri ca- 
ção’ mais rá pi do.

As va ci nas aces sam o sis te ma imu no ló gi co de for mas
di fe ren tes, mas is so não quer di zer que uma é su pe ri or
ou in fe ri or a ou tra.

Pa ra es sa per gun ta ain da não tem uma res pos ta de fi- 
ni ti va. Há es tu dos pre li mi na res mos tran do que is so po- 
de va ri ar de acor do com o in di ví duo, o ti po de va ci na e
da mu ta ção do ví rus. Há uma ten dên cia que a va ci na de
CO VID-19 en tre pa ra o ca len dá rio anu al, de vi do a fal ta
de es tu dos con clu si vos e apa re ci men to de no vas ce pas
com gran de cir cu la ção vi ral.

Es ses even tos ad ver sos apa re ce ram em al gu mas pes- 
so as que já ti nham his tó ri co fa mi li ar de trom bo se ou co- 
mor bi da des que fa vo re ci am o apa re ci men to de even tos
trom bo em bó li cos. Não fo ram ca sos re la ci o na dos à va ci- 
na, até o mo men to já foi des car ta da a re la ção cau sal.

Se o pa ci en te tem uma sus pei ta ou um his tó ri co de
re a ção alér gi ca aos com po nen tes da va ci na con tra CO- 

VID-19, ele de ve ten tar to mar o imu ni zan te que não te- 
nha a subs tân cia, prin ci pal men te o po li sor ba to e po li e- 
ti le no gli col, que es tão pre sen tes na va ci na da As tra Ze- 
ne ca.

Ca so não pos sa ‘es co lher’ en tre os imu ni zan tes dis po- 
ní veis no Bra sil, a va ci na ção de ve ser fei ta em um lu gar
su per vi si o na do e pre pa ra do pa ra re ver ter uma pos sí vel
re a ção ana fi lá ti ca, com um mé di co ob ser van do por 30
mi nu tos.

As em pre sas Pfi zer e Bi oN Te ch re la ta ram nes ta quin- 
ta-fei ra (1º/4) que sua va ci na con tra co vid-19 per ma ne- 
ce al ta men te efi caz por pe lo me nos seis me ses após a se- 
gun da do se ser ad mi nis tra da. As far ma cêu ti cas dis se- 
ram que a imu ni za ção tam bém fun ci o na con tra a va ri- 
an te sul-afri ca na do co ro na ví rus Sars-CoV-2.

As des co ber tas vêm do acom pa nha men to dos mais
de 46 mil vo lun tá ri os que par ti ci pa ram da fa se 3 dos tes- 
tes clí ni cos da va ci na. En tre eles, fo ram re gis tra dos 927
ca sos de co vid-19 até o dia 13 de mar ço, o que in di ca
uma efi cá cia de 91,3%, cal cu la da pa ra o pe río do en tre
se te di as e até seis me ses após a se gun da do se: 850 eram
do gru po que re ce beu pla ce bo e 77 re ce be ram a va ci na.

De acor do com a no va aná li se, a va ci na foi 95,3% efi- 
caz em pro te ger con tra a ocor rên cia de do en ça se ve ra,
con for me a de fi ni ção de gra vi da de da agên cia de re gu la- 
ção de dro gas dos Es ta dos Uni dos, a FDA. Do gru po ava- 
li a do, mais de 12 mil par ti ci pan tes vêm sen do acom pa- 
nha dos por pe lo me nos seis me ses após a se gun da do se,
re for çan do o per fil de se gu ran ça do imu ni zan te.

“É um pas so im por tan te pa ra con fir mar a al ta efi cá cia
e os bons da dos de se gu ran ça até ago ra, es pe ci al men te
no acom pa nha men to de lon go pra zo”, dis se o pre si den- 
te-exe cu ti vo da Bi oN Te ch da Ale ma nha, Ugur Sahin, na
no ta.

O es tu do tam bém mos trou que a va ci na pa re ce fun ci- 
o nar de ma nei ra se me lhan te con tra a va ri an te do ví rus
de tec ta da na Áfri ca do Sul, on de es sa ce pa é ma jo ri tá ria
e on de apre sen tou 100% de efi cá cia, em bo ra em um
gru po me nor, com ape nas 800 par ti ci pan tes.

“A al ta efi cá cia da va ci na ob ser va da por até seis me ses
após uma se gun da do se e con tra a va ri an te pre va len te
na Áfri ca do Sul ofe re ce mais con fi an ça na efi cá cia ge ral
de nos sa va ci na”, dis se o CEO da Pfi zer, Al bert Bour la.

A va ci na foi a pri mei ra li cen ci a da no Oci den te e é
uma par te fun da men tal das cam pa nhas de imu ni za ção
que acon te cem em gran de par te do mun do.

São Luís, segunda-feira, 5 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – CSLIC/SEAP, 

com base no Art. 43, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993, e ainda, após a reunião junto ao setor de 

engenharia e a promoção de diligências, promovo o julgamento dos documentos de habilitação do 

certame em referência, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a execução dos 

serviços de ampliação do Complexo Penitenciário de Pedrinhas (UPRSL VII) – serviços 

remanescentes.

Ainda, comunica que fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, nos 

termos do Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993, a contar ou da ciência do julgamento 

prolatado em sessão pública ou da publicação deste aviso no DOE/MA, DOU e jornal de grande 

circulação (dentre essas, conta-se da última data de publicação), qual ocorrer primeiro, ou ainda, caso as 

empresas atestem o conhecimento do julgamento, via e-mail ou por mão própria. As 

contrarrazões/impugnações deverão ser peticionadas em até 05 (cinco) dias úteis após a 

comunicação da peça recursal (que será feita via e-mail e com postagem no site oficial da SEAP/MA) 

ou após o fim do prazo da peça recursal, nos termos do Art. 109, §3º da Lei Federal nº 8.666/1993. Os 

autos digitalizados permanecerão com vista franqueada aos interessados, a partir de solicitação via e-mail 

cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br.

São Luís/MA, 31 de março de 2021

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente da CSLIC/SEAP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC/SEAP
AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021-SEAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194782/2017 –SEAP

EMPRESAS HABILITADAS

1  CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

2  J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA

Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontram à disposição, para exame, na sua sede social, 

situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, os documentos 

de que trata o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

São Luís, 30 de março de 2021.

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

GOVERNO DO MARANHÃO

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50

AVISO

Objeto: Aquisição de medicamentos dos Programas da SES (ELENCO ESTADUAL), para atender às 

necessidades da Superintendência de Assistência Farmacêutica. Abertura: 19/04/2021, às 09h  (horário 

de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). 

Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos 

Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 

3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 30 de março de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
PROCESSO Nº 35197/2021/SES

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 09 de abril 
de 2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade 
de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do:

1. Eleição de membros nos Conselhos de Administração e Fiscal, tal como dispõe o art. 21, inciso 
III do Estatuto Social da CAEMA.
2. O que mais ocorrer.

São Luís, 25 de março de 2021

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 09 
de abril de 2021, às 15h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na 
cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Eleição de membros da Diretoria Executiva, tal como dispõe o
Art. 38, inciso II do Estatuto Social da CAEMA;
2. O que mais ocorrer.

São Luís, 25 de março de 2021

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
CONVOCAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde (ultrassom) para 

atender à demanda da POLICLÍNICA do Vinhais-Ma.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 28/04/2021, às 9h, horário de Brasília.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 29 de março de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 102/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.847/2021 – EMSERH

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES - por intermédio do 
Pregoeiro torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto 
Federal nº 10024/2019, do tipo Menor Preço, por LOTE ÚNICO, cujo objeto é a Contratação de serviços 
de produção gráfica, com condições especiais de sigilo e segurança com disponibilização de ambiente 
sigiloso e seguro (vigilâncias e câmeras 24 horas), capacidade produtiva adequada para etiquetagem, 
manuseio, impressão, embalagem, confecção, envelopamento, rotulagem e responsabilidade de entrega 
a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - SEDES para a operacionalização do Programa Bolsa 
Escola 2021. Data de Recebimento das Propostas 05 de ABRIL de 2020. Data de abertura: 16 de 
ABRIL de 2021, às 14h30. O Edital poderá ser acessado através do site: 
http://www.compras.ma.gov.br, Informações: Sala da Comissão Setorial Permanente de Licitação, 
situada na Rua das Gardênias, Quadra 01, n° 25 – Jardim Renascença, São Luís (MA), de 2ª a 6ª feira, 
no horário de 14h às 18h.

São Luís (MA), 30 de março de 2021
Ignácio de Loyola da Silva Pinheiro

Pregoeiro da CSL/SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021-CSL/SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0004919/2021-SEDES

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer através da Comissão Setorial de Licitação - CSL, leva ao 
conhecimento dos interessados o Resultado do julgamento da habilitação referente ao processo licitatório 
Concorrência Pública nº 001/2021, destinada a Contratação de empresa especializada de engenharia 
para reconstrução da cobertura e reforma do Ginásio Poliesportivo Georgiana Pflueger (Castelinho), em 
São Luís – MA. Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão decide HABILITAR a empresa 
SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI, CNPJ 04.885.201/0001-74 e INABILITAR a 
empresa J.MENESES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 00.258.683/0001-81. Fica aberto o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para recurso nos termos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93. A sessão pata abertura das 
propostas fica designada para o dia 14 de abril de 2021, às 15h, no Auditório do Edifício João Goulart. A 
ata da reunião do julgamento da habilitação encontra-se à disposição dos interessados na sala da CSL - 
Comissão Setorial de Licitação no endereço Praça Pedro II, nº 222 – Centro, Edifício João Goulart, 7º 
andar, 65010-070, SãoLuís - MA. 

 
São Luís (MA), 05 de abril de 2021

MARIANO PAULISTA DE AZEVEDO NETO
Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

PROCESSO Nº 0003280/2021-SEDEL

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local), do dia 14 de abril 

de 2021, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para contratação de 

empresa especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, 

com fornecimento e substituição de peças de elevadores do Palácio dos Leões e Shopping da 

Criança, na forma Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 

10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, 

aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital 

e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente das 09h às 18h, de segunda a 

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

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

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

São Luís/MA, 29 de março de 2021

Daniel Maia de Mendonça

Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29967/2021

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

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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

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

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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

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

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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM ITAPECURU MIRIM, MA

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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE 
PA DA CAIXA EM SAO BENTO DO MARANHAO, MA

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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 16 de abril de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de 
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
016/2021, para Registro de Preços, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de material hospitalar, instrumental cirúrgico, medicamentos diversos, material laboratorial e 
material odontológico, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos/MA, de acordo com o 
Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, 
Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), 
no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no 
endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 29 de março de 2021
Lidiane de Sá Curvina

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 19 de abril de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de 
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
017/2021, para Registro de Preços, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação 
de serviços funerários (incluindo o fornecimento de urnas funerárias, vestimentas, ornamentação e translado), 
de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, de acordo com o Edital e Anexos. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima 
Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço 
eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.-
com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 29 de março de 2021
Jeane Gomes de Lima 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Decreto nº 006/2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 
- Centro - Mirador/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços de nº. 09/2021 no dia 20/04/2021, 15:00 hrs, horário local, objetivando 
a Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de 
licitações.
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos gratuitamente durante os 
dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 30/03/2021
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O 
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção 
de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para fornecimento de 
equipamentos de informática destinados a informatizarem os setores administrativos e unidas básicas que 
compõem a Secretaria de Saúde do Município de Nova Olinda do Maranhão. ABERTURA:  15 de abril de 
2021, às 09h00min. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema 
eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cplnovaolindadoma-
ranhao@outlook.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Sesp, s/n/ Centro, CEP 65.274-000. Cristina 
de Sousa Coelho - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 001/2021. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021, objetivando contração de 
empresa especializada na elaboração do projeto básico e executivo para Implantação do Sistema de 
Abastecimento de Água, no município de Nova Olinda do Maranhão-MA, conforme convênio nº 
908527/2020 e proposta PLATAFORMA + BRASIL nº 025913/2020, Fundação Nacional de Saúde / 
FUNASA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se no dia 22/04/2021 às 10:00 horas.  
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP, s/n, Centro, Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e 
seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 13:00h. Informações complementares 
poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. 
Nova Olinda do Maranhão (MA), 05 de março de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de 
Administração e Planejamento.

O JORNAL MAIS 
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DO MARANHÃO
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Pela passagem do dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, falamos
sobre isso, mas também sobre como o diagnóstico precoce pode fazer a diferença 

PA TRÍ CIA CU NHA

Acom pa nha men to e qua li -
da de

O trans tor no

O que ob ser var

• Ob ser ve o com por ta men to da cri -
an ça quan to à in te ra ção com as pes -
so as;
• Fi que aten to se ela pro cu ra se iso lar;
• Ve ja se ela vai pa ra um can to de ter -
mi na do da ca sa de for ma cons tan te;
• Quan do em mul ti dões ob ser ve se
cho ra mui to; se tam pa os ou vi dos a
sons mui to al tos;
• Aten ção às fo tos, se olha pa ra a câ -
me ra ou se seu olhar é sem pre pa ra o
“na da”.

SAÚDE

Além dos mitos e
preconceitos do autismo

E
m ar ti go pu bli ca do pe la psi- 
có lo ga Már cia Re ja ne Se men- 
sa to (Co or de na do ra de Psi co- 
lo gia da Es tá cio), a abor da- 

gem de vi vên cia de adul tos e ido sos
no es pec tro do au tis mo foi fa la da. De
acor do com a es pe ci a lis ta, a ten dên- 
cia, sem pre que se fa la de au tis mo, é
ci tar cri an ças ou no má xi mo de ado- 
les cen tes nes ta con di ção.

Mas com o tem po, es sa con di ção
vai mu dan do? “O que per ce be mos
ho je é ain da um cer to des co nhe ci- 
men to so bre o trans tor no, que per- 
pas sa o ima gi ná rio so ci al co mo uma
for ma de mis té rio, e aca ba por cri ar
mi tos e pre con cei tos. Nes se sen ti do,
po de mos ci tar as con cep ções so bre as
“mães ge la dei ra”, ró tu lo atri buí do a
mães de cri an ças com au tis mo. Acre- 
di ta va-se que que elas cau sa vam a
apa tia nos be bês por se rem afe ti va- 
men te fri as. Ideia que já não é mais
vá li da no meio pro fis si o nal, mas po de
fo men tar con ver sas po pu la res.  As sim
co mo o mi to de que va ci nas cau sa ri- 
am au tis mo, ge ra do por ar ti go di vul- 

ga do em 1998 e que es ti mu lou uma
on da “an ti va ci nas”, dis se a es pe ci a lis- 
ta.

Pe la pas sa gem do dia 2 de abril, Dia
Mun di al de Cons ci en ti za ção do Au tis- 
mo, fa la mos so bre is so, mas tam bém
so bre co mo o di ag nós ti co pre co ce po- 
de fa zer a di fe ren ça no de sen vol vi- 
men to da cri an ça com trans tor no.

Pa ra a psi có lo ga, pes so as com TEA
tam bém pos su em gran des po ten ci ais
de re a li za ção pro fis si o nal e pes so al.
“Tem sim seus de sa fi os, as so ci a dos
com re cor rên cia a in te ra ções so ci ais e
am bi en tais. Po rém, qual de nós tam- 
bém não pos sui seus de sa fi os? Quan- 
tos de nós tal vez não te nha mos di ag- 
nós ti cos, sim ples men te por não bus- 
car mos ava li a ção pro fis si o nal? Mui- 
tos di ag nós ti cos de Trans tor no do Es- 
pec tro do Au tis mo, são des co ber tos
na ida de adul ta. Mas in de pen den te- 
men te de ró tu lo clí ni co, de sen vol ver a
ca pa ci da de de con vi vên cia é o de sa fio
pa ra to dos nós. Co mo ci da dãos, co mo
hu ma nos, po de mos com pre en der um
pou co mais, in ves tir em um mun do
de res pei to às se me lhan ças e di fe ren- 
ças. Pre ci sa mos bus car o co nhe ci- 
men to a fim de evi tar a de sin for ma- 
ção que ge ra pre con cei to. É atra vés do
co nhe ci men to que ire mos cons truir
uma so ci e da de mais fra ter na e aco- 
lhe do ra pa ra to dos”.

Em mun do em que há cer ca de 70
mi lhões de au tis tas, 2 mi lhões no Bra- 
sil e 7 mil no Ma ra nhão – se gun do es- 
ti ma ti va da Or ga ni za ção Mun di al de
Saú de-, po lí ti cas pú bli cas e ações de
in clu são tem si do são im ple men ta das
no es ta do, mas ain da não é o bas tan te,
se gun do pais e res pon sá veis por au- 

tis tas ado les cen tes e jo vens, e que de-
pen dem da saú de pú bli ca.

Pre ci sa mos bus car o

co nhe ci men to a fim de

evi tar a de sin for ma ção

que ge ra pre con cei to. É

atra vés do co nhe ci men to

que ire mos cons truir

uma so ci e da de mais

fra ter na e aco lhe do ra

pa ra to dos.

Sinais nos primeiros anos de vida
Se gun do Darly Ma cha do, pre si den- 

te da As so ci a ção de Ami gos do Au tis ta
do Ma ra nhão (AMA), até os 12 anos, o
pú bli co ado les cen te, jo vens e adul tos
fi cam de sas sis ti dos de po lí ti cas pú bli- 
cas.

“O au tis mo não tem cu ra. Eles pre- 
ci sam de tra ta men to, acom pa nha- 
men to e qua li da de de vi da tam bém
de pois dos 12 anos. E den tro de ca sa
um jo vem, ado les cen te até pi o ra. Clí- 
ni cas, es pe ci a lis tas, tra ta men to, ati vi- 
da des par ti cu la res pa ra o au tis ta jo- 
vem e adul to são mui to ca ros. Até 12
anos eles são bem as sis ti dos pe lo CER
(Cen tro Es pe ci a li za do de Re a bi li ta ção
do Olho d’Água, que tem um Ser vi ço
Es pe ci a li za do à Pes soa com Trans tor- 
no do Es pec tro Au tis ta),  mas e de- 
pois? Meu fi lho tem 19 anos e só tem
aten di men to por que es tá na AMA”, la- 
men ta.

O au tis mo não tem cu ra.

Eles pre ci sam de

tra ta men to,

acom pa nha men to e

qua li da de de vi da

tam bém de pois dos 12

anos. E den tro de ca sa

um jo vem ado les cen te

até pi o ra.

O au tis mo é um trans tor no cu jos si- 
nais sur gem ge ral men te, nos três pri- 
mei ros anos de vi da, mas se gun do os
pais, é di fí cil de ser di ag nos ti ca do lo- 
go, de vi do, prin ci pal men te à fal ta de
pro fis si o nais de área da saú de ca pa ci- 
ta dos.

Os prin ci pais sin to mas são os pro- 
ble mas com a lin gua gem, in te ra ção
so ci al e com por ta men to – que é res- 
tri to e re pe ti ti vo.

Aco me te cer ca de 20 en tre ca da 10
mil nas ci dos e é qua tro ve zes mais co- 
mum no se xo mas cu li no do que no fe- 
mi ni no.

É en con tra do em to do o mun do e
em fa mí li as de qual quer con fi gu ra ção
ra ci al, ét ni ca e so ci al.

Quan do uma cri an ça apre sen ta di- 
fi cul da des pa ra apren der a fa lar, pro- 
ble mas de in te ra ção so ci al e mo vi- 
men tos re pe ti ti vos sem ne nhum mo- 
ti vo apa ren te po de ser au tis mo. Mais
re cen te men te, cu nhou-se o ter mo
Trans tor no do Es pec tro Au tis ta (TEA)
pa ra en glo bar o Au tis mo, a Sín dro me
de As per ger e o Trans tor no Glo bal do
De sen vol vi men to Sem Ou tra Es pe ci- 
fi ca ção.

Clí ni cas, es pe ci a lis tas,

tra ta men to, ati vi da des

par ti cu la res pa ra o

au tis ta jo vem e adul to

são mui to ca ros.

Mui tos si nais po dem ser ob ser va- 
dos nas cri an ças em ca so de sus pei ta
de com por ta men tos que po dem se
en qua drar nos cri té ri os de di ag nós ti- 
co do trans tor no.

ATÉ DIA 9

“Ba zar So li dá rio 2021”
da APAE co me ça ho je

De 05 a 09 de abril acon te ce no Gi ná sio da APAE de
São Luís no Anil, das oi to da ma nhã às cin co da tar de, a
ação be ne fi cen te “Ba zar So li dá rio 2021”; nu ma pro mo- 
ção con jun ta da 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.

As du as en ti da des fo ram es co lhi das pe la Re cei ta Fe- 
de ral pa ra re ce ber a do a ção de mais de 200 mil pro du tos
im por ta dos, no vos e la cra dos, apre en di dos pe la ins ti- 
tui ção. E to da a ren da ar re ca da da no even to se rá usa da
em pro je tos so ci ais das du as ins ti tui ções.

Eis a opor tu ni da de de ad qui rir pro du tos im por ta dos
e a pre ços bem abai xo do va lor de mer ca do. Há di ver sos
itens co mo ele trô ni cos, ca sa cos, brin que dos, ta pe tes,
pe ças au to mo ti vas, ar ti gos de pes ca, cos mé ti cos e per- 
fu mes en tre ou tros pro du tos. Quem qui ser eco no mi zar
e ain da ga ran tir um pre sen te es pe ci al de Dia das Mães
de ve apro vei tar. Os or ga ni za do res do even to lem bram
que é bom se adi an tar e ir lo go nos pri mei ros di as, pa ra
ga ran tir as me lho res com pras, en quan to du rar o es to- 
que.

De vi do à pan de mia da Co vid-19, pa ra evi tar aglo me- 
ra ções e ofe re cer mais se gu ran ça aos vi si tan tes, o aces so
ao Ba zar So li dá rio se da rá so men te com pré vio agen da- 
men to on li ne  atra vés do link: http://agen da men to.zi- 
da net.com.br ( li be ra do à par tir des se sá ba do 03.04).Se- 
rá co bra do o va lor de R$ 10,00 co mo en tra da por pes soa,
e ca da vi si tan te te rá até 30 mi nu tos pa ra as com pras,
res pei tan do os ho rá ri os agen da dos. Se rá me di da a tem- 
pe ra tu ra dos vi si tan tes e só te rão en tra da li be ra da aque- 
les que es ti ve rem com a tem pe ra tu ra ide al e sem sin to- 
mas gri pais; além do uso obri ga tó rio de más ca ra.

O pa ga men to dos pro du tos po de rá ser fei to à vis ta em
es pé cie, car tão de cré di to ou dé bi to e trans fe rên ci as via
PIX. Não se rá per mi ti da a tro ca de mer ca do ri as após a
com pra. E se guin do as de ter mi na ções da Re cei ta Fe de- 
ral, es sas mer ca do ri as não po dem ser re ven di das, ape- 
nas com pra das por pes so as fí si cas. É ne ces sá rio apre- 
sen tar o CPF no ato da com pra. Ca da pes soa fí si ca te rá
di rei to a uma co ta de no má xi mo dois mil re ais por CPF.

O Pre si den te da APAE de São Luís, Se bas tião Van der- 
la an Ro lim lem bra que além de uma opor tu ni da de pa ra
eco no mi zar, a par ti ci pa ção da co mu ni da de irá aju dar as
du as ins ti tui ções be ne fi ci a das. “To da a ren da que a
APAE de São Luís ar re ca dar com es sa ação se rá usa da
nas obras de am pli a ção da Es co la Eney San ta na. Só as- 
sim con se gui re mos aten der mais cri an ças; já que a de- 
man da da co mu ni da de es tá além da nos sa ca pa ci da de
atu al. O pro je to de am pli a ção con tem pla mais qua tro
no vas sa las de au la; área de vi vên cia, pis ci na se mi o lím- 
pi ca, brin que do te ca, sa la de vi da diá ria (AVDS), co zi nha
e re fei tó rio, car pin ta ria, hor ti cul tu ra, sa la de mul ti mí dia
e an fi te a tro pa ra uso co le ti vo. Cin ta mos com o apoio de
to dos” de cla rou o Pre si den te.

A Co or de na do ra Ge ral da As so ci a ção Nos sa Se nho ra
de Lo re to, Ru be ni ce Cos ta Ro dri gues, tam bém de cla rou
que a Ins ti tui ção irá uti li zar os re cur sos pa ra Im plan ta- 
ção de es pa ços de lei tu ra nas es co las e ou tros lo cais de
de sen vol vi men to das ações do pro je to, as sim co mo a
con ti nui da de da cons tru ção do Cen tro So ci o cul tu- 
ral, es pa ço de aco lhi da per ma nen te pa ra cri an ças, ado- 
les cen tes e jo vens. O Cen tro con ta rá com es pa ços equi- 
pa dos pa ra au las, ofi ci nas de ar te e cul tu ra, in clu são di- 
gi tal, es por te e la zer, in cluin do 01 nú cleo de es tu do de
pre pa ra ção pa ra o ves ti bu lar co mo lo cal de es tí mu lo à
con ti nui da de dos es tu dos de ado les cen tes e jo vens.
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Áre as de atu a ção

Car ga ho rá ria

Ins cri ções

Eta pas de se le ção

Va li da de

AVENIDA LITORÂNEA

Nova espécie de planta 
descoberta em São Luís
O

Bra sil é o país com uma das
mai o res di ver si da des ve ge- 
tais do mun do. To dos os
anos, cen te nas de no vas es- 

pé ci es são des cri tas em nos so país.
Ge ral men te, es sas no vas es pé ci es são
ra ras e ocor rem em áre as res tri tas e
re mo tas. Por ou tro la do, a pre sen ça de
uma es pé cie des co nhe ci da pa ra a ci- 
ên cia em gran des cen tros ur ba nos é
al go bas tan te in co mum. En tre tan to,
foi o que pes qui sa do res de São Pau lo e
Ma ra nhão en con tra ram.

Uma no va es pé cie de plan ta foi
des co ber ta às mar gens da Ave ni da Li- 
to râ nea, pon to tu rís ti co de São Luís,
ca pi tal do Ma ra nhão. Tra ta-se de Bu- 
ch ne ra Nor des ti na, es pé cie de plan ta
pa ra si ta da fa mí lia Oro ban cha ce ae. A
des cri ção for mal da plan ta foi pu bli- 
ca da na se ma na pas sa da na Ac ta Bo- 
ta ni ca Bra si li ca, re vis ta ci en tí fi ca da
So ci e da de Bo tâ ni ca do Bra sil.

A des co ber ta te ve co mo pon to de
par ti da a aná li se fei ta pe lo bió lo go e
dou tor em Bi o lo gia Ve ge tal, An dré Vi- 
to Sca tig na, nos her bá ri os da Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão (MAR) e
da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (SLUI). O ta xo no mis ta ve ri fi cou
exem pla res com ca rac te rís ti cas que
até en tão não ha vi am si do ob ser va das
em ne nhu ma es pé cie bra si lei ra do gê- 
ne ro: as brác te as (fo lhas que sub ten- 
dem as flo res) ex cep ci o nal men te lon- 
gas; a su per fí cie do cau le co ber ta por
tri co mas (pe los) ori en ta dos pa ra bai- 
xo; e a pre sen ça de bra qui blas tos (ra- 
mos en cur ta dos) nas axi las das fo lhas.
Ou tros exem pla res fo ram en con tra- 
dos pos te ri or men te em her bá ri os da
Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá (EAC),
da Uni ver si da de de São Pau lo (ESA) e
do Mu seu Na ci o nal (R). Nes te úl ti mo,
foi en con tra do um es pé ci me co le ta do
no Ce a rá, pe lo bo tâ ni co Dr. Fran cis co
Frei re Al le mão e Cysneiro, no fi nal da
dé ca da de 1850.

As eta pas se guin tes da pes qui sa, re- 
a li za das em par ce ria com pro fes so res

da UE MA, UF MA e USP, in cluí ram co- 
le tas adi ci o nais de exem pla res em
res tin ga na Praia do Ca lhau (São Luís),
ob ser va ção e fo to gra fia das plan tas vi- 
vas em seu ha bi tat, além de aná li se
em la bo ra tó rio pa ra ela bo ra ção de
des cri ções e me di ções de ca rac te res
mor fo ló gi cos. Por fim, foi fei ta a re da- 
ção do ma nus cri to em co la bo ra ção.

A no va es pé cie re ce beu o epí te to
“nor des ti na” por que foi re gis tra da ex- 
clu si va men te na re gião nor des te bra- 
si lei ra, em áre as de res tin ga e cer ra do
dos es ta dos do Ce a rá, Ma ra nhão e Pi- 
auí, prin ci pal men te so bre so los la te rí- 
ti cos (ri cos em óxi dos de fer ro e alu- 
mí nio) úmi dos, às ve zes mui to pró xi- 
mas à praia, ex pos tas ao ven to cons- 
tan te e à ma re sia.

Em bo ra po pu la ções de B. Nor des ti- 
na ocor ram em res tin gas, as quais são
ca te go ri za das co mo Áre as de Pre ser- 
va ção Per ma nen te, es ta es pé cie es tá
ame a ça da de vi do à re du ção de seu
ha bi tat por in ter fe rên cia an tró pi ca
com ações de des ma ta men to, ocu pa- 
ção e de gra da ção da área.

A des co ber ta de uma no va es pé cie
com dis tri bui ção re la ti va men te am- 
pla e que ocor re den tro de áre as ur ba- 
nas co mo São Luís é sur pre en den te e
evi den cia a la cu na no co nhe ci men to
da flo ra da re gião. Além dis so, o fa to
de a pri mei ra co le ta da plan ta fi car
cer ca de 160 anos sem uma iden ti fi ca- 
ção mos tra a fal ta de ta xo no mis tas es- 
tu dan do Oro ban cha ce ae e tra ba lhan- 
do na re gião.

Nas or las de São Luís, in clu si ve no
mi ran te da Li to râ nea, é pos sí vel ob- 
ser var es pé ci mes de Bu ch ne ra nor- 
des ti na cres cen do na ve ge ta ção das
du nas. São er vas com cer ca de 10 a 60
cm de al tu ra, com cau les e fo lhas ver- 
des a vi ná ce os, com pe que nas flo res
bran cas a ro sa das. A es pé cie flo res ce
en tre maio e de zem bro, du ran te a es- 
ta ção se ca.

A pes qui sa re sul tou em ar ti go com
au to ria do Dr. An dré Vi to Sca tig na

(UE MA), Drª Raysa Va lé ria Car va lho
Sa rai va (UF MA), Arthur Fi li pe Men-
des Cou to (UE MA), Dr. Vi ni cius Cas- 
tro Sou za (ESALQ/USP) e Drª Fran cis- 
ca He le na Mu niz (UE MA).

SELETIVO

36 vagas e salários de R$ 5.831 na UFMA
A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 

nhão (UF MA) es tá com va gas aber tas
pa ra Pro ces so Se le ti vo des ti na do ao
pre en chi men to de va gas pa ra o car go
de pro fes sor subs ti tu to, pa ra aten der
à área com ca rên cia de do cen te do
qua dro per ma nen te do ór gão. Os sa- 
lá ri os ul tra pas sam dos R$ 5 mil.

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

e Ei xo In te gra do (1), Clí ni ca Mé di ca /
Aten ção Bá si ca / Saú de da Fa mí lia (1),
Fun da men tos da Prá ti ca e da As sis- 
tên cia Mé di ca (1), Edu ca ção (1), Li te- 
ra tu ra de Lín gua Por tu gue sa (1), Lín- 
gua e Li te ra tu ra In gle sas (1) e Le tras/
Es tu dos Lin guís ti cos e Li te rá ri os (1).

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

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

me de li be ra ção da As sem bleia ou do
Co le gi a do da Su bu ni da de Aca dê mi ca.

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

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

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

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

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

Agres sões e tor tu ra

SÃO LUÍS

Homem é preso por
torturar ex-mulher

O SUSPEITO FOI LEVADO PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA

Mais um cri me de vi o lên cia con tra mu lher foi re gis- 
tra do pe la po lí cia ma ra nhen se. 

Um ho mem foi pre so sus pei to de tor tu rar e agre dir fi- 
si ca men te a sua ex-com pa nhei ra, de 22 anos, em uma
área de ma ta gal, que fi ca lo ca li za da na Es tra da Ve lha, da
Vi la Es pe ran ça, bair ro lo ca li za do na re gião me tro po li ta- 
na de São Luís.

Se gun do as in for ma ções po li ci ais, a ví ti ma ti nha mar- 
cas de he ma to mas no ros to, nos bra ços e nos de dos, já o
sus pei to es ta va por tan do dois fa cões.

O cri me ocor reu quan do a ví ti ma foi abor da da na ca- 
sa de sua ex-so gra, no Re si den ci al 21 de Abril, no Ma ra- 
ca nã, zo na ru ral da ca pi tal ma ra nhen se.

Se gun do as in for ma ções da po lí cia, na área de ma ta- 
gal, a ví ti ma foi agre di da fi si ca men te e te ve as unhas ar- 
ran ca das pe lo ex-com pa nhei ro. 

Ela es ta va com sua bol sa e rou pa cor ta das, e te ve seu
ce lu lar da ni fi ca do após ser le va da pa ra área de ma ta gal,
na Vi la Es pe ran ça.

Os mi li ta res fi ze ram as ron das nes se lo cal e con se gui- 
ram pren der o sus pei to que foi apre sen ta do na Ca sa da
Mu lher Bra si lei ra, no Ja ra ca ti, on de se rá to ma do as de vi- 
das pro vi dên ci as.

OPORTUNIDADES

3 negócios em alta para
empreender na internet

UMA DAS SAÍDAS PARA A CRISE É INVESTIR NO MUNDO VIRTUAL

Des de o co me ço da pan de mia em pre sá ri os ten tam
se gu rar su as em pre sas, gran des são as di fi cul da des que
sur gi ram com o cres ci men to da do en ça ao re dor do
mun do. Além dis so, mui tas pes so as per de ram os seus
em pre gos. De acor do com os da dos da Pes qui sa Na ci o- 
nal por Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua (PNAD Con tí- 
nua), a ta xa mé dia de de so cu pa ção em 2020 foi re cor de
em 20 es ta dos do país, acom pa nhan do a mé dia na ci o- 
nal, que au men tou de 11,9% em 2019 pa ra 13,5% no ano
pas sa do. Me di an te a es se qua dro que os país se en con- 
tra, mui tos pro cu ram por uma saí da e uma de las foi em- 
pre en der no mun do di gi tal. 

Lo jas vir tu ais no Ins ta gram
Mui tas em pre sas de vá ri os seg men tos não pos su em

uma pre sen ça di gi tal ati va, o que te que dá es pa ço pa ra
apro vei tar es sas de fi ci ên ci as e ofe re cer um ser vi ço me- 
lhor. De pen den do do que vo cê vai ven der, a con cor rên- 
cia é gran de e é pre ci so mui to tra ba lho pa ra se des ta car.
Vo cê po de trans for mar sua lo ja vir tu al em al go ex tre ma- 
men te ren tá vel com bo as téc ni cas de mar ke ting.

Ofe re cer con sul to ria on li ne
Que tal usar do seu am plo co nhe ci men to pa ra aju dar

pes so as, ou me lhor, ven der co nhe ci men to? Co mo con- 
sul tor, vo cê sim ples men te de ve apli car su as ha bi li da des
e sua ex pe ri ên cia pa ra aju dar os cli en tes a re sol ver al- 
gum pro ble ma que eles têm no seu cam po. É pre ci so ter
uma boa re la ção in ter pes so al, se va ler de téc ni cas de
ven das e pla ne jar um mar ke ting pes so al só li do.

Cur sos on li ne
Mais uma op ção pa ra vo cê ven der seu co nhe ci men to

é cri ar cur sos on li ne. Ba si ca men te, vo cê mo ne ti za os
seus co nhe ci men tos, dis po ni bi li zan do e en si nan do su- 
as ha bi li da des pa ra ou tras pes so as atra vés da in ter net.
Os cur sos po dem ser so bre qual quer as sun to, des de que
vo cê te nha al go a en si nar, que as pes so as re al men te
achem útil e quei ram apren der.

São Luís, segunda-feira, 5 de abril de 2021
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NE RES PIN TO

Fi cha téc ni ca do atle ta

Tí tu los mais im por tan tes:

De olho em Tóquio

Maranhense busca
vaga nas Olimpíadas

O
ma ra nhen se Fre de ri co Ve lo so de Cas tro tem
tra je tó ria e in fluên cia no es por te aquá ti co,
que são de ter mi nan tes e in ques ti o ná veis. Aos
31 anos ele es tá en tre os me lho res na da do res

bra si lei ros, e nem pen sa em pa rar. Trei na, com pro me ti- 
do com as Olim pía das de Tó quio.  Nes ta en tre vis ta a O
Im par ci al, Fred fa la da sua pre pa ra ção e dos seus so- 
nhos co mo atle ta.

O Im par ci al – Dis pu tar uma Olim pía da já é um
gran de so nho. Con quis tar me da lha, uma imen sa emo- 
ção, um gran de fei to.  An tes, no en tan to, tem que con- 
quis tar bons ín di ces no Pré-Olím pi co. Qual sua ex pec- 
ta ti va nes se mo men to?

Fred Cas tro – Mi nha ex pec ta ti va é con se guir meu me- 
lhor re sul ta do pes so al e que es te se ja su fi ci en te pa ra re- 
pre sen tar o Bra sil em Tó quio em 2021. Em 2016 fi quei
me nos de um se gun do do ín di ce e é mo ti va dor per ma ne- 
cer no pá reo, en tre os me lho res na da do res do país.

Co mo e on de es tá acon te cen do a pre pa ra ção pa ra
es se gran de de sa fio?

 A mi nha pre pa ra ção pa ra es te gran de de sa fio es tá
acon te cen do na pis ci na se mi-olím pi ca da UPEN, on de
fa ço dez ses sões de trei no por se ma na, in cluin do a pre pa- 
ra ção fí si ca. Sou o úni co atle ta ma ra nhen se que não saiu
do Ma ra nhão pa ra se pre pa rar pa ra as Olim pía das, en- 
tão, ca so acon te ça a con quis ta da clas si fi ca ção pa ra Tó- 
quio, se rá uma con quis ta ge nui na men te ma ra nhen se.

Há mui ta di fe ren ça pa ra quem trei na em São Luís,
por exem plo, e aque le que se pre pa ra no Sul do país? O
que mu da?

 A mai or di fe ren ça é a pró pria es tru tu ra de trei na men- 
to. En quan to os ou tros atle tas trei nam em uma pis ci na
olím pi ca, eu trei no nu ma se mi-olím pi ca. Te nho fei to
tem pos mui to bons, sei o que me es pe ra e vou pra ci ma
com mui ta fo me de clas si fi ca ção.

A pan de mia do co ro na ví rus, que adi ou a Olim pía da
de Tó quio, pre ju di cou mui to os atle tas da na ta ção por
te rem que co me çar tu do de no vo. Co mo re cu pe rar o
tem po per di do?

A pan de mia fez com que os atle tas uti li zas sem a cri a ti- 
vi da de pa ra con ti nu ar trei nan do, eu con se gui man ter
uma ro ti na de trei nos em ca sa, mas na da com pa ra do ao
trei no na pis ci na, po rém é nos so de ver e obri ga ção res pei- 
tar os pro to co los. Is so acon te ceu com to dos os atle tas. Ti- 
ve CO VID na for ma le ve e não che gou a afe tar meu ren di- 
men to.

Quais os úl ti mos re sul ta dos de ex pres são na pis ci na,
que o cre den ci a ram co mo can di da to a uma das va gas
pa ra re pre sen tar o Bra sil na sua ca te go ria?

 Ven ci du as pro vas no cam pe o na to re gi o nal na Fló ri- 
da, em 2019 e a to ma da de tem po que fiz em pis ci na
olím pi ca, em Im pe ra triz, no mês pas sa do.

Co mo tem si do seu ren di men to nas com pe ti ções
dis pu ta das fo ra do Bra sil nos úl ti mos me ses?

 Nos úl ti mos me ses não ti ve mos com pe ti ções fo ra do
Bra sil, mas no ge ral, de 2005 a 2019, con quis ta mos re cor- 
des e me da lhas re le van tes.

Há ou tros na da do res na sua ca te go ria con cor ren do.
Quan tos são, e co mo vo cê vê es se ti po de dis pu ta?

 Sim, há ou tros 15 na da do res dis pu tan do o ín di ce
olím pi co, es ta mos mui to pró xi mos des se ín di ce e são na- 
da do res com his tó ri co bri lhan te. Pa ra mim é uma hon ra
fa zer par te des sa dis pu ta, es tar en tre os me lho res do Bra- 
sil é sig ni fi can te, é uma pres são sau dá vel e que ven ça o
me lhor. Vou fa zer mi nha par te.

Ca so se clas si fi que no Pré-Olím pi co, vo cê en ten de
que a bus ca por uma me da lha em Tó quio é um so nho
que po de ser re a li za do ou as di fi cul da des são re al men- 
te mui to gran des?

 O ín di ce olím pi co que o Bra sil im põe pa ra que os atle- 
tas par ti ci pem dos jo gos olím pi cos é bem com pe ti ti vo a
ní vel mun di al. Es se ín di ce é o tem po do ter cei ro lu gar do
úl ti mo cam pe o na to mun di al, en tão di an te des se fa to, o
atle ta que se clas si fi car, cer ta men te se rá um for te con cor- 
ren te à me da lha olím pi ca.

 Quais as téc ni cas que o na da dor ge ral men te uti li za
du ran te as dis pu tas, se ja no pré-olím pi co ou na Olim- 
pía da pa ra atin gir o me lhor ren di men to?

 Es sa é uma per gun ta bem am pla. Fa lan do por mim, a
téc ni ca que uti li zo é fa zer o que o re cor dis ta mun di al faz:
eu ten to re pe tir a quan ti da de de bra ça das que ele faz, na
mes ma ve lo ci da de, mes ma quan ti da de de res pi ra ções e a
quan ti da de de on du la ções na par te sub mer sa. Es sa é a
téc ni ca que eu uti li zo pa ra al can çar um bom re sul ta do. A
boa no tí cia é que eu te nho con se gui do re pro du zir gran de
par te dos re sul ta dos do re cor dis ta.

Pa ra che gar até on de se en con tra ho je, vo cê en fren- 
tou mui tas di fi cul da des? Quais fo ram?

 Sim. Pa ra che gar até aqui, en fren tei mui tas di fi cul da- 
des que me fi ze ram cres cer e ama du re cer no pes so al e
pro fis si o nal e me tor nar o atle ta que sou ho je. Sem es sas
di fi cul da des, tal vez não ti ves se al can ça do tan tos bons re- 
sul ta dos.

 Quais as pes so as que mais o in cen ti va ram à prá ti ca
des se es por te e o que a na ta ção re pre sen ta pa ra sua vi- 
da de atle ta?

 Sem dú vi da, meus mai o res in cen ti va do res fo ram os
meus pais, mas tam bém to dos os meus trei na do res dos
di fe ren tes clu bes em que ti ve a opor tu ni da de de trei nar e
meus com pa nhei ros de equi pe e ami gos fo ram im por- 
tan tes in cen ti va do res. A na ta ção re pre sen ta em mi nha
vi da mo men tos ines que cí veis, o re co nhe ci men to na prá- 
ti ca so bre me ri to cra cia, so bre tra ba lho pe sa do pa ra con- 
quis tar um ob je ti vo, na ta ção tam bém re pre sen ta cul tu- 
ra, pois me deu a opor tu ni da de de co nhe cer 17 paí ses, re- 
pre sen ta uma vi são so ci al que me deu o pro je to Bra ça da
Olím pi ca, que tra ba lha va lo res co mo a éti ca, a mo ral, a
res pon sa bi li da de com cri an ças e ado les cen tes que não te- 
ri am con di ções de aces so a es te es por te e atra vés des sa
ini ci a ti va tor nam-se ci da dãos cons ci en tes dos seus di rei- 
tos e de ve res.

 Con quis tar me da lhas é im por tan te, mas a na ta ção é
um es por te pra ze ro so e sau dá vel.  Fa le des se  pra zer e
dos be ne fí ci os da prá ti ca de na ta ção na tu ral ou com- 
pe ti ti va?

 Sim, mui to pra ze ro so, sau dá vel e re co men da do pa ra
to dos. Bom pa ra or ga ni zar os pen sa men tos au men ta o
vín cu lo afe ti vo com a fa mí lia, nos ti ra da zo na de con for- 
to e nos faz cres cer. A prá ti ca da na ta ção se ja na tu ral ou
com pe ti ti va, trans mi te va lo res e pre pa ra pa ra a vi da. É o
meu es ti lo de vi da e su per in di co o es por te.

 Vo cê tem acom pa nha do o es tá gio da prá ti ca dos es- 
por tes náu ti cos no Ma ra nhão? Qual sua vi são em ter- 
mos de ren di men to e avan ço na atu a li da de?

Sim, ve nho acom pa nhan do os re sul ta dos bri lhan tes
dos nos sos es por tes náu ti cos. O Ma ra nhão tem avan ça do
ex po nen ci al men te nos es por tes náu ti cos, mas pre ci sa do
olhar dos em pre sá ri os so bre es se po ten ci al. O nos so es ta- 
do é uma mi na de va lo ro sos atle tas.

O Ma ra nhão tem si do gran de re ve la dor de ta len tos
na na ta ção. Mas po de ría mos ter mais atle tas de al to ní- 
vel. O que fal ta pra is so acon te cer?

 Po de ría mos ter mui to mais atle tas, vis to que já per de- 
mos vá ri os atle tas que fo ram cam peões bra si lei ros na ca- 
te go ria de ba se, re cor dis tas sul-ame ri ca nos em ca te go ria
de ba se, o que fal ta é a jun ção dos se to res pú bli co e pri va- 
do com apoio aos atle tas, pro por ci o nan do tam bém atu a- 
li za ção de téc ni cas aos trei na do res.

 Na ta ção é um es por te que cus ta ca ro quan do se des- 
ti na a dis pu ta de com pe ti ções im por tan tes? É um es- 
por te de eli te?

Pa ra apren der a na dar, bas ta ter uma pis ci na. Dan do
es sa con di ção com igual da de pa ra to dos, a na ta ção é um
es por te jus to. Tan to que na edi ção an te ri or do Bra ça da
Olím pi ca, os atle tas de es co la pú bli ca ba te ram re cor des
de atle tas que es tu dam em es co la par ti cu lar. Já a par tir
do mo men to em que o atle ta pre ci sa vi a jar pa ra com pe- 
tir, tor na-se um es por te ca ro e de eli te, por que uma vi a- 
gem pa ra com pe ti ção en vol ve: Ins cri ção, pas sa gem aé- 
rea, ali men ta ção, hos pe da gem, trans por te e na mai o ria
das ve zes a fa mí lia des se atle ta que tem um su per ta len to,
não pos sui as con di ções pa ra in ves tir ne le. Fal ta apoio de
to dos la dos, en tão mui tas ve zes vai com pe tir e até ga nha
a com pe ti ção, quem tem as con di ções fi nan cei ras e não
as me lho res con di ções de de sem pe nho. Sem apoio não se
che ga a ne nhum pó dium, se ja no es por te ou em qual quer
ou tra área da vi da.

No me com ple to: Fre de ri co Ve lo so de Cas tro;
Na tu ra li da de: Ba ca bal  (MA)
Ida de: 31 anos
Al tu ra: 1.84m
Pe so: 88 kg
Re ve la do: na Es co la de Na ta ção Vi va Água, em São

Luís do Ma ra nhão
Ca te go ria: Es pe ci a lis ta no na do bor bo le ta;
Clu bes: Vi va Água (São Luís – MA – 1997/2004);

MAC/Ni na (São Luís – MA – 2004/2008); Vir gí nia Ga tors
(Ro a no ke – VA – 2008); Da vie Na da do res (Fló ri da – FL –
2009); Es por te Clu be Pi nhei ros (SP – 2009); Fla men go
(RJ – 2010); Flu mi nen se (RJ – 2011); Bayer Le ver ku sen
(Dus sel dorf – Ale ma nha – 2013); Bo ta fo go (RJ – 2014);
Sam paio Cor rêa (São Luís – MA – 2015); Mi nas Tê nis
Clu be (Be lo Ho ri zon te – BH – 2016).

Pra ta na Co pa do Mun do em Ber lim (2009); Pra ta na
Co pa do Mun do em Pe quim (2010); Ou ro na Co pa do
Mun do em Ber lim (2010); Bron ze na Co pa do Mun do em
Du bai (2013); Atu al re cor dis ta de cam pe o na to em Dort- 
mund – Ale ma nha (2014); Atu al re cor dis ta de cam pe o- 
na to no es ta do da Ca ro li na do Sul – EUA (2017); Atu al re- 
cor dis ta de cam pe o na to no es ta do da Fló ri da – EUA
(2018).

São Luís, segunda-feira, 5 de abril de 2021
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Fundado por maranhenses e candangos, o DF ganha versão da manifestação cultural
que tem como características a batida binária e as roupas luxuosas

SAMARTONY MAR TINS

TRADIÇÃO MARANHENSE

Blocos Tradicionais
invadem Brasília

O
s blo cos tra di ci o nais, que
são um ti po de gru po car na- 
va les co pre sen te em São
Luís e que es tá em pro ces so

de re co nhe ci men to co mo Pa trimô nio
Cul tu ral Ima te ri al do Bra sil pe lo Ins ti- 
tu to de Ins ti tu to de Pa trimô nio His tó- 
ri co Ar tís ti co Na ci o nal (IPHAN) atra- 
ves sou as di vi sas do Ma ra nhão e es tá
con quis tan do es pa ço em ou tras re- 
giões do país.

Na úl ti ma ter ça-fei ra (30), por meio
de uma reu nião vir tu al pe lo Go o gle
Me et, foi fun da do “Os Can dan gos”, o
pri mei ro blo co tra di ci o nal no Dis tri to
Fe de ral.

A ma ni fes ta ção cul tu ral,

que tem DNA ge nuí no

do Ma ra nhão, con ta rá

com um re per tó rio de

mú si cas com pos tas por

com po si to res da ca pi tal,

co nhe ci da co mo

“Ate nas Bra si lei ra” e do

DF.

De acor do com um dos ide a li za do- 
res do pro je to cul tu ral, o ma ra nhen se
Hen ri que Ma cha do, que mo ra há al- 
guns anos em Bra sí lia, o gru po se rá
in te gra do por jo vens mo ra do res do
Gua rá em si tu a ção de ris co so ci al e
por es tu dan tes das es co las pú bli cas
do mu ni cí pio. 

O pro je to con ta com o apoio da As- 
so ci a ção Ma ra nhen se de Blo cos Car- 
na va les cos e da Es co la de Sam ba Im- 
pé rio do Gua rá. “Va mos tra ba lhar pa- 
ra uma ba se rít mi ca de 50 com po nen- 
tes, um nai pe de cor das (ca va qui nho,
vi o lão e bai xo) e um de so pro (sa fo ne,
trom bo ne e pis ton). Mas a ideia e ter- 
mos um gru po ba se de pe lo me nos
100 pes so as”, adi an tou Hen ri que Ma- 
cha do.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Hen- 
ri que Car va lho, ex pli cou que a ideia
do Blo co Tra di ci o nal Os Can dan gos
sur giu a par tir da sua pai xão vi ven ci a- 
da em São Luís.

 
“Co me cei a brin car em blo cos tra- 

di ci o nais em 1986 no blo co Os Vi ga- 
ris tasm atu an do até 2000, co mo rit- 
mis ta e com po si tor de di ver sos gru- 
pos dos ci clos car na va les co e ju ni no.
In te grei os blo cos Os Vi ga ris tas, Os
Ver sá teis, Os Fe ras, Os Fo liões, Os Bra- 
si nhas, Os Tre men dões e Os Tra pa- 
lhões. 

Com com po si ções em par ce ri as
com gran des no mes da Mú si ca Po pu- 
lar Ma ra nhen se co mo Ubi ra tan Sou- 

za, Ro ber to Ric ci, Sér gio Bre nha, Ma- 
es tro Chi co Pi nhei ro, Sér gio Bre nha e
Ui mar Ca val can te. De ma nei ra mais
di ver si fi ca da e nu me ro sa, tra ba lhei
em par ce ria com o can tor e com po si- 
tor Coqueyro da Ilha”, con tou Hen ri- 
que Ma cha do.

O pro du tor cul tu ral re ve lou que o
Gua rá tem co mo vo ca ção os even tos
co mu ni tá ri os e as áre as pú bli cas. Ne- 
las re si dem uma ga ma de ar tis tas,
ban das, pro du to res e co le ti vos das
mais va ri a das ver ten tes cul tu rais, um
gran de ce lei ro cul tu ral, se des ta can do
co mo a “Ci da de do Reg gae”, no Dis tri- 
to Fe de ral.

“Apai xo na do que sou pe lo rit mo e
que es tou afas ta do des de 2010, quan- 
do fui à São Luís pa ra brin car nos Fe-
ras, re sol vi pen sar em uma brin ca dei- 
ra de cul tu ra po pu lar nas ci da e fo- 
men ta da no Gua rá, com um viés so ci- 
o cul tu ral e am bi en tal, com um re per- 
tó rio que ex plo re as ques tões am bi en- 
tais e que pu des se in te grar a co mu ni-
da de, prin ci pal men te os que es tão em
si tu a ção de ris co so ci al, e co mu ni da- 
de es co lar. Um cal dei rão de rit mos
po pu la res bra si lei ros, ten do co mo ba-
se rít mi ca a ba ti da bi ná ria dos blo cos
tra di ci o nais que en cai xa qual quer
me lo dia e rit mo”, ex pli cou Hen ri que
Ma cha do, acres cen tan do que os fi gu- 
ri nos lu xu o sos ador na dos por plu mas
e pe dras, paê tes e ca nu ti lhos, te rão te- 
má ti ca am bi en tal e as apre sen ta ções
ocor re rão pe las pra ças e es co las pú-
bli cas do Dis tri to Fe de ral.

Uma missão cultural maranhense

O DISTRITO FEDERAL GANHA A PRIMEIRA VERSÃO DA MANIFESTAÇÃO CULTURAL 

Des de que ti rou a ideia da ca be ça e
co me çou co lo cá-la em prá ti ca, Hen ri- 
que Ma cha do res sal tou que o prin ci- 
pal de sa fio que en fren tou foi a mo bi li- 
za ção das pes so as pa ra com prar a
ideia “im por ta da” do Ma ra nhão.  “É
um rit mo di fe ren te, as pes so as não
co nhe cem a brin ca dei ra. É uma coi sa
no va na ci da de. Além dis so te mos um
ce ná rio econô mi co des fa vo rá vel, já
que ini ci a mos ago ra a cap ta ção de re- 
cur sos pa ra mon ta gem do es pe tá cu lo:
co mo com pra e con fec ção de ins tru- 
men tos e com pra de ma te ri ais pa ra
con fec ção do fi gu ri no”, dis se ele.

Com re la ção à

re cep ti vi da de da

brin ca dei ra em so lo do

Cen tro-Oes te, Hen ri que

Ma cha do dis se que es te

foi um pro ces so que

tem acon te ci do de

for ma pau la ti na.  

“À me di da que a gen te vem di vul- 
gan do  Os Can dan gos, prin ci pal men- 
te com ma te ri al fo no grá fi co, ví de os e
bi bli o gra fi as dos blo cos tra di ci o nais
do Ma ra nhão as pes so as vem to man- 
do gos to pe lo pro je to já que a ci da de
já vi nha ca ren te de even tos co mu ni tá- 
ri os”, es cla re ceu o pro du tor cul tu ral.

Hen ri que Ma cha do re ve lou ain da,
que ma ra nhen ses par ti ci pam da brin- 
ca dei ra e que a mes ma já faz in ter- 
câm bio com ou tras ma ni fes ta ções
que mi gra ram de São Luís pa ra o Dis- 
tri to Fe de ral.   “O Boi de Seu Te o do ro
que é um dos nos sos pa dri nhos, por
meio do Gua rá, fi lho do Mes tre Te o- 
do ro Frei re, in te gra Os Can dan gos e
nas pró xi mas se ma nas es ta re mos
con ver san do com a Ca sa do Ma ra- 
nhão. A ideia é in te grar a colô nia ma- 
ra nhen se no DF nes se pro je to. No Ma- 
ra nhão es ta mos ten do o apoio da As- 
so ci a ção Ma ra nhen se de Blo cos Car- 

na va les cos (AMBC), Blo co Reis da Li- 
ber da de e de um gru po de ex-in te- 
gran tes dos Ver sá teis e fun da do res de
di ver sas gru pos co mo os ir mãos Car- 
los Luís (Ca cá), Luís Car los (Lu lu) e
Jor ge Faray”, con tou Hen ri que Ma- 
cha do.

So bre o que sig ni fi ca le var a cul tu ra
do Ma ra nhão pa ra o Pla nal to Cen tral,
Hen ri que Ma cha do, dis se sen tir-se
hon ra do com a mis são. “Es tou ra di ca-
do no Gua rá há quin ze anos e além do
tra ba lho que ve nho re a li zan do com o
reg gae, im ple men tar es se gru po pa ra
mim é de su ma im por tân cia é man ter
os la ços com a mi nha cul tu ra e mi nha
gen te. E a opor tu ni da de de di vul gar
mi nha ci da de na tal e su as be le zas.  Es-
ta mos nas re des so ci ais e te mos um
blog. em bre ve ire mos lan çar o nos so
ca nal no you tu be e nas mais va ri a das
pla ta for mas de strem ming o nos so re- 
per tó rio pro du zi do por com po si to res
ma ra nhen ses e can dan gos, quem qui-
ser pres ti gi ar e aju dar nes se pro je to
bas ta en trar em con ta to co nos co por
es te cal. Es ta mos mui to fe li zes em ver
que o pro je to es tá ga nhan do for ça”, fi- 
na li zou Hen ri que Ma cha do.

SÉRIE

Surpresas e retornos
em Grey’s Anatomy

Des pe dir-se de per so na gens mui to mar can tes faz
par te dos pe sa de los de qual quer sho wrun ner. Ser obri- 
ga do a tra zê-los de vol ta por qual quer ra zão que se ja,
tam bém po de ser um pro ble ma.  No en tan to, es ses
adeus es tão no DNA das sé ri es de TV, es pe ci al men te em
dra mas pro ce du rais, se ja por que faz par te do jo go li dar
com a de ci são de ato res de dei xa rem até os mais no tó ri- 
os dos pro je tos, se ja por que o en re do pre ci sa li dar com
per so na gens que se es go tam rá pi do, ou en tão de uma
sim ples do se adi ci o nal de adre na li na. Grey’s Anatomy
fez es co la nes se que si to. Co nhe ci da por ter per so na gens
mui to ca ris má ti cos e tam bém por se des fa zer de les com
es pe ci al cru el da de, a sé rie – em 17 tem po ra das – tem
uma lis ta de au sên ci as ines que cí veis pa ra lá de ex ten sa. 

Po de mos di zer, in clu si ve, que a obra tem três eras que
fo ram di vi di das por es sas per das. Até o fi nal da oi ta va
tem po ra da ti ve mos uma era, en cer ra da com a par ti da
de Le xie (Chyler Leigh) e Mark (Eric Da ne). De pois dis so
– da no na até a dé ci ma se gun da – ti ve mos as par ti das de
Cris ti na (San dra Oh), De rek (Pa trick Dempsey) e Cal lie
(Sa ra Ra mi rez).  Daí por di an te, o elen co ori gi nal se res- 
trin giu e os no vos per so na gens fo ram se re ve zan do, com
a úl ti ma gran de des pe di da sen do de Alex Ka rev (Jus tin
Cham bers), o que, fran ca men te, se tor nou um dos mai- 
o res he ma to mas da sé rie. Des de en tão, Grey’s Anatomy
flu tua nu ma zo na en tre epi só di os em ble má ti cos por ra- 
zões iso la das e mui tas se ma nas de uma fór mu la es go ta- 
da, que in clui diá lo gos emo ci o na dos en tre aten di men- 
tos e men ções ao pas sa do, que acor dam a fer vo ro sa nos- 
tal gia dos fãs. 

De pois de tan tos anos no ar, a sé rie

pas sou a res pi rar por apa re lhos, que

os se gui do res se re cu sam a des li gar

por que es tão sem pre na ex pec ta ti va

de mais um mer gu lho nos tem pos

de ou tro ra. 

Eis, en tão, que Kris ta Ver noff te ve a ideia de ou ro que
ga ran tiu à 17ª tem po ra da a sua po si ção no ran king.

PREMIAÇÃO

Brit Awards anuncia lista
dos artistas indicados

DUA LIPA É UMA DAS INDICADAS AO PRÊMIO EM 2021

Prin ci pal pre mi a ção da mú si ca bri tâ ni ca, o Brit
Awards apre sen tou a lis ta dos mú si cos que dis pu tam
prê mi os es te ano. As can to ras Dua Li pa, Ar lo Parks, Ce- 
les te e o Dj Jo el Corry li de ram e con cor rem a três ca te go- 
ri as ca da. O even to, ge ral men te em fe ve rei ro, foi re mar- 
ca do pa ra maio de vi do à pan de mia e se rá se di a do na O2
Are na, em Lon dres, no dia 11 do mês.

A gran de fa vo ri ta do ano é Dua Li pa, de vi do ao lan ça- 
men to do su ces so de pú bli co e crí ti ca Fu tu re nos tal gia,
que es tá na dis pu ta de Me lhor ál bum. Além des te prê- 
mio, ela con cor re a Ar tis ta fe mi ni na do ano e Me lhor
mú si ca, com Physical. Ar lo Parks es tá na ca te go ria de ar- 
tis ta fe mi ni na, Me lhor ál bum, com o re cém lan ça do
Col lap sed In sun be ams, e Ar tis ta em as cen são. Ce les te
es tá nas mes mas ca te go ri as. Jo el Corry tam bém dis pu ta
ar tis ta em as cen são, além de Me lhor mú si ca, com He ad
& he art, e Ar tis ta mas cu li no do ano.

O Brit é uma ho me na gem à mú si ca bri tâ ni ca, mas
tam bém con tem pla ar tis tas de ou tras par tes do mun do.
No mes co mo Bil lie Ei lish, Taylor Swift, BTS, The We- 
eknd, Foo Figh ters e Bru ce Springs te en fi gu ram na lis ta
de 2021 da pre mi a ção. Bil lie Ei lish po de, in clu si ve, ser
ven ce do ra por dois anos con se cu ti vos ca so le ve Me lhor
ar tis ta fe mi ni na in ter na ci o nal es te ano.

A lis ta des te ano é bas tan te di ver sa e re pre sen ta mui- 
to a atu al ce na bri tâ ni ca. Do pop ao hip-hop, pas san do
pe la mú si ca ele trô ni ca, rock e punk. Os gê ne ros al ter na- 
ti vos tam bém fo ram in di ca dos na lis ta. No en tan to, o
gri me, va ri an te do rap po pu lar no Rei no Uni do, e o R&B
es tão mais pre sen tes.

São Luís, segunda-feira, 5 de abril de 2021
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