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Aeroportos, portos e 
ferrovias do Maranhão  

vão a leilão amanhã 

98 98232.0262

Estão na lista 22 aeroportos, entre eles o de São Luís e o de Imperatriz. No Maranhão também 
serão leiloados quatro terminais portuários que ficam no Porto do Itaqui. PAGINA 9

REMÉDIOS: entenda os riscos do “kit covid”
PÁGINA 5

Marlon Botão propõe 
a criação da Secretaria 

Municipal das Mulheres
PÁGINA 8

“Repúblicas de 
bananas” 

JOÃO BATISTA ERICEIRA 
Juiz Federal  

opinião opinião opinião opinião opinião opinião opinião opinião opinião opinião opinião opinião

“Desafios à teoria 
econômica” 

 ANTÔNIO AUGUSTO R. BRANDÃO 
 Economista

“Via 
Crucis” 

ANTÔNIO NELSON FARIA 
Jornalista

 
 
O Brasil entrou mesmo num caminho 
tortuoso que nem aquelas estradinhas 
que ziguezagueiam rumo ao topo de 
uma montanha. Até a fé evangélica, 
católica ou umbandista entraram 
no redemoinho da políti-
ca, embutida em deci-
são judicial sobre abrir 
ou fechar os templos 
no auge da crise da 
pandemia.

Evangelismo na política
BASTIDORES

P R I VAT I Z AÇ ÃO

Ve ja co mo re ce ber os au xí li os de profissionais de eventos, 
turismo, cultura, ajuda de combustível e vale gás

 PANDEMIA: AJUDA  FINANCEIRA 

PÁGINA 5

PÁGINA  3

COMBATE À COVID 

Ação de Duarte  Jr. 
pede que planos de 

saúde  garantam leitos 

CÂMARA DE SÃO LUÍS
Braide está entre os três prefeitos do 

Brasil mais influentes nas redes sociais
 Um levantamento da consultoria Quaest, que avalia técnicas e impactos de comunica-

ção, mostra o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, entre os três mais populares nas redes 
sociais. O índice considera dados do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. PÁGINA 3
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Segundo o ministro da Economia, não é recomendável acionar calamidade no
momento, pois medida reforçaria instabilidade

Ca len dá rio

Efi cá cia

PANDEMIA

Guedes critica
acionar calamidade

U
m even tu al aci o na men to da 
cláu su la de ca la mi da de pa- 
ra en fren tar a pan de mia da 
co vid-19 não é re co men dá- 

vel e re for ça ria a ins ta bi li da de, dis se 
ho je (5) o mi nis tro da Eco no mia, Pau- 
lo Gue des. Em even to vir tu al com in- 
ves ti do res, ele com pa rou a me di da à 
as si na tu ra de um “che que em bran- 
co”.

Na ava li a ção do mi nis tro, a apro va- 
ção pe lo Con gres so do es ta do de ca la- 
mi da de pú bli ca, que sus pen de ria re- 
gras fis cais e cri a ria uma es pé cie de 
or ça men to de guer ra (nos mol des do 
ano pas sa do), não da ria um si nal de 
es ta bi li da de pa ra a eco no mia. Is so 
por que os sa lá ri os dos ser vi do res pú- 
bli cos nos três ní veis de go ver no (fe- 
de ral, es ta du al e mu ni ci pal), que se ri- 
am a prin ci pal con tra par ti da da cláu- 
su la de ca la mi da de, es tão con ge la dos 
até o fim de 2021.

No ano pas sa do, o con ge la men to 
de sa lá ri os do fun ci o na lis mo pú bli co 
foi exi gi do co mo con di ção pa ra a 
União li be rar o pa co te de aju da aos 
es ta dos e aos mu ni cí pi os afe ta dos pe- 
la pan de mia. A pro pos ta de emen da à 
Cons ti tui ção Emer gen ci al (PEC 
Emer gen ci al) in tro du ziu o con ge la- 
men to au to má ti co ca so a cláu su la de 
ca la mi da de pú bli ca se ja no va men te 
aci o na da.

“[O es ta do de ca la mi da de pú bli ca] 
se ria ape nas uma li cen ça pa ra gas tar. 
Se ria um che que em bran co”, dis se o 
mi nis tro no even to com in ves ti do res. 
“Em vez de ser um si nal de es ta bi li da- 
de, se ria o con trá rio.”

Se gun do Gue des, a equi pe econô- 
mi ca pre ten de re e di tar me di das pa ra

Or ça men to

.

con ter a cri se ge ra da pe la no va on da 
da co vid-19, co mo o pro gra ma de sus- 
pen são de con tra tos e de re du ção de 
jor na da em tro ca da ma nu ten ção do 
em pre go e o re lan ça men to de li nhas 
do Pro gra ma Na ci o nal de Apoio às 
Mi cro em pre sas e Em pre sas de Pe que- 
no Por te (Pro nam pe). No en tan to, os 
pro gra mas te rão con tra par ti das fis- 
cais, com o go ver no re du zin do gas tos 
em ou tras áre as.

O mi nis tro tam bém co men tou o 
im pas se em tor no das ne go ci a ções 
pa ra ve tar par te do Or ça men to Ge ral 
da União de 2021, apro va do com des- 
pe sas obri ga tó ri as in fe ri o res ao pre- 
vis to. Gue des ne gou que o Con gres so 
Na ci o nal te nha agi do de má-fé e dis se 
ter boa von ta de do re la tor do Or ça- 
men to, se na dor Már cio Bit tar (MDB-
AC); do pre si den te do Se na do, Ro dri- 

go Pa che co, e do pre si den te da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, Arthur Li ra, pa ra 
cor ri gir as dis tor ções.

“Al guns ex ces sos que ocor re ram 
pre ci sam ser re mo vi dos. Te nho cer te- 
za de que não foi na da de má-fé. É na- 
tu ral de um ti me que não jo gou jun to 
ain da. É na tu ral que a so ma das par tes 
ex ce da o que era pos sí vel fa zer. É da 
po lí ti ca. Dis se ram que ha via de sen- 
ten di men to, mas es ta mos de acor do 
de que pre ci sa mos cum prir as exi gên- 
ci as ju rí di ca e po lí ti ca”, de cla rou.

Gue des ne gou ha ver de sen ten di- 
men tos en tre a equi pe econô mi ca e o 
Con gres so Na ci o nal e afir mou que as 
ne go ci a ções pa ra os cor tes e os ve tos 
no Or ça men to es tão de mo ran do por- 
que o er ro foi gran de e os cor tes de 
emen das par la men ta res pa ra fi nan ci- 
ar gas tos obri ga tó ri os le va rá al gum 
tem po, num tex to de 5 mil pá gi nas.

Fiocruz vai entregar 18 milhões de vacinas

NESTA SEMANA, BIO-MANGUINHOS PREVÊ LIBERAR 2 MILHÕES DE DOSES DA VACINA

.

A Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o- 
cruz) di vul gou ho je (5) a pre vi são de
en tre gar, até o dia 1º de maio, 18,4 mi- 
lhões de do ses da va ci na Ox ford/As- 
tra Ze ne ca ao Pro gra ma Na ci o nal de
Imu ni za ções.

Nes ta se ma na, o Ins ti tu to de Tec- 
no lo gia em Imu no bi o ló gi cos (Bio-
Man gui nhos) pre vê li be rar 2 mi lhões
de do ses da va ci na con tra co vid-19.
En tre 12 e 17 de abril, mais 5 mi lhões
se rão dis po ni bi li za das ao Mi nis té rio
da Saú de. Nas se ma nas se guin tes, se- 
rão en tre gues 4,7 mi lhões, de 19 a 24
de abril; e 6,7 mi lhões, de 26 de abril a
1 de maio.

O cro no gra ma da Fi o cruz pre vê
que 100,4 mi lhões de do ses se rão pro- 
du zi das em Bio-Man gui nhos até ju- 
lho, a par tir de in gre di en te far ma cêu- 
ti co ati vo (IFA) im por ta do da Chi na.

Até 2 de abril, 4,1 mi lhões de do ses
fo ram pro du zi das no Bra sil e en tre- 
gues ao Mi nis té rio da Saú de, e mais 4
mi lhões fo ram im por ta das pron tas da
Ín dia, on de fo ram fa bri ca das pe lo Ins- 
ti tu to Se rum.

A úl ti ma en tre ga fei ta pe la Fi o cruz
ao PNI foi re a li za da na sex ta-fei ra da
se ma na pas sa da, quan do 1,3 mi lhão
de do ses fo ram li be ra das pa ra dis tri- 
bui ção aos es ta dos e mu ni cí pi os.

A Fi o cruz che gou a pre ver que li be- 
ra ria 27 mi lhões de do ses em abril,
mas re vi sou es se cro no gra ma e re du- 
ziu a pre vi são pa ra 18,8 mi lhões. Se- 
gun do no ta di vul ga da pe la fun da ção,
“por tra tar-se de uma no va tec no lo gia
e da com ple xi da de de im plan ta ção da
pro du ção da va ci na co vid-19, fo ram
ne ces sá ri os ajus tes no cro no gra ma”.

A pro du ção da va ci na em Bio-Man- 
gui nhos ocor re gra ças a um con tra to
de en co men da tec no ló gi ca as si na do
no ano pas sa do com os de sen vol ve- 
do res da va ci na: a far ma cêu ti ca an- 
glo-su e ca As tra Ze ne ca e a Uni ver si da- 
de de Ox ford, no Rei no Uni do.

A Fi o cruz pre vê en tre gar 21,5 mi- 
lhões de do ses em maio, 34,2 mi lhões
em ju nho e 22 mi lhões em ju lho. Pa ra
pro du zir es sas va ci nas, Bio-Man gui- 
nhos con ta com a che ga da de car re ga- 
men tos de IFA vin dos da Chi na. Até o
mo men to, já es tão no Bra sil in su mos
su fi ci en tes pa ra a pro du ção de 35 mi- 
lhões de do ses, o que co bre a pro du- 
ção até maio.

O úl ti mo lo te de IFA, com o ne ces- 
sá rio pa ra pro du zir 5,3 mi lhões de do- 
ses, de sem bar cou na se ma na pas sa da
no Bra sil. No mês de abril, es tá pre vis- 

ta a im por ta ção de mais três re mes sas
do in su mo. Já em maio, es tão pre vis- 
tas qua tro re mes sas, e o úl ti mo lo te
che ga rá em ju nho.

A Fi o cruz tam bém tra ba lha pa ra in-
cor po rar a tec no lo gia de pro du ção do
IFA à plan ta in dus tri al de Bio-Man-
gui nhos e pre vê que, no se gun do se-
mes tre, se rá pos sí vel en tre gar 110 mi-
lhões de do ses a par tir de in gre di en te
far ma cêu ti co ati vo pro du zi do na pró-
pria ins ti tui ção. Des sa for ma, o Pro-
gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções de ve
re ce ber, até o fim do ano, 210,4 mi- 
lhões de do ses da va ci na Ox ford/As-
tra Ze ne ca pro du zi das no Bra sil, além
de 12 mi lhões de do ses im por ta das da
Ín dia.

A va ci na Ox ford/As tra Ze ne ca tem
um es que ma de apli ca ção que pre vê
du as do ses por pes soa, com in ter va lo
re co men da do de 12 se ma nas. Se gun- 
do os es tu dos clí ni cos re a li za dos pe- 
los de sen vol ve do res, a va ci na tem efi- 
cá cia de 76% já na pri mei ra do se, após
22 di as da apli ca ção. Com a se gun da
do se, ad mi nis tra da cer ca de três me- 
ses de pois da pri mei ra, a efi cá cia so be
pa ra 82%. A pro te ção con tra for mas
gra ves da co vid-19 é de 100%.

Ou vin do li de ran ças

CEN TRÃO

MDB se con so li da
co mo im por tan te
si gla em ali an ças

Par ti do de mai or pe ne tra ção nos mu ni cí pi os, com
gran de in fluên cia no ce ná rio po lí ti co, o MDB é ator im- 
por tan te nas dis cus sões so bre ali an ças pa ra as elei ções
de 2022. O apoio da si gla é co bi ça do pe los prin ci pais
pré-can di da tos à pre si dên cia da Re pú bli ca, que bus cam
com por com for ças de cen tro pa ra fu gir da po la ri za ção
en tre di rei ta e es quer da, re jei ta da por gran de par te dos
elei to res. Abor da da por ou tras le gen das, a cú pu la eme- 
de bis ta se mos tra aber ta ao diá lo go, mas tem in sis ti do
que po de rá ter can di da to pró prio na cor ri da ao Pla nal to.

O MDB, mes mo ten do per di do 260 pre fei tu ras nas
elei ções mu ni ci pais do ano pas sa do, se gue no co man do
do mai or nú me ro de mu ni cí pi os do país, 784, in cluin do
cin co ca pi tais. Além dis so, é for te tam bém no Se na do,
on de tem a mai or ban ca da. São 15 se na do res, in cluin do
os in flu en tes Re nan Ca lhei ros (AL), Si mo ne Te bet (MS),
Edu ar do Bra ga (AM) e Fer nan do Be zer ra Co e lho (PE).
Fo ra do Con gres so, o par ti do con ta com os ex-pre si den- 
tes Jo sé Sarney (MA) e Mi chel Te mer (SP), não me nos re- 
le van tes. O MDB es tá na mi ra do pre si den te Jair Bol so- 
na ro (sem par ti do), que bus ca am pli ar sua ba se de apoio
pa ra além do Cen trão, em um mo men to de en fra que ci- 
men to po lí ti co e de que da da po pu la ri da de. Ao mes mo
tem po, nes se mo vi men to, o che fe do Exe cu ti vo ten ta
com por com for ças mo de ra das, pa ra afas tar re jei ções e
atrair vo tos tam bém fo ra dos cír cu los bol so na ris tas ra- 
di cais, que não pas sam dos 30% dos elei to res.

Na re cen te mi ni re for ma mi nis te ri al pro mo vi da por
Bol so na ro, che gou a ser aven ta da a pos si bi li da de de ofe- 
re cer ao MDB a Se cre ta ria de Go ver no, res pon sá vel pe la
ar ti cu la ção com o Con gres so. No en tan to, dois obs tá cu- 
los in vi a bi li za ram es sa ten ta ti va de apro xi ma ção. De um
la do, as con ver sa ções que o par ti do tem man ti do com
se to res da opo si ção ao go ver no, co mo o PSDB. De ou tro,
a pres são do Cen trão, que ca da vez mais di ta as re gras
no Pla nal to. A Exe cu ti va Na ci o nal do MDB tra ba lha por
uma can di da tu ra de cen tro, não ne ces sa ri a men te com
um no me per ten cen te ao par ti do. En tre os co ta dos den- 
tro da si gla pa ra dis pu tar o Pla nal to es tão a se na do ra Si- 
mo ne Te bet (MS) e os go ver na do res Iba neis Ro cha, do
Dis tri to Fe de ral, e Re nan Fi lho, de Ala go as. No en tan to,
o MDB co mo um to do es tá di vi di do em pe lo me nos qua- 
tro gru pos: os que pre gam can di da tu ra pró pria; os de- 
fen so res de uma ali an ça com Bol so na ro; os apoi a do res
de uma com po si ção com Lu la; e os que que rem apoi ar o
can di da to de ou tro par ti do de cen tro.

Lu la con ta com a sim pa tia dos eme de bis tas do Nor- 
des te, re gião de li de ran ças co mo Sarney, do Ma ra nhão, e
Re nan Ca lhei ros, de Ala go as. Ao mes mo tem po, o ex-
pre si den te da Câ ma ra Ro dri go Maia (DEM-RJ), que es tá
pres tes a se fi li ar ao MDB, diz que pre ten de tra ba lhar
pa ra fa zer de seu fu tu ro par ti do uma for ça de opo si ção a
Bol so na ro e ad mi te a pos si bi li da de de apoio à can di da- 
tu ra pe tis ta. A ala bol so na ris ta do MDB, por sua vez, é
for ma da, en tre ou tros, pe los de pu ta dos Os mar Ter ra
(RS) e Ro gé rio Pe ni nha (SC).

Pre si den te na ci o nal do MDB, o de pu ta do fe de ral Ba- 
leia Ros si (SP) tem pe la fren te o de sa fio de evi tar, em
2022, um no vo ra cha no par ti do, co mo o que ocor reu
du ran te a cor ri da pre si den ci al de 1998. Na que le ano, a
si gla, que se cha ma va PMDB, se di vi diu en tre os que
apoi a vam a re e lei ção do pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so (PSDB) e os de fen so res de uma can di da tu ra
pró pria. A Con ven ção Na ci o nal eme de bis ta foi ven ci da
pe la ala go ver nis ta do par ti do, e os der ro ta dos de ci di- 
ram apoi ar ou tros can di da tos, en tre os quais Lu la.

Ao Cor reio, Ba leia Ros si de fen de a bus ca por um can- 
di da to de cen tro pa ra 2022. Ele tam bém des car ta a pos- 
si bi li da de de uma ali an ça do par ti do com Bol so na ro ou
Lu la. “Ho je, es tá des car ta do apoi ar Bol so na ro ou Lu la.
Mi li tan tes e di ri gen tes que rem um can di da to de cen tro.
Va mos ini ci ar uma dis cus são so bre no mes. Que ro ou vir
li de ran ças de to do o país e ava li ar o ce ná rio em ca da es- 
ta do. O ob je ti vo é ter um can di da to úni co do cen tro.
Den tro do MDB, nos sos no mes são os go ver na do res
Iba neis Ro cha e Re nan Fi lho e a se na do ra Si mo ne Te bet.
Ela fez uma cam pa nha mui to co ra jo sa pa ra a pre si dên- 
cia do Se na do”, dis se o pre si den te do MDB.

Além das ques tões par ti dá ri as, Ba leia Ros si tem uma
ra zão pes so al pa ra evi tar uma apro xi ma ção com Bol so- 
na ro. O che fe do Pla nal to apoi ou Arthur Li ra (PP-AL) na
dis pu ta pa ra a pre si dên cia da Câ ma ra, de fi ni da em 1º de
fe ve rei ro. No fi nal da cor ri da, o can di da to eme de bis ta
per deu fô le go com as dis si dên ci as de de pu ta dos do PSL
e do DEM, par ti do de Ro dri go Maia. Li ra foi elei to com
302 vo tos, com am pla van ta gem em re la ção a Ba leia
Ros si, que re ce beu 145 ade sões.

O ci en tis ta po lí ti co An dré Pe rei ra Cé sar, da Hold As- 
ses so ria Le gis la ti va, acre di ta que, ape sar do dis cur so da
cú pu la eme de bis ta, a ten dên cia do par ti do é a de não
lan çar can di da to pró prio no ano que vem. “A ten dên cia
ho je do MDB, em re la ção a 2022, é, de no vo, não lan çar
can di da tos, em bo ra o par ti do afir me que tem no mes
pa ra lan çar. No ca so do Re nan Fi lho, ele tem que cres cer
mui to, apa re cer, a mes ma si tu a ção do Iba neis e da Si- 
mo ne Te bet. Tal vez a Si mo ne te nha mais ati vos e atri bu- 
tos po lí ti cos pa ra en trar nes se jo go, mas é mui to pou co”,
ava lia o ana lis ta.

Ele tam bém ob ser va que o dis cur so ofi ci al eme de bis- 
ta so bre can di da tu ra pró pria faz par te do jo go po lí ti co e
que o in te res se re al da le gen da é se ca ci far po li ti ca men- 
te. “O MDB, cer ta men te, vai usar es ses no mes, atri bu tos
e con di ções pa ra va lo ri zar seu even tu al apoio a al gum
can di da to de ou tro par ti do”, fi na li za An dré Cé sar.

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Um levantamento da consultoria Quaest, impactos de comunicação, mostra o prefeito
de São Luís, Eduardo Braide, entre os três mais populares nas redes sociais

In de ni za ção

Pro je to de Lei 128/21

COMUNICAÇÃO

Braide está entre os três
prefeitos mais influentes

U
m le van ta men to da con- 
sul to ria Qua est, que ava- 
lia téc ni cas e im pac tos de 
co mu ni ca ção, mos tra o 

pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de, 
en tre os três mais po pu la res nas re- 
des so ci ais. 

O ín di ce con si de ra 

da dos do Fa ce bo ok, 

Twit ter, Ins ta gram e 

YouTube.

“Em tem pos de pan de mia, as re- 
des so ci ais pre ci sa ram ser mais ain da 
nos sas ali a das, já que o con ta to fí si co 
tão im por tan te pa ra quem gos ta de 
fa zer po lí ti ca, es tá im pos si bi li ta do. Eu 
te nho o cui da do de sa ber tu do o que 
acon te ce nas mi nhas re des e, en tre 
uma agen da e ou tra, sem pre dou um 
jei to de co men tar pes so al men te e re- 
tri buir a aten ção que ca da pes soa me 
dá. É as sim que a gen te bus ca me lho- 
rar a nos sa atu a ção”, afir mou Brai de.

Ou tra cu ri o si da de do le van ta men- 
to, é que o pre fei to de São Luís apa re- 
ce à fren te de che fes de gran des ci da- 
des, co mo Ra fa el Gre ca, de Cu ri ti ba 
(10ª co lo ca ção); de Bru no Co vas, de 
São Pau lo (7ª co lo ca ção); além de 
Bru no Reis, Sal va dor (6ª co lo ca ção); 
de João Cam pos, Re ci fe (5ª co lo ca- 
ção); e de Ge an Lou rei ro, Flo ri a nó po- 
lis (4ª co lo ca ção). Brai de es tá no to po 
do ran king ao la do de Ale xan dre Ka lil

 UM FATO IMPORTANTE PARA QUEM ACOMPANHA A POLÍTICA DO MARANHÃO 

(Be lo Ho ri zon te) e Edu ar do Pa es (Rio 
de Ja nei ro).

O ín di ce da Qua est é com pos to por 
seis di men sões: pre sen ça di gi tal (nú- 
me ro de re des so ci ais ati vas), fa ma 
(pú bli co to tal nas re des e ca pa ci da de 
de cres ci men to), en ga ja men to (vo lu- 
me de re a ções e co men tá ri os), mo bi- 
li za ção (to tal de com par ti lha men to 

de con teú dos), va lên cia (pro por ção 
de re a ções po si ti vas por re a ções ne ga- 
ti vas no Fa ce bo ok e YouTube) e in te-
res se (vo lu me de bus cas por in for ma-
ções no Go o gle, YouTube e Wi ki pe-
dia). Uma re por ta gem do Jor nal O 
Glo bo des ta se gun da-fei ra (5), trou xe 
um fa to im por tan te pa ra quem acom- 
pa nha a po lí ti ca do Ma ra nhão.

COMBATE À COVID

Ação quer obrigar planos de saúde  a garantir leitos 

O de pu ta do es ta du al Du ar te, na
con di ção de di re tor de fis ca li za ção do
Ins ti tu to Bra si lei ro de Es tu do e De fe sa
das Re la ções de Con su mo (Ibe dec),
in gres sou com uma ação ci vil pú bli ca
pa ra ga ran tir que pla nos de saú de ofe- 
re çam mais lei tos de UTI e hos pi tais
de cam pa nha pa ra o en fren ta men to
da Co vid-19.

O ob je ti vo é exi gir que es sas im ple- 
men ta ções se jam cons truí das com es- 
for ço co mum, en tre ini ci a ti vas pú bli- 
cas e pri va das, pa ra aten der a Re gião
Me tro po li ta na de São Luís, co mo a
Uni ver si da de Ceu ma e o Gru po Ma- 
teus es tão fa zen do em par ce ria com o
go ver no do Ma ra nhão.

“Não bas ta sim ples men te en ca mi- 
nhar as pes so as que pa gam ca ro por
um pla no de saú de pa ra o SUS, que já
es tá so bre car re ga do, por que tam bém
aten de es sas pes so as que pa gam pla- 
no, ale gan do não ter lei tos dis po ní- 
veis em su as re des cre den ci a das. Não
é ad mis sí vel que a pres ta ção de ser vi- 
ço se ja pre ju di ca da em ra zão da fal ta

de me di das ne ces sá ri as pa ra re a li zar
um aten di men to efi ci en te aos con su- 
mi do res, ten do em vis ta di rei tos e ur- 
gên ci as di an te do agra vo da pan de- 
mia”, afir mou Du ar te.

O di re tor da Ibe dec con si de rou de- 
man das ju di ci ais se me lhan tes, co mo
no Pa rá, Ce a rá, Ala go as, quan do a Jus- 
ti ça propôs às ope ra do ras de pla nos a
ins ta la ção de lei tos de UTI e hos pi tal
de cam pa nha.

“É al go que já acon te ceu

no Ce a rá e em ou tros

es ta dos, não há ra zão

pa ra que no Ma ra nhão

se ja di fe ren te, os pla nos

pre ci sam cum prir com a

cor re ta pres ta ção de

ser vi ços”, dis se.

Se gun do ob ser va um tre cho do do- 
cu men to, atu al men te to das as UTIs
da Re gião Me tro po li ta na de São Luís
es tão em hos pi tais pú bli cos.

“Os pla nos de saú de de man da dos
na pre sen te ação ci vil pú bli ca não
pos su em um lei to pró prio se quer de
uni da de de te ra pia in ten si va em su as
ins ta la ções. Con tam di re ta men te
com o su por te do SUS pa ra dar apoio
às su as ati vi da des bem re mu ne ra das,
ca so ha ja ne ces si da de de apa ra to téc- 
ni co es pe ci a li za do”, diz a ação.

Du ar te te ve co mo ba se a Re so lu ção
Nor ma ti va nº 453, de mar ço de 2020,

da Agên cia Na ci o nal de Saú de Su ple- 
men tar (ANS), que re gu la men ta a co- 
ber tu ra obri ga tó ria e a uti li za ção de
tes tes di ag nós ti cos pa ra in fec ção pe lo
co ro na ví rus e o ofe re ci men to das
con di ções téc ni cas e ope ra ci o nais pa- 
ra dar con ti nui da de ao tra ta men to de
ca sos que evo lu am pa ra a ne ces si da-
de de su por te téc ni co de uni da de de
te ra pia in ten si va.

A fun da men ta ção da ACP tam bém
bus cou am pa ro na Lei 13.979/20, que
tra ta do di rei to à vi da, as se gu ra do no
art. 5°, ca put, da Cons ti tui ção Fe de ral,
aos bra si lei ros e es tran gei ros re si den- 
tes no país, a qual es tá li ga da ao di rei-
to à saú de, res guar da do no art. 6°,
bem co mo no art. 196 da Car ta.

 

Em ca so de es sas em pre sas se rem
con de na das a pa ga men to in de ni za tó- 
rio por da nos mo rais co le ti vos cau sa- 
dos aos ci da dãos, con si de ran do a
con fi an ça de po si ta da no ser vi ço con- 
tra ta do, o va lor se rá de 3 mi lhões de
re ais, cor ri gi do mo ne ta ri a men te a
par tir da da ta da cons ta ta ção da ile ga- 
li da de.

 

O de pu ta do Du ar te já ha via ob ti do
apro va ção na As sem bleia Le gis la ti va
do Es ta do do Ma ra nhão (Ale ma), do
Pro je to de Lei, do qual é au tor, pa ra
que hos pi tais e clí ni cas in for mem
am pla e ob je ti va men te a quan ti da de
de lei tos dis po ní veis pa ra tra ta men to
de Co vid-19 ao PRO CON e à Se cre ta- 
ria de Es ta do da Saú de (SES), com in-
tui to de pos si bi li tar mo ni to ra men to
pa ra ga ran tir trans pa rên cia na re la- 
ção de con su mo e tam bém co brar
me di das mais efe ti vas dos pla nos de
saú de.
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Va ci na e co mi da

En tre evan gé li cos (1)

En tre evan gé li cos (2)

“Na Po lí cia Fe de ral não vai pas sar boi a da”

Va ci na rus sa

Apoio às pre fei tu ras

Evan ge lis mo na po lí ti ca
O Bra sil en trou mes mo num ca mi nho tor tu o so que nem aque- 

las es tra di nhas que zi gue za guei am ru mo ao to po de uma mon ta- 
nha. Até a fé evan gé li ca, ca tó li ca ou um ban dis ta en tra ram no re- 
de moi nho da po lí ti ca, em bu ti da em de ci são ju di ci al so bre abrir
ou fe char os tem plos no au ge da cri se da pan de mia. Em ple no do- 
min go de Pás coa o jo go po lí ti co se en tra nhou na re li gião e mos- 
trou su as fa ce tas e ar ti ma nhas que se es con dem nas cur vas da ca- 
mi nha da ru mo a 2022. Foi quan do o mi nis tro do STF, Kas sio Nu- 
nes Mar ques, no me a do em 2020 pe lo pre si den te Bol so na ro foi
bus car ar gu men to ju rí di co pa ra aten der a As so ci a ção de Ju ris tas
Evan gé li cos que pe di ra a aber tu ra das igre jas em to do o país – um
de se jo ma ni fes ta do por Bol so na ro, ido la tra do pe los cren tes co mo
o “mi to” que con tra ria a ci ên cia e a ra zão, em no me de seu pro je to
po lí ti co. A pri mei ra de ci são po lê mi ca do mi nis tro ca lhou na pos- 
tu ra dos evan gé li cos. Eles que rem os tem plos aber tos, mes mo es- 
tan do o Bra sil com a mé dia de mor tes diá ri as aci ma de du as mil
pes so as. É o pi or mo men to da cri se do co ro na ví rus. Não res ta dú- 
vi da de que a de ci são ca lhou em cheio na pla teia do fi el re du to do
pre si den te da Re pú bli ca. Bol so na ro que ria mos trar a seu elei to ra- 
do que tem po der pa ra des man char de ci sões que im pe çam os
cul tos re li gi o sos e, por ta be la, des mo ra li zar pre fei tos e go ver na- 
do res, com os quais tra va uma ba ta lha sem pre ce den te no país.
Co mo con se guiu uma li mi nar, foi uma vi tó ria que, no en tan to,
po de não ser uma con quis ta se for der ru ba da no mes mo STF.

Ca so is so ocor ra, a cor te não ape nas irá con tra a sua de ci são de
2020, que deu au to ri da de aos go ver na do res, pre fei tos e o pre si- 
den te da Re pú bli ca pa ra to ma rem de ci sões com par ti lha das no
com ba te à pan de mia. En tão Kas sio Nu nes deu a se nha que Bol so- 
na ro pre ci sa pa ra bar rar as de ci sões nos es ta dos ati nen tes ao
com ba te à pan de mia, co mo o dis tan ci a men to so ci al, fe cha men to
de ati vi da des econô mi cas, co mo de ter mi na os ci en tis tas e que ele
con tes ta. Por tan to, a li mi nar foi um pra to cheio de in ten ções e de
in ter pre ta ções ali nha va das pa ra al can çar o pú bli co que se gue o
bol so na ris mo.

Se ria uma vi tó ria pa ra Jair Bol so na ro e um ato ro bus to pa ra
Kas sio Nu nes, ca so o ple ná rio man te nha sua li mi nar, uma de ci são
pou co pro vá vel nas atu ais cir cuns tân ci as. O pre si den te iria pa ra
sua li ve di zer: “Vi ram co mo eu te nho ra zão e os go ver na do res são
os cul pa dos por não ha ver cul to nas igre jas e tam bém por fe cha- 
rem a eco no mia, pro vo can do mor tes, de sem pre go e fo me?” En- 
quan to is so, o Bra sil se gue sua mar cha fú ne bre pa ra en ter rar di a- 
ri a men te mais de dois mil cor pos saí dos dos hos pi tais lo ta dos,
das fi las por UTI e do de ses pe ro dos pro fis si o nais da saú de. Cer ca
de 332 mil pes so as já se fo ram, nu ma ve lo ci da de es pan to sa, que já
cha ma a aten ção tan to da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de, quan to
até da ONU.

“Pes so al, já pen sou em se va ci nar e aju dar quem mais pre ci- 
sa?”, in da gou on tem, no Twit ter, o pre fei to de São Luís Edu ar do
Brai de, anun ci an do a cam pa nha “va ci na so li dá ria”. A pes soa que
pu der, ao se di ri gir à va ci na ção, po de le var um qui lo de ali men to
não pe re cí vel. É is so aí.

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma pe gou o gan cho da de ci são do mi- 
nis tro do STF, Kas sio Nu nes, que man dou abrir as igre jas, pa ra
pre ser var o seu es pa ço no seg men to evan gé li co. Eli zi a ne li de rou
um gru po de pas to res pa ra en con tro do Kas sio Nu nes.

A se na do ra con tra ri ou o Par ti do Ci da da nia so bre a aber tu ra
dos tem plos no au ge da pan de mia da co vid-19 e de fen deu o pu- 
bli co evan gé li co em en con tro com o go ver no Bol so na ro e o mi nis- 
tro au tor da po lê mi ca li mi nar que o ple no do STF po de der ru bar.

 

Do che fe da PF no Ama zo nas Ale xan dre Sa rai va, acres cen tan do
que é a pri mei ra vez que vê um mi nis tro do Meio Am bi en te, Ri car- 
do Sa les, se po si ci o nar con tra ação pa ra pro te ger a Amazô nia.

 
A co vid-19 já pro vo cou afas ta men to de 676 ser vi do res e

25 ma gis tra dos (de sem bar ga do res e juí zes) das ati vi- 
da des na Jus ti ça do es ta du al no Ma ra nhão, den tre os

quais 16 óbi tos de ma gis tra dos. Da dos são da Di vi são
Mé di ca do TJ-MA.

 
“Cren te, não pis que pa ra o di a bo, pix pa ra Deus!” Do

jor na lis ta Rei nal do Aze ve do, no UOL, fa lan do do mi- 
nis tro da de ci são do mi nis tro do STF, Kas sio Nu nes,

que man dou abrir as igre jas de to dos os cre dos, con tra- 
ri an do pre fei tos e go ver na do res.

 
Le van ta men to da con sul to ria Qua est re ve la que o pre- 

fei to de São Luís, Edu ar do Brai de (Po de mos), é o ter- 
cei ro com mai or “im pac to di gi tal” nas re des so ci ais

den tre to dos os ges to res de ca pi tais bra si lei ras. Fi ca
atrás ape nas de Ale xan dre Ka lil (BH) e Edu ar do Pa es (RJ).

Não vai de mo rar pa ra o Ma ra nhão re ce ber a sua co ta das 37
mi lhões de do ses da va ci na Sput nik, con tra ta das pe lo Con sór cio
de Go ver na do res do Nor des te. Na pró xi ma se ma na, Flá vio Di no e
seus co le gas da re gião vão es tar com a An vi sa acer tan do de ta lhes
da im por ta ção.

Além de am pli ar o apoio aos mu ni cí pi os na exe cu ção da va ci- 
na ção, do an do se rin gas, agu lhas e a lo gís ti ca de trans por te aos
mu ni cí pi os, Flá vio Di no anun ci ou que es tá co lo can do tam bém
equi pes pró pri as do go ver no pa ra au xi li ar as equi pes das pre fei tu- 
ras.

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Repúblicas de bananas

Pe los idos dos anos cin quen ta e ses sen ta
do sé cu lo pas sa do, os paí ses la ti no-ame ri ca- 
nos, es pe ci al men te os da Amé ri ca Cen tral,
eram co nhe ci dos pe la al cu nha jo co sa de
“Ba na na Re pu blics”, de vi do ao con tro le
exer ci do pe la Uni ted Fruits com pa nhia nor- 
te-ame ri ca na que com pra va to da a pro du- 
ção de ba na nas, seu prin ci pal pro du to de ex- 
por ta ção, con tro lan do os go ver nos, ocu pa- 
dos por fei to res trans for ma dos em ge ne rais.
As sim eram Ra fa el Tru jil lo, na Re pú bli ca Do- 
mi ni ca na, e Anas tá cio So mo za na Ni ca rá- 
gua.

 Os dois ti ve ram mor te vi o len ta, ví ti mas
de aten ta dos dos opo si to res can sa dos dos
seus abu sos. Por eles hou ve a ge ne ra li za ção
do po pu lis mo co mo mal la ti no. Paí ses co mo
o Bra sil, Ar gen ti na, Chi le, Mé xi co, Colôm bia,
não po de ri am ser abar ca dos pe la clas si fi ca- 
ção. O Bra sil ti ve ra no Im pé rio ins ti tui ções
po lí ti cas e ju rí di cas só li das, não me re cen do
o ape li do, mes mo as sim, por con ta de pe río- 
dos di ta to ri ais en trou no rol. Os paí ses ba na- 
nei ros se ca rac te ri za vam pe la exis tên cia de
Cons ti tui ção faz-de-con ta e au sên cia de ins- 
ti tui ções, tu do se con cen tra va na fi gu ra do
che fe, al guns de les se apre sen ta vam co mo
“Pais da Pá tria”.

Quem di ria, os Es ta dos Uni dos, no fi nal
do go ver no Do nald Trump, des fi ze ram o mi- 
to per so ni fi ca do no ape li do. A in va são do

Con gres so, os dis cur sos do Pre si den te, as
acu sa ções de frau de, ro tei ro tí pi co de uma
Re pú bli ca de Ba na nas, com pro van do não se
tra tar de mal la ti no, mas des vio a que to das
as re pú bli cas sem ex ce ção es tão su jei tas. O
fu ra cão Trump pas sou. Bi den ad mi nis tra o
país que con ta com ins ti tui ções só li das ca- 
pa zes de su pe rar epi só di os la men tá veis co- 
mo os das úl ti mas elei ções pre si den ci ais.
Nun ca se ou viu fa lar que um co man dan te
mi li tar re pu bli ca no ten tas se um gol pe con- 
tra a Ca sa Bran ca pa ra ga ran tir a con ti nui da- 
de de Trump. Ini ma gi ná vel.

Os ame ri ca nos de vo tam res pei to, ve ne ra- 
ção à sua sin té ti ca e lon ge va Cons ti tui ção.
Ela é en si na da des de a Es co la bá si ca co mo
ga ran ti do ra dos Di rei tos de Ci da da nia.
Exem plo a ser se gui do. O Bra sil de ve tri lhar a
mes ma li nha de res pei to a or dem ju rí di ca
ins ti tuí da por nos sa Car ta Mag na. Quan do
leio bo a tos de gol pes de par te a par te, ve jo
tra tar-se de des res pei to a ela, do cu men to
fun da dor de nos sa ci da da nia. Sem fa lar que
além do tex to vi gen te te mos De cla ra ções de
Di rei to que com põem, co mo en si na Kel sen,
a Cons ti tui ção his tó ri ca.

O Bra sil não foi e nun ca se rá uma Re pú- 
bli ca de Ba na nas. Os pe río dos au to ri tá ri os,
di ta to ri ais atra ves sa dos, re sul ta ram da con- 
jun tu ra in ter na ci o nal, mas sem pre com a as- 
pi ra ção de vê-los en cer ra dos e o de se jo de
re tor no as ple nas li ber da des pú bli cas. Foi
as sim no Es ta do No vo de Var gas, de 1937 a
1945, e no mo vi men to ci vil-mi li tar de 1964 a

1985.
O fra ter nal ami go e con fra de Sa na ti el Pe- 

rei ra, es cri tor de mão cheia, pas sou-me pe lo
What sApp a úl ti ma. Se gun do cer to ci da dão,
uma cons pi ra ção pa ra des ti tuir o Pre si den te
da Re pú bli ca, en vol ven do mi nis tros de Es ta- 
do, juí zes da Su pre ma Cor te. Ou tros, fa lam
de cons pi ra ções par tin do do pró prio Pre si- 
den te. São as te o ri as cons pi ra tó ri as que pu- 
lu lam às ve zes bri gan do com a re a li da de. Es-
que cem a con jun tu ra in ter na ci o nal. Não há
cli ma pa ra gol pes de bai o ne tas ou de to gas.
O Bra sil in te gra a co mu ni da de de na ções
que se pau ta pe la evo lu ção po lí ti ca den tro
dos di ta mes da Lei e da Or dem. Quem pen sa
o con trá rio, ca re ce de cul tu ra po lí ti ca e ju rí- 
di ca, e de co nhe ci men to das re la ções en tre a
po lí ti ca in ter na e a in ter na ci o nal.

As re pú bli cas ba na nei ras eram ob je to de
gra ce jos e pi lhe ri as. Evo co o hu mo ris ta Sér-
gio Por to, au tor do “Sam ba do Cri ou lo Doi-
do”, que pa ra co mo se di zia na épo ca “ti rar
sar ro” com os ju ris tas, fa la va de um, cri a do
na sua ima gi na ção, no tá vel pe la au to ria de
“Co men tá ri os à Cons ti tui ção do Hai ti”, pa ra
di zer que na que le país pre va le cia a von ta de
do di ta dor Fran çois Du va li er, sen do a Cons- 
ti tui ção o brin que do inú til.

Mes mo nes ses paí ses, atu al men te, cons- 
ta ta-se evo lu ção no sen ti do da cri a ção de
ins ti tui ções re pre sen ta ti vas da so ci e da de,
em con tex to plu ra lis ta, aber to, op tan do-se
pe los mei os de mo crá ti cos pa ra so lu ci o ná-
los.

Via Crucis

A re li gi o si da de dos ma ra nhen ses foi co lo- 
ca da à pro va nes te an gus ti an te tem po da
pro pa ga ção do ví rus chi nês que ma ta. Sex ta-
Fei ra San ta, dé ca das atrás, abri ga va li tur gia
rí gi da com ora ções ao ri to do Se nhor Mor to e
da sua res su rei ção co mo lí der mai or da hu- 
ma ni da de. Nes se pe río do, pou co se cir cu la- 
va, sen do li be ra do ape nas o tra je to até a igre- 
ja. Fo ra des se cir cui to, res ta va a op ção do
am bi en te ca sei ro. Na da de clu be, de praia,
de jo gos e de en ce rar o pi so da ca sa. 

Nem se quer pen sar em au men tar o vo lu- 
me do som do apa re lho de rá dio, cu jas emis- 
so ras trans mi ti am re per tó rio de mú si ca
clás si ca. Fa lar al to era sa cri lé gio, as sim co mo
sen tar-se à me sa sem ca mi sa, he re gia do
mais al to grau. Mas tam bém ti nha su as van- 
ta gens co mo a abo li ção dos cas ti gos e a me- 
sa do al mo ço com ba ca lhau aba fa do e os
seus sa bo ro sos bo li nhos. E, o me lhor, po día- 
mos to mar pon che não al coó li co de fru tas,
pro du zi do pe las ha bi li do sas mãos da mi nha
avó Do na Co ta.

A úni ca di ver são per mi ti da, e qua se obri- 
ga tó ria, era a ida à ves pe ral do ci ne ma as sis- 
tir pe la ené si ma vez, o fil me Pai xão de Cris to,
fi ta de enor me su ces so. Al gu mas ce nas eram
mui to for tes. Prin ci pal men te aque las da Via
Cru cis, quan do o Na za re no era açoi ta do até
mor rer na cruz. Cho rá va mos e ro gá va mos
pra gas, sem mi nha do ce e fer vo ro sa mãe sa- 
ber, aos car ras cos ro ma nos pe la vi o lên cia
pra ti ca da con tra o San to Ho mem. Se ela,
qui çá, su pu ses se que amal di çoás se mos al- 
guém, o pro to co lo do dia era que bra do e se- 
ría mos re pe li dos com for te ca rão pe la blas- 
fê mia.

Nas ru as, os bon des cir cu la vam qua se va- 
zi os. Os ba res fe cha vam e o co mér cio tam- 

bém. Quem ti ves se a in so lên cia de abrir a lo- 
ja fi ca ria mar ca do pa ra sem pre co mo pa gão.
Os ser vi ços es sen ci ais da épo ca eram re su- 
mi dos ao Mer ca do Cen tral, as pa da ri as e às
pou cas far má ci as. 

O res to bai xa va as por tas. As igre jas fi ca- 
vam re ple tas em vi gí lia ao Se nhor Mor to. Na
Igre ja de San ta na, o pa dre Pe dro, ita li a no do- 
no da pri mei ra lam bre ta da ci da de com
pneu de ban da bran ca, en tre ti nha os fiéis
con tan do fa tos do cal vá rio per cor ri do por
Cris to. Nes ses di as do lu to re li gi o so apre sen- 
ta va a ho mi lia com sem blan te con tri to, ex- 
po si tor da sua ina ba lá vel fé.

An te ri or à Sex ta-fei ra San ta, a pro cis são
do Cal vá rio per cor ria a ci da de e ti nha o ápi- 
ce no can to da rua da Paz com a pra ça João
Lis boa. Ao la do, no abri go Ve lho, o Bar do
Jor ge, ex-gar çom do Ca fé Pe tit, ven dia san- 
duí che de per nil com gua ra ná Cau bi pa ra os
se gui do res do cor te jo do en con tro do Se- 
nhor com Nos sa Se nho ra. Com a far da de ga- 
la da Es co la São Luís Gon za ga, da edu ca do ra
e re li gi o sa Zu lei de Bo géa – pri mei ra de pu ta- 
da es ta du al elei ta do Ma ra nhão – en toá va- 
mos, com pul so ri a men te, mú si cas de ado ra- 
ção a Je sus e à Vir gem Ma ria, an tes, lo gi ca- 
men te, das pre li mi na res, que in cluíam os hi- 
nos da co lé gio e do Ma ra nhão.

O an dor prin ci pal, com a ima gem de Cris- 
to, era car re ga do pe los mem bros da Ir man- 
da de Bom Je sus dos Na ve gan tes, ten do à
fren te ve ne rá veis se nho res de ter no pre to e
co lar com fi ta gros sa ver me lha es tam pa da
no pei to. A pro cis são do En con tro na ver da- 
de eram du as. A do Nos so Se nhor, que saia
da Igre ja da Sé, à épo ca co man da da por
mon se nhor Fre de ri co Cha ves, be ne mé ri to
dos po bres e fun da dor do Cen tro Gua xen du- 
ba, que aco lhia com hos pe da gem e ali men- 
ta ção es tu dan tes vin dos do in te ri or em bus- 
ca de me lho res di as. Da Igre ja do Car mo, a
ima gem de Nos sa Se nho ra se guia ao en con- 

tro do Fi lho Cé le bre, que era sau da do pe lo
can to for te de Verô ni ca, en to a do em pu ro la- 
tim, ao exi bir o len ço com a gra va ção do ros-
to do Sal va dor pa ra a mul ti dão.

Já mo ran do na rua de Na za ré, pas sa mos a
fre quen tar a Igre ja da Sé. Emo ci o na da com
os ser mões de Dom Mo ta, mi nha mãe nos
en ca mi nhou pa ra a prá ti ca do tu do pe lo so- 
ci al, com dis tri bui ção de ali men tos aos ne- 
ces si ta dos, en tre eles, Bo fe, um se nhor ne gro
que mo ra va no be co en tre o Tri bu nal de Jus- 
ti ça e a lo ja do Seu Edu ar do Heluy(ao la do da
em pre sa Fran cis co Agui ar, on de ho je fun ci- 
o na o Ba sa) e eter no fi lão das sa bo ro sas es- 
fir ras, pas téis ára bes e pães-chei os ser vi dos
na lan cho ne te. Da tro pa do mal tra pi lho fa zia
par te três pe din tes dos quais não lem bro os
no mes, mas ape li da dos de Três Mos que tei- 
ros.

Mas o bom mes mo era o Sá ba do de Ale-
luia. Acor dá va mos ce do pa ra ma lhar o Ju das
que nos sa cân di da ima gi na ção não dei xa va
per ce ber a co no ta ção po lí ti ca do ato. À noi- 
te, os mais ve lhos saíam pa ra os bai les e
caíam na gan daia nos clu bes. Com o pas sar
dos anos, a tra di ção das fes tas de Ale luia foi
dei xa da de la do e qua se nin guém lem bra
mais. Par te da ri tu a lís ti ca da Se ma na San ta
foi re le ga da a se gun do pla no. De uns tem pos
pra cá, com a so li di fi ca ção das no ve las da te- 
le vi são, os di as san tos vi ra ram di as co muns.
Apro vei tan do o gan cho mer ca do ló gi co, a in-
dús tria de ovos de Pás coa de co lou, re pre- 
sen tan do ne gó cio de mi lhões de dó la res.

Com a cri se sa ni tá ria a Se ma na San ta já
não é a mes ma. As pro cis sões e os atos li túr- 
gi cos fo ram can ce la dos. Se a pan de mia não
for con tro la da até a qua res ma do ano que
vem, po de re mos cor rer o ris co de co me mo- 
rar a Se ma na San ta “fo ra de épo ca”, pra ti- 
can do-se des sa for ma o mai or ato pro fa no
con tra o Cris ti a nis mo.

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

De sa fi os à te o ria
ec onô mi ca

Pa les tra pro fe ri da por oca sião do lan ça men to do meu li vro
“Eco no mia – Tex tos Se le ci o na dos”, na AMEI, em 19/11/2019.

 
Agra de ço pe nho ra da men te aos ami gos pre sen tes, ao CO RE- 

CON, à UE MA e UF MA, e Aca de mi as de Le tras às quais per ten ço.
A Pa les tra cons ta de sli des e le van ta a se guin te te se: “a te o ria

econô mi ca es ta ria ne ces si tan do de no vas for mu la ções ou os mo- 
de los eco no mé tri cos atu al men te exis ten tes sen do mal in ter pre- 
ta dos”?

A Gran de De pres são de 1929, fun ção ain da da Pri mei ra Guer ra
Mun di al, acon te ceu com que da na pro du ção in dus tri al, de sem- 
pre go, fa lên cia de gran des Ban cos e em pre sas, e de ter mi nou a
que bra da Bol sa de Va lo res de No va York.

Meu in te res se mai or vem des de es se ‘crash’, sen do en tão pre si- 
den tes dos Es ta dos Uni dos e do Ban co Cen tral ame ri ca no Her bert
Ho o ver e Eu ge ne Meyer, res pec ti va men te; eles er ra ram na ava li a- 
ção da cri se e acre di ta ram que o mer ca do re sol ve ria o pro ble ma
da que da na co ta ção das ações, na NYSE.

Fran klin De la no Ro o se velt, ao as su mir o go ver no, de mi tiu o
pre si den te do Fe de ral Re ser ve – FED, con tro lou a pro du ção agrí- 
co la e in ves tiu em in fra es tru tu ra, fer ro vi as, ro do vi as, por tos.

Na Fa cul da de, en tre 1956-1959, es tu dei no li vro ‘Prin cí pi os de
Eco no mia Mo ne tá ria’, de Eu gê nio Gu din (um li be ral pre sen te em
Bret ton Wo ods, em 1944, com John Maynard Keynes). No go ver no
JK, até 1960, es pe ran ças fo ram nu tri das e vi vi das e afi nal, des fei tas
aos eco no mis tas.

Fui pro fes sor da atu al UE MA, des de 1968, na en tão Es co la de
Ad mi nis tra ção Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão, en si nan do Te o ria
Econô mi ca; des de 1978 até 1997, na UF MA, en si nan do ‘Eco no mia
Mo ne tá ria’.

Atu ei no sis te ma fi nan cei ro es ta du al, en tre 1979/1987; em
1980, vi si tei No va York, nos Es ta dos Uni dos, pa ra tes te mu nhar ex- 
pe ri ên ci as do mer ca do fi nan cei ro ame ri ca no e sen tir de per to os
efei tos do ‘crash’ de 29.

Man ti ve, ao lon go do tem po, in te res se na eco no mia mo ne tá ria
re fle ti do em Li vros, lan ça dos no Bra sil e no ex te ri or, e em um sem
nú me ro de ar ti gos es cri tos e pu bli ca dos na im pren sa lo cal, a par- 
tir de 2007 até 2015, que cons tam do meu ter cei ro li vro, bi lín gue
por tu guês/in glês, ‘De sa fi os à te o ria econô mi ca’, e en tre 2016 e
2019, uma co le tâ nea de ou tros ar ti gos no li vro a ser lan ça do em
se gui da ‘ECO NO MIA – Tex tos Se le ci o na dos’

A prá ti ca con tra ri an do a te o ria, é o que es tá acon te cen do e do
que tra ta es ta Pa les tra: a po lí ti ca mo ne tá ria he te ro do xa ado ta da
pe lo ban co cen tral ame ri ca no pro vo cou efei tos co la te rais prin ci- 
pal men te na Eu ro pa, em paí ses da zo na do eu ro.

Adam Smith (1723-1790), clás si co, es co cês, sé cu lo XVI II, sua
obra má xi ma ‘A ri que za das na ções’ é a fa vor do li be ra lis mo
econô mi co, cres ci men to e di vi são do tra ba lho, e con tra o mer can- 
ti lis mo; Da vid Ri car do (1779-1823), clás si co, bri tâ ni co, sé cu lo
XVI II, sua obra ‘Prin cí pi os de po lí ti ca econô mi ca’ é con tra o pro- 
te ci o nis mo, adep to do co mér cio en tre as na ções e au tor da te o ria
do va lor-tra ba lho; Al fred Marshall (1842-1924), bri tâ ni co, sé cu lo
XVI II, fez a sín te se ne o clás si ca, au tor da te o ria do com por ta men- 
to do con su mi dor, uti li da de to tal e mar gi nal.

John Maynard Keynes (1883-1946), au tor da ‘Te o ria Ge ral’, pi o- 
nei ro da ma cro e co no mia e po lí ti cas econô mi cas; Bem Ber nan ke
(1963), ame ri ca no, en tão pre si den te do FED, ins pi ra do no que
apren deu de 1929, evi tou um no vo ‘crash’, mas ge ran do efei tos co- 
la te rais de ala van ca gem nos ba lan ços dos ban cos cen trais e en di- 
vi da men to de em pre sas e de go ver nos.

O Ban co Cen tral eu ro peu – BCE pre ten deu man ter a po lí ti ca de
au xí lio à li qui dez, mas su jei ta às res tri ções de ori gem pe la não
união fis cal en tre os paí ses da zo na do eu ro, além da imi nên cia de
re ces são na Ale ma nha, por exem plo.

Em con di ções nor mais quan to mai or os mei os de pa ga men to
nas su as di ver sas ver sões, sem con tra par ti da de pro du to, mai or
de ve ria ser a in fla ção pe la pres são so bre o sis te ma de pre ços; a Te- 
o ria Quan ti ta ti va da Mo e da e a Ba se Mo ne tá ria te cem con sa gra- 
dos prin cí pi os a res pei to e ten tam ex pli car o que de fa to ocor reu.

Os di ri gen tes do FED, em 1929, acha ram que o mer ca do re sol- 
ve ria o ‘crash’ e dei xa ram ‘que brar’; em 2007, de for ma bem di fe- 
ren te, in je ta ram li qui dez e evi ta ram o pi or, sal van do prin ci pal- 
men te o sis te ma fi nan cei ro, gran des ban cos.

Es ta tís ti cas dos Brics (Bra sil, Rús sia, Ín dia, Chi na e Áfri ca do
Sul) mos tram que o Bra sil te ria um me nor cus to da dí vi da in ter na
e mai or, da dí vi da ex ter na.
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TRANS PLAN TE DE FÍ GA DO

DO SES ELE VA DAS

RES PON SA BI LI DA DE

Remédios

Entenda os riscos
do “kit covid”

A
pan de mia exi ge res pos tas rá pi das. En ten der os
me ca nis mos de ação do co ro na ví rus im pul si o- 
na pes qui sas no mun do in tei ro, em di fe ren tes
fren tes de atu a ção. O kit Co vid é uma das al ter- 

na ti vas que vêm sen do de fen di das, in clu si ve pe lo pre si- 
den te Bol so na ro, mas a ci ên cia já de cre tou o pe ri go. Ne- 
nhum dos fár ma cos pre co ni za dos pa ra o tra ta men to
pre co ce da in fec ção pe lo co ro na ví rus in ter fe re po si ti va- 
men te no con tro le da in fec ção pe lo co ro na ví rus – ao
con trá rio, re pre sen ta ris cos gra ves de efei tos ad ver sos.

En tre as fór mu las do kit Co vid, iver mec ti na, azi tro mi- 
ci na, hi dro xi clo ro qui na, clo ro qui na, cor ti coi des, fár ma- 
cos usa dos con tra o HIV, an ti bió ti cos, an ti co a gu lan tes,
an ti-in fla ma tó ri os, vi ta mí ni cos e ou tros. Se gun do o
Con se lho Fe de ral de Far má cia, as ven das de hi dro xi clo- 
ro qui na su bi ram 173% em fe ve rei ro des te ano em re la- 
ção ao ano pas sa do, e as de iver mec ti na, 769%.

O in fec to lo gis ta Ger son Sal va dor aler ta so bre o ris co
de pre co ni zar o uso. “Do pon to de vis ta in di vi du al, o kit
Co vid é uma ame a ça ao in di ví duo que to ma. E, sob a óti- 
ca po pu la ci o nal, a si tu a ção é ain da mais gra ve. In duz as
pes so as a acha rem que exis te uma so lu ção, a se sen ti- 
rem se gu ras e a con ti nu ar cir cu lan do nas ru as. É uma
es tra té gia de men ti ras que es tá fa zen do com que a pan- 
de mia fi que ain da mais des con tro la da”, ob ser va.

Mui to além dos de ba tes ci en tí fi cos com pro me ti dos
com a ver da de, pa ra Ger son Sal va dor exis te um da do
ain da mais gra ve. Em sua vi são, mui ta coi sa es tá re la ci o- 
na da a in te res ses econô mi cos e po lí ti cos. “Exis tem mé- 
di cos ven den do te le con sul tas pa ra pres cre ver o kit Co- 
vid de for ma in dis cri mi na da, tam bém por mo ti vos po lí- 
ti cos. Mé di cos aca bam ade rin do a uma agen da equi vo- 
ca da, an tié ti ca, imo ral, e es tão pro vo can do mor tes”,
opi na o in fec to lo gis ta.

“Me re cu sei a to mar, di zen do que

não ha via com pro va ção ci en tí fi ca

so bre os be ne fí ci os dos re mé di os. A

mé di ca lo go dis se que, en tão, a

res pon sa bi li da de pa ra o que

pu des se acon te cer se ria mi nha, e

fa lou que eu es ta va de sa fi an do sua

au to ri da de.”

Jil ne te Sil va San tos, de 50 anos, pro fes so ra, pe da go ga
e his to ri a do ra

As ma ni fes ta ções an ti va ci na são mais um pon to a
con si de rar. Nes se ca so, o exem plo da do pe lo pre si den te
da Re pú bli ca (o go ver no dis se até que quem to mas se vi- 
ra va ja ca ré), que mui tas ve zes veio a pú bli co cri ti car os
imu ni zan tes, re ver be ra en tre quem o tem co mo re fe rên- 
cia, ge ran do des con fi an ça e he si ta ção so bre o ato de se
va ci nar. Além dis so, Ger son Sal va dor des ta ca a ati tu de
do go ver no fe de ral em não com prar va ci nas quan do fo- 
ram ofe re ci das, em da ta opor tu na.

So bre a iver mec ti na, em es pe cí fi co, é um re mé dio as- 

so ci a do mui tas ve zes a ocor rên ci as se ve ras. O mé di co
pneu mo lo gis ta Fre de ri co Fer nan des, pre si den te da So- 
ci e da de Pau lis ta de Pneu mo lo gia e Ti si o lo gia (SPPT), foi
um dos pro fis si o nais que de nun ci a ram pro ble mas gra- 
ves ge ra dos pe la apli ca ção equi vo ca da do fár ma co.

Ele foi ao Twit ter con tar so bre o ca so de uma pa ci en te
que de sen vol veu he pa ti te me di ca men to sa de pois de ser
in ter na da com CO VID-19. Tra ta-se de uma pes soa jo- 
vem, que ma ni fes tou sin to mas le ves da in fec ção e, de- 
pois de pas sar uma se ma na re ce ben do a iver mec ti na, a
uma do sa gem de 18 mi li gra mas por dia (pres cri ção con- 
si de ra da equi vo ca da na opi nião de Fre de ri co Fer nan- 
des), aca bou apre sen tan do pi o ra em seu qua dro de saú- 
de.

A hi pó te se en tre a equi pe mé di ca que aten deu ao ca- 
so é que a re a ção es ta ria re la ci o na da ao uso da iver mec- 
ti na. Hou ve até in di ca ção pa ra trans plan te de fí ga do.
“Mui to tris te ver uma pes soa jo vem a pon to de pre ci sar
de trans plan te por usar uma me di ca ção que não fun ci o- 
na em uma si tu a ção que não pre ci sa de re mé dio al gum”,
pos tou o pneu mo lo gis ta.

Re cen te men te, em São Pau lo, o uso do kit Co vid po de
ter pro vo ca do a mor te de três pes so as. Qua tro pes so as
es tão na fi la pe lo trans plan te e uma es tá em re cu pe ra- 
ção após pas sar pe lo pro ce di men to, con for me in for ma- 
ções da úl ti ma se ma na.

Mui tas subs tân ci as po dem pro vo car al te ra ções no fí- 
ga do. A le são he pá ti ca in du zi da por me di ca men tos é
uma com pli ca ção he pá ti ca do uso de me di ca men tos,
er vas e fi to te rá pi cos de es pec tro va riá vel, de al te ra ções
le ves a he pa ti te agu da gra ve, que se ma ni fes ta al gum pe- 
río do após a ad mi nis tra ção de um me di ca men to.

O Con se lho Fe de ral de Me di ci na au to ri za mé di cos a
re cei ta rem o kit Co vid, mas, se gun do a en ti da de, is so
não sig ni fi ca apoio a te ses sem fun da men to ci en tí fi co –
o con se lho di vul ga que é uma de ci são que com pe te ao
mé di co, den tro de sua au to no mia, e no ca so con cre to
jun to ao pa ci en te. A As so ci a ção Mé di ca Bra si lei ra
(AMB), no en tan to, se po si ci o na di zen do que au to no- 
mia mé di ca não pas sa pe la li ber da de do mé di co em
pres cre ver aqui lo que é ine fi caz, que não fun ci o na e re- 
pre sen ta ris cos.

“Ao pres cre ver um me di ca men to, de ve ser sem pre
dis cu ti do com o pa ci en te ris co X be ne fí cio. Se o be ne fí- 
cio não foi com pro va do, não va le a pe na cor rer o ris co,
por me nor que ele se ja”, afir ma a mé di ca he pa to lo gis ta
Maí ra Fer nan des Al mei da Pen na, do Ori zon ti, Ins ti tu to
On co med de Saú de e Lon ge vi da de.

Ela ex pli ca que são ra ros os ca sos de de sen vol vi men- 
to de he pa ti te agu da re la ci o na da à iver mec ti na, por
exem plo. Não se tra ta de um me di ca men to de al to ris co
de to xi ci da de he pá ti ca, co mo se de no mi nam da nos no
fí ga do cau sa dos por subs tân ci as quí mi cas. A ques tão
pas sa mais pe la ne ces si da de de uso do re mé dio. E is so
não tem a ver com quan ti da de de do ses, tem po de uso
ou pre dis po si ções de saú de. São re a ções que não po- 
dem ser con tro la das.

O ve te ri ná rio Mar ce lo Bel trão Mo len to, pro fes sor da
Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná (UF PR), es tu da a iver- 
mec ti na há 25 anos. Pa ra o uso re co men da do na bu la,
pa ra tra ta men to de pa ra si tas, ele con ta que se tra ta de
uma dro ga ex tre ma men te se gu ra pa ra se res hu ma nos.

“Co mo me di ca men to an ti pa ra si tá rio é re co men da- 
do”, diz. O pro ble ma é a apli ca ção em si tu a ções pa ra as
quais não es tá pre vis ta a efi cá cia te ra pêu ti ca. É re cor- 
ren te o ris co de sur gir in to xi ca ção quan do em do ses ele- 

va das, co mo o que vem acon te cen do no ca so do co ro na- 
ví rus.

Em si tu a ções mais se ve ras, se gun do o ve te ri ná rio,
mes mo a mor te. “Te nho re ser vas quan to a mé di cos que
pres cre vem a iver mec ti na. Não têm co nhe ci men to so- 
bre o me ca nis mo e a ação re al da iver mec ti na co mo an- 
ti vi ral”, diz o ve te ri ná rio. A dro ga sem pre foi re co men- 
da da, por exem plo, pa ra tra ta men to de pa ra si tas em
ani mais, de uso ve te ri ná rio.

Ou tra ques tão é que, em ani mais, em al guns ca sos o
uso cons tan te acar re ta uma re sis tên cia des ses pa ra si tas
ao re mé dio. Em ana lo gia, se mi nis tra do em hu ma nos,
uma pos si bi li da de se ria, do mes mo mo do, o de sen vol vi- 
men to de ví rus ain da mais re sis ten tes, ou até im pli car
mu ta ções do ví rus, co mo for ma de “fa zer fren te” ao fár- 
ma co.

So bre pa ci en tes com CO VID-19 que re la tam me lho- 
ras com a iver mec ti na, Mar ce lo tam bém tem res sal vas.
“Em mui tos ca sos, a do en ça se ma ni fes ta de for ma le ve.
São pes so as que na tu ral men te iri am se cu rar, mas,
usan do oca si o nal men te a iver mec ti na, aca bam atri- 
buin do a me lho ra ao re mé dio”, pon de ra.

A pro fes so ra, pe da go ga e his to ri a do ra Jil ne te Sil va
San tos, de 50 anos, te ve sus pei ta de CO VID-19 em abril
do ano pas sa do. Apre sen tou sin to mas im por tan tes, co- 
mo fe bre al ta, per da de ol fa to e do pa la dar, dor in tes ti- 
nal, dor ab do mi nal, dor de ca be ça, di ar reia, náu sea.
Con ta que a saú de fi cou bem com pro me ti da. Pro cu rou
um hos pi tal e, mes mo que a do en ça ain da fos se uma
sus pei ta, lo go foi trans fe ri da pa ra a ala de CO VID. Ho je,
já en ten de que te ve mes mo a in fec ção.

À épo ca, lem bra que a mé di ca que a aten deu no hos- 
pi tal re cei tou iver mec ti na, clo ro qui na e azi tro mi ci na.
“Me re cu sei a to mar, di zen do que não ha via com pro va- 
ção ci en tí fi ca so bre os be ne fí ci os dos re mé di os. A mé di- 
ca lo go dis se que, en tão, a res pon sa bi li da de pa ra o que
pu des se acon te cer se ria mi nha, e fa lou que eu es ta va
de sa fi an do sua au to ri da de”, lem bra.

Aca bou me lho ran do sem usar o kit Co vid, mas al gu- 
mas do res per sis ti ram. De pois de três me ses, vol tou a ter
ma ni fes ta ções da do en ça, pro cu rou um clí ni co ge ral,
que pres cre veu azi tro mi ci na e, des ta vez, Jil ne te to mou
o re mé dio. Ela con ti nua com dor ab do mi nal, dor in tes ti- 
nal, dor na per na, no bra ço e no pes co ço, e a sa tu ra ção
caiu. “Es tou in ves ti gan do pa ra ver o que es tá acon te cen- 
do. Um mé di co já me dis se que po de ser se que la da CO- 
VID”, diz.

O ir mão de Jil ne te, o autô no mo Jo sé Sil va San tos, de
58, tam bém te ve sé ri as com pli ca ções com a CO VID-19.
Te ve o di ag nós ti co no iní cio de mar ço, apre sen tou fe bre
al ta, tos se e fal ta de ar em um pri mei ro mo men to. Jo sé já
vi nha to man do iver mec ti na por con ta pró pria – a ca da
30 di as, dois com pri mi dos. Quan do che gou ao hos pi tal,
pri mei ro em um cen tro de saú de pú bli ca, a mé di ca que
o aten deu dis se que não era na da, mas, di an te de sua pi- 
o ra, a fa mí lia re cor reu a uma con sul ta par ti cu lar com
um pneu mo lo gis ta.

Jo sé che gou a ter 81% do pul mão com pro me ti do e,
en tre al guns me di ca men tos, re ce beu in je ções de an ti- 
co a gu lan te, ca da uma com o va lor de R$ 4 mil, co mo
me di da pa ra evi tar trom bo se. Ele fi cou se te di as in ter- 
na do, com uma con di ção de saú de com pli ca da. Te ve
tam bém dor no fí ga do e dor nos rins, e a fa mí lia as so cia
es sas ma ni fes ta ções à iver mec ti na, que vi nha de uso
con tí nuo. Ago ra, Jo sé es tá pra ti ca men te re cu pe ra do,
con ti nua com in di ca ção de re pou so, fi si o te ra pia, mas a
fal ta de ar con ti nua.

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021
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A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, por meio do site da UEMA, 

www.licitacoes.uema.br e www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 

2016-8114.

São Luís, 30 de março de 2021

Inês Muniz Araújo

Secretária da CSL/UEMA no exercício da Presidência

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

22/04/2021 09h30 Nº 176605/2020 Pregão Eletrônico nº 014/2021

Objeto: Aquisição de equipamento PCR em tempo Real e Nobreak para a universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, por meio site da UEMA, 

www.licitacoes.uema.br e www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 

2016-8114.

São Luís, 30 de março de 2021

Inês Muniz Araújo

Secretária da CSL/UEMA no exercício da Presidência

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

23/04/2021 09h30 Nº 161847/2020 Pregão Eletrônico nº 015/2021

Objeto: Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que 
utilizam os ambientes do núcleo de Tecnologias para Educação UEMANET, visando garantir 
adequada condição de controle e combate à Covid 19, infecção humana causada pelo novo 
Coronavírus (SARS–COV-2) e para suprir as necessidades da Universidade Estadual do 
Maranhão-UEMA.

BRASIL MINERAÇÃO OCEÂNICA LTDA – BMO torna público 
que requereu ao IBAMA a Licença de Instalação para a 
atividade de beneficiamento de sedimentos biodetríticos 
marinhos em área situada na Localidade de Jurupari, bairro 
Quebra Pote, município de São Luiz, MA. Foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

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

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado entre a Rua Dr. Abreu Bastos, todos os números, na Região Central, 
até a Rua do Norte, todos os números, na Região Central do município de Vargem 
Grande/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 TUTOIA, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado entre a Rua Celso Fonseca, na Região Central, até a Rua Alarico Cunha, 
na Região Central do município de Tutoia/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 SANTA LUZIA, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado entre a Rua Avenida Newton Bell, na Região Central até a Rua Dr. Mendes 
Junior, na Região Central, do município de Santa Luzia/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 
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM SANTA HELENA, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto localizado 
entre a Rua Dr. Paulo Ramos, na Região Central até a Rua Gonçalves Dias, na Região 
Central, do município de Santa Helena/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 BOM JARDIM DO MARANHÃO, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado entre a Rua 7 de Setembro, na Região Central até a Rua São João, na 
Região Central, do município de Bom Jardim do Maranhão/MA. Deverá possuir documentação 
regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, 
no máximo, possuir área de aproximadamente 150 m², com pé direito mínimo de 3,5m, 
preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá 
possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso 
de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação 
do município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas 
de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta 
proposta assinada contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, área 
construída em m², preço da locação por m² da área construída e preço mensal da locação, 
anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), 
fotografias e consulta junto à Prefeitura Municipal para funcionamento de banco no local. Os 
documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das 
Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

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

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado entre a Rua Rui Barbosa até a Rua Prof. Walter Brito e a Rua Dr. Luis 
Raimundo até a Rua Marcos Machado até a Avenida Marechal Cordeiro de Farias e a Avenida 
Marechal Cordeiro de Farias até a Rua Prof. Walter Brito, esquina da Praça João Santos, no 
Centro do município de Coelho Neto/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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ                
Autarquia Municipal Criado pela 
Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. A Comissão Permanente de 
Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de 
17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que 
no dia 16 de abril de 2021 às 08:00 horas, fará licitação objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar 
a sede do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde 
poderão adquirir o Edital e seus anexos, mediante o recolhimento do DAM (Documento de Arrecadação 
Municipal) no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de 
Contratação Pública – SACOP. Outras informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base 
Legal Lei 8.666/93 e seus articulados. Codó (MA), 29 de março de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 
que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras e protetores para veículos das Secretarias 
Municipais de Tuntum/MA, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 20 de abril de 2021. 
O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do 
Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua 
Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em 
contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 05 de abril de 
2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira. 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2021 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de equipamentos e acessórios de tecnologia da informação 
e comunicação (câmera 4k ptz, webcam full hd, mesa digitalizadora e de som, 
placa de captura de áudio e vídeo, tripé, microfone, headset, caixa de som 
3d, tela chroma key, tela de projeção elétrica, pedestal, smart tv 4k, spotlight, 
ring light, pilhas, carregador de pilhas e projetor), visando atender a demanda 
necessária para implantação e montagem de 20 (vinte) salas de aula interativa.

Dia: 14/04/2021  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor estimado: R$ 1.257.359,80.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado 
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 01 de abril de 2021
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Governo do Maranhão envia novas 
doses para completar vacinação

A 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) enviou, 
nesta segunda-feira (5), novas doses das va-
cinas contra a Covid-19 a municípios ma-
ranhenses. A maior parte desta remessa é 

referente à aplicação da segunda dose da CoronaVac 
e AstraZeneca, destinado ao público que já recebeu a 
primeira dose e agora irá completar o seu ciclo vacinal. 
Ao todo, foram distribuídas 121.515 doses para 98 mu-
nicípios maranhenses nesta segunda-feira.

De acordo com a superintendente de Epidemiologia 
e Controle de Doenças da SES, Tayara Pereira, desde o 
início da manhã estão sendo enviados os imunizantes 
referentes aos dois últimos lotes recebidos, que corres-
pondem à 9ª e a 10ª pauta de distribuição do Ministé-
rio da Saúde, recebidas no dia 27 de março e 2 de abril, 
respectivamente.

“Cerca de 90% dos imunizantes que estamos en-
viando serão para a aplicação da segunda dose, para 
os públicos de trabalhadores da saúde e pessoas de 75 

a 79 anos. Para a primeira dose, o público será apenas 
forças de segurança e 1,26% para pessoas de 65 a 69 
anos”, afirmou a superintendente Tayara Pereira. Nesta 
segunda-feira, a distribuição foi realizada para as Re-
gionais de Imperatriz, Açailândia, Timon, Caxias, Pre-
sidente Dutra, Barra do Corda, Pedreiras e Santa Inês, 
todas por via aérea, tanto pelo avião do Governo do 
Estado quanto pelos três helicópteros do Centro Táti-
co Aéreo (CTA).

Na terça-feira (6), a SES dá continuidade à distribui-
ção das vacinas para aplicação da segunda dose no res-
tante dos municípios. As vacinas serão enviadas para 
as Regionais de Saúde de Itapecuru, Rosário, Chapa-
dinha e Região Metropolitana, por via terrestre, e para 
as demais regionais, por via aérea.

Até o momento, 548.665 doses já foram aplicadas 
em todo o Maranhão e 119.589 pessoas já concluíram 
o ciclo de imunização, ou seja, receberam a primeira e 
a segunda dose da vacina.
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Co mo con ci li ar a con vi vên cia? Ve ja al gu mas di cas im -
por tan tes

A ca sa pre ci sa es tar sem pre lim pa e are ja da pa ra evi tar
su jei ras ex tras

Dê ba nho no ca chor ro re gu lar men te pa ra que ele não
acu mu le áca ros

Não dei xe o ani mal zi nho en trar ou dor mir na sua ca ma
ou per to de vo cê

Pro cu re um es pe ci a lis ta em aler gi as pa ra ad mi nis trar o
seu ca so com pos sí veis re mé di os

Convivência

Como lidar com
alergia a cães

A
con vi vên cia de um alér gi co com cães nem sem- 
pre é sim ples. In clu si ve, no pas sa do, a gran de
mai o ria dos mé di cos aler gis tas re co men da vam
que seus pa ci en tes alér gi cos não ti ves sem ou se

des fi zes sem de seus cães. O que ho je é al go que po de ser
mui to mais con tro la do, de vi do ao de sen vol vi men to de
re mé di os e tra ta men tos.

Afi nal, exis tem mui tos ti pos de aler gi as di fe ren tes e
que não ne ces sa ri a men te es tão li ga das ao ca chor ro em
si. Mas sim, pe lo es ti lo de vi da que o ca chor ro le va ou
mes mo pe lo es ti lo de con vi vên cia que seu tu tor tem
com o ani mal. Um ca chor ro su jo ou que não re ce be ba- 
nhos re cor ren te men te, por exem plo, ten de a ir ri tar mui- 
to mais um alér gi co.

Por tan to, se pa ra mos al gu mas di cas bem le gais de
con vi vên cia pa ra que um alér gi co com cães pos sa, en- 
fim, vi ver com seu dog, mes mo que se ve jam ape nas de
lon ge. Acom pa nhe!

Al guém que é alér gi co com cães, mas, mes mo as sim,
ama os do gui nhos, sa be o quan to po de ser frus tran te
ten tar a con vi vên cia. Afi nal, em al guns ca sos, bas ta que
o ani mal es te ja no mes mo cô mo do em que o tu tor es tá
pa ra que os es pir ros, co cei ras e ir ri ta ções co me cem a
acon te cer.

Uma aler gia na da mais é do que uma de fe sa do seu
cor po, que ten ta, de al gu ma for ma, im pe dir que al gu ma
par tí cu la en tre em con ta to com seu or ga nis mo. Só que a
re a ção do cor po é tão gran de, que di ver sos ou tros pro- 
ble mas co me çam a se de sen ca de ar, co mo em um efei to
do mi nó. É atra vés do ex ces so de re a ção de de fe sa do
cor po, que as aler gi as se ca rac te ri zam.

Exis tem mui tas aler gi as di fe ren tes. Es te ar ti go não
tem co mo ob je ti vo di ag nos ti car ou tra tar o seu pro ble- 
ma, tam pou co in di car si tu a ções es pe cí fi cas pa ra um ti- 
po de aler gia em si. Nos so in tui to aqui é fa zer com que
vo cê pos sa pon de rar o con ví vio com seu do gui nho, de
mo do que, mes mo com a aler gia, vo cê pos sa ter um ca- 
chor ro.

En tão, o pas so nú me ro ze ro pa ra que vo cê pos sa to- 
mar es ta ati tu de, é: pro cu re um mé di co aler gis ta, de mo- 
do que ele pos sa iden ti fi car as par tí cu las que cau sam
aler gia em vo cê. Mui tas ve zes, tu do po de ser re sol vi do
atra vés de um sim ples ba nho no ca chor ro.

Ve ja nos sas di cas pa ra vo cê e seu dog con vi ve rem de
ma nei ra fe liz.

Mui tas ve zes uma pes soa que tem aler gia a ca chor ros,
de sem pe nha vá ri os ou tros ti pos de re a ções no or ga nis- 
mo. Ou se ja, ela não tem aler gia ao ca chor ro, ani mal, em
si. A aler gia é, na ver da de, por al gu ma par tí cu la que o ca- 
chor ro pos sa es tar car re gan do: per da de pe los, pó, chei- 
ros e até a sa li va (sim!).

Par tin do des te prin cí pio, uma das di cas que vo cê po- 
de co me çar a con si de rar, ho je, pa ra ter um ca chor ro,
mes mo que vo cê se ja alér gi co, é: man te nha a sua ca sa
sem pre lim pa e are ja da.

Não há mo ti vos pa ra vo cê acu mu lar su jei ra na sua ca- 
sa, quan do o seu ob je ti vo é ter um ca chor ro. Afi nal, tu do
que vo cê pu der fa zer pa ra evi tar o con ta to do seu or ga- 
nis mo com al gu ma par tí cu la que cau se aler gia, fa ça.

Mui tas ve zes um ca chor ro den tro de ca sa po de cau sar
vá ri os ti pos de su jei ra. E não es ta mos fa lan do ape nas da
su jei ra na tu ral de le, co mo as idas ao ta pe te hi gi ê ni co
(ba nhei ro). Es ta mos fa lan do de su jei ra co mo atra ção de
ou tros bi chi nhos, in se tos e até o acú mu lo de pó em seu
pe lo.

Ou se ja, o ca chor ro aju da a dei xar o am bi en te me nos
con for tá vel pa ra vo cê. Al go que di fi cul ta rá o con ví vio
com o ani mal, ca so vo cê te nha aler gia a ca chor ros.

Vo cê sa bia que o ca chor ro, mes mo vi ven do den tro de
ca sa e em um am bi en te con tro la do, po de fa cil men te
atrair áca ros? Pois é. Is to é bem co mum, uma vez que a
pe le do ani mal é um ex ce len te lo cal pa ra que pul gas e
ou tros pa ra si tas, pra ti ca men te in vi sí veis, pos sam de- 
sen vol ver uma fa mí lia bem gran de. É um lo cal es con di- 
do, quen ti nho e com co mi da a von ta de!

Al gu mas aler gi as cau sa das em se res hu ma nos, in clu- 
si ve, es tão re la ci o na das a es te ti po de si tu a ção. E is to
vem de en con tro com o que men ci o na mos an te ri or- 
men te: a aler gia não é ao ca chor ro em si, mas com al gu- 
ma coi sa de le. E es ta “coi sa”, po de ser al gum áca ro ou al- 
gum fun go que es te ja pre sen te em sua pe le ou pe los.

Daí que vem a im por tân cia de dar ba nhos fre quen tes
e re cor ren tes em seu ca chor ro. Ele pre ci sa fi car bem lim- 
pi nho e se qui nho, de mo do que qual quer pa ra si ta não
te nha a mí ni ma chan ce de se de sen vol ver ali. Vo cê po de
tan to dar ba nhos ca sei ros, com pro du tos pa ra pets, co- 
mo le vá-lo a um pet shop pa ra um ser vi ço mais re fi na do.
Am bas op ções são vá li das.

Di ca: por mais que os ba nhos aju dem a dei xar o cão

lim pi nho, cui da do com os ex ces sos. Afi nal, um cão que
to ma ba nho to dos os di as po de fi car com a pe la gem
com pro me ti da, de mo do a pro li fe rar ain da mais fun gos
e áca ros por ali – prin ci pal men te se os pe los fi ca rem mo- 
lha dos por mui to tem po.

Os alér gi cos com cães po dem so frer ain da mais com
sua aler gia, a par tir do mo men to que o con ta to com o
dog se ja mui to pró xi mo e cons tan te. Ou se ja, o ide al é
que vo cê con si ga man ter al gu ma dis tân cia do ani mal
pa ra ir tes tan do, aos pou cos, as re a ções do seu cor po. Só
que al go que vo cê de ve evi tar a to do cus to, é dor mir com
o ani mal.

Quan do o seu ca chor ro dor me ao seu la do, mes mo
que is so pa re ça ino fen si vo, pa ra quem é alér gi co po de
ser al go ter rí vel. Afi nal, vo cês es ta rá res pi ran do e tro can- 
do o oxi gê nio em uma área con ta mi na da e que pos sui
mui tas par tí cu las que vão lhe cau sar aler gia. Nes te ca so,
as re a ções po dem ser mui to gra ves. Por tan to, evi te.

Mas não é só o ato dor mir com o ca chor ro que faz mal
ao alér gi co. É tam bém mui to ruim quan do o pet en tra
no seu quar to ou mes mo dor me es con di do na sua ca ma.
Is to vai fa zer com que vo cê te nha uma re a ção alér gi ca
bem gran de, pois os pe los e par tí cu las do ani mal es ta rão
es pa lha dos pe la ca ma.

E o mes mo va le pa ra o so fá da sa la: não dei xe o ani mal
su bir no so fá ou mes mo nas ca dei ras da co zi nha. Es tes
são lo cais que po dem acu mu lar mui ta su jei ra (mes mo
que es con di da) e, em pou cos di as, as re a ções alér gi cas
vão apa re cer – mes mo que o cão zi nho não es te ja per to
de vo cê.

E tal vez a di ca mais im por tan te de to do es te ar ti go:
nun ca ado te um cão zi nho ca so vo cê não sai ba co mo
con tro lar sua aler gia. Por mais que a aler gia se ja le ve, é
fun da men tal en ten der os mo ti vos pe los quais elas
acon te cem. Co nhe cer o seu cor po vai fa zer com que o
con ví vio com o ca chor ro pos sa acon te cer de for ma mui- 
to mais sau dá vel e na tu ral.

Por tan to, pro cu re um aler gis ta an tes mes mo de pon- 
de rar a ado ção de um ca chor ro. Pois é so men te ele que
po de rá di re ci o nar o con ví vio e, en tão, for ne cer cui da dos
es pe cí fi cos pa ra a sua aler gia – pois ca da aler gia é di fe- 
ren te uma da ou tra. Lem bre-se sem pre dis so, ok?

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Mu seu da Gas tro no mia Ma ra nhen se,
apa re lho cul tu ral da Pre fei tu ra de São Luís, a
par tir de 2021, vai con tar com um es pa ço
“ins ta gra má vel” – am bi en te ex clu si vo pa ra
re gis tros fo to grá fi cos e in te ra ção com o am-
bi en te – e tam bém com uma área es pe ci al
pa ra ex po si ções tem po rá ri as com di ver sos
te mas da gas tro no mia. O lo cal re ce be rá em-
pre sas, ar tis tas e ou tros in te res sa dos em ex-
por pro du tos re la ci o na dos à gas tro no mia.

INSS Digital nova edição

Es tá tu do pron to pa ra a mais no va edi ção
do cur so on li ne de INSS Di gi tal da OAB Ma-
ra nhão. A ca pa ci ta ção é or ga ni za da pe la Es- 
co la Su pe ri or da Ad vo ca cia Prof. Jo sé Ve ra-
Cruz San ta na, em par ce ria com a Co mis são
de Di rei to Pre vi den ciá rio, e acon te ce rá pe la
pla ta for ma Zo om, no dia 7, a par tir das 18h.
Ao lon go do cur so, se rá pos sí vel apren der so-
bre atu a li za ções des sa fer ra men ta, que é es- 
sen ci al pa ra a ad vo ca cia pre vi den ci a ris ta.

No des ta que ho je, na co lu na, o di -
re tor su pe rin ten den te do Se brae no
Ma ra nhão, Al ber ti no Le al de Bar ros
Fi lho, que co me ça a se ma na com bo -
as no tí ci as. Se gun do ele, as mi cro e
pe que nas em pre sas ma ra nhen ses
abri ram mais de 3 mil no vos pos tos
de tra ba lho em fe ve rei ro. Com is so, o
sal do de no vos pos tos com car tei ras
de tra ba lho as si na das no es ta do su -
biu pa ra 6.403 em 2021. Os da dos fo -
ram di vul ga dos pe lo Se brae, com ba -
se nos da dos do Ca das tro Ge ral de
Em pre ga dos e De sem pre ga dos (Ca -
ged), que é or ga ni za do pe lo Mi nis té -
rio da Eco no mia e di vul ga do men sal -
men te. De acor do com o es tu do do
Se brae, MPEs que atu am em di ver sos
seg men tos abri ram no vos pos tos de
tra ba lho em fe ve rei ro.

O ve re a dor de São
Luís, Da ni el Oli vei ra
(PL), tam bém es tá de
pa ra béns. Nes te úl ti -
mo fim de se ma na, ele
dis tri buiu mais de uma
to ne la da de pes ca dos
na re gião do Co ro a di -
nho, uma das mais
aglo me ra das de São
Luís. “Com o au xí lio do
pre fei to Edu ar do Brai -
de e a união de ami gos,
foi pos sí vel fa zer es sa
dis tri bui ção em mais
de 30 pon tos, aqui, no
po lo Co ro a di nho”,
agra de ceu o ve re a dor.

O pre si den te da Ma ra -
nhão Par ce ri as (MA -
PA), Antô nio Nu nes, re -
to mou nes ta se gun da-
fei ra, 5, o aten di men to
pre sen ci al ao pú bli co
nes te ór gão pú bli co.
Se guin do as di re tri zes
es ta be le ci das no De -
cre to n.º 36.643, de 31
de mar ço de 2021, o
aten di men to se rá das
12h às 18h, com a em -
pre sa ado tan do to das
as me di das ca bí veis de
pre ven ção nes te tem po
de pan deia da Co vid-
19.

Educação Profissional

A Via Cer ta Edu ca ção Pro fis si o nal, re de de
fran qui as de cur sos pro fis si o na li zan tes, no mer- 
ca do des de 2012, aca ba de ga nhar uma uni da de
na ci da de de Por to Fran co (MA). Quem apos ta
nes te mer ca do são as em pre sá ri as Da ni e la dos
San tos Reis, 34 anos, que tam bém é pe da go ga,
as sis ten te so ci al e es pe ci a lis ta em Do cên cia no
En si no Su pe ri or, e Deu ri le ne dos San tos Reis, 39
anos, pe da go ga e es pe ci a lis ta em Lín gua Por tu-
gue sa com ên fa se em gra má ti ca e li te ra tu ra. A
inau gu ra ção acon te ceu nes te úl ti mo dia 5 de
abril.

Tempos de tristeza

Após anos de do mi na ção, o emo ji que mos tra
um ros to cho ran do de tan to rir dei xou de ser o
mais usa do nas in te ra ções do Twit ter. Ao in vés
de le, as pes so as usam ca da vez mais o ros to cho- 
ran do es can da lo sa men te. Os da dos são da Emo- 
ji pe dia, pla ta for ma que reú ne in for ma ções e da- 
dos so bre o uni ver so dos íco nes de con ver sas de
in ter net. Se gun do o si te, o uso do emo ji cho rão
es tá em as cen dên cia des de mar ço de 2020, ain- 
da iní cio da pan de mia, mas o íco ne só ul tra pas- 
sou o ros ti nho ri so nho em me a dos de fe ve rei ro
des te ano.

Gestão das Artes

O Ins ti tu to Cul tu ral Va le es tá lan çan do o pro- 
gra ma de for ma ção em Ges tão Con tem po râ nea
das Ar tes, vol ta do pa ra pro fis si o nais das áre as
de mú si ca e ar tes cê ni cas. O cur so se rá mi nis tra- 
do on li ne e de for ma gra tui ta. A li ve inau gu ral do
pro gra ma vai ser re a li za da nes ta ter ça-fei ra (dia
6), com a pa les tra “O Fu tu ro das Ar tes”. Pro fis si- 
o nais de re no me em su as áre as de atu a ção par ti- 
ci pa rão da li ve, co mo: Gló ria Ca pu to, ide a li za- 
do ra do pro je to Va le Mú si ca Be lém, Chi co Pe lú- 
cio, ator, di re tor, De bo rah Col ker, bai la ri na e co- 
reó gra fa bra si lei ra , en tre ou tros.

Pra curtir

A UF MA es tá re a li -
zan do, até o dia 15 de
abril, uma con sul ta
pú bli ca pa ra a es co -
lha dos dez pri mei ros
no mes que se rão ho -
me na ge a dos com a
Co men da 200 Anos
de Im pren sa no Ma -
ra nhão.

Pa ra par ti ci par, bas ta
aces sar o for mu lá rio
no Go o gle Forms dis -
po ni bi li za do e com -
par ti lha do nas re des
so ci ais da Uni ver si -
da de.

O Edi tal Pá tio Aber to
2021, da Va le, es tá
com ins cri ções aber -
tas até es ta quin ta-
fei ra, 8 de abril,
quan do se rão re ce bi -
dos pro je tos de
shows, apre sen ta ções
de cul tu ra po pu lar,
exi bi ções au di o vi su -
ais, per for man ces e
es pe tá cu los de te a tro
e dan ça.

Po dem se ins cre ver
ar tis tas ma ra nhen ses
ou re si den tes no es -
ta do há mais de dois
anos. Tem mais: a
pro pos ta de ve ser en -
vi a da pe lo e-mail pa -
ti o a ber to@ccv-
ma.org.br.

Nes ta sex ta-fei ra, 9, a
par tir das 19h, no
Ocu pa CCVM Ci ne ma,
se rá exi bi do o ví deo-
per for man ce “Ver me -
lho, Bran co e Pre to
ou Ma cu rá Di lê”, de
Ci be le Ma teus e mes -
tre Mar te lo.

A obra pro por ci o na
ao pú bli co uma ex pe -
ri ên cia de in te gra ção
das lin gua gens do te -
a tro, dan ça, po e sia e
mú si ca à ce na.

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021

A violência contra as mulheres 
ainda é uma chaga que assola o nos-
so país. No Maranhão, de acordo 
com dados do Monitor da Violên-
cia, a taxa de feminicídios supera a 
média nacional, e o abismo salarial 
ainda é uma realidade. Para comba-
ter essas e outras violências, além 
de incentivar a geração de empre-
go e renda, o vereador Marlon Bo-
tão (PSB) apresentou requerimento, 
na Câmara Municipal de São Luís, 
propondo a criação da Secretaria 
Municipal das Mulheres.

O requerimento Nº 411/2021, de 
autoria do vereador, tem o objetivo 
de fomentar as políticas públicas 
voltadas para as mulheres em São 
Luís, visando a proteção, equidade 
de direitos, e a geração de empre-
go e renda.

“Friso que a nossa proposta é para 
a criação da Secretaria Municipal 

das Mulheres, no plural, pois reco-
nheço a nossa diversidade: a mulher 
negra, a mulher quilombola, a mu-
lher do campo, a mulher trans etc. E 
nós queremos que todas sejam assis-
tidas pela secretaria e tenham seus 
direitos garantidos”, disse o verea-
dor Marlon Botão.

CÂMARA DE SÃO LUIS

Comitiva liderada por Carlos Brandão conhece 
processo de fabricação da vacina Butanvac

 
O vice-governador Carlos Brandão liderou, nesta 

segunda-feira (5), uma comitiva formada pelos se-
cretários de Estado da Saúde, Carlos Lula e de Arti-
culação Política, Rubens Júnior, em visita ao Insti-
tuto Butantan. O objetivo foi conhecer o processo 
de fabricação da vacina Butanvac, a primeira vacina 
contra a Covid-19 produzida inteiramente no Brasil.

A agenda em busca de mais vacinas incluiu, tam-
bém, reunião com o governador de São Paulo, João 
Dória, no Palácio dos Bandeirantes. Após o diálogo, 
a comitiva maranhense seguiu para a sede do Insti-
tuto Butantan, onde todos conheceram mais sobre 
os trâmites necessários para a fabricação da vacina. 

Para Carlos Brandão, a fabricação da vacina bra-
sileira representa uma esperança de mais uma op-
ção viável, que poderá reforçar as ações de combate 
do novo coronavírus no país. 

“A expectativa é muito grande de salvar milhares 
de vidas. O governo do Estado tem estudado novas 
ofertas para a aquisição de mais doses de imunizan-
tes contra a Covid-19. Conhecemos, hoje, as insta-
lações do Instituto Butantan e todo o processo de 
fabricação da Butanvac. Inclusive, já manifestamos 
o nosso interesse na compra da vacina, tão logo seja 
aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa)”, pontuou o vice-governador. 
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Estão na lista 22 aeroportos, entre eles o de São Luís e o de Imperatriz. No Maranhão
também serão leiloados quatro terminais portuários que ficam no Porto do Itaqui

Ae ro por tos

• Blo co Sul: Cu ri ti ba, Ba ca che ri, Foz
do Igua çu e Lon dri na (PR), Na ve gan -
tes e Join vil le (SC), e Pe lo tas, Uru guai -
a na e Ba gé (RS).

• Blo co Nor te I: Ma naus, Ta ba tin ga e
Te fé (AM), Por to Ve lho (RO), Boa Vis ta
(RR), e Rio Bran co e Cru zei ro do Sul
(AC).
• Blo co Cen tral: Goi â nia (GO), Pal -
mas (TO), São Luís e Im pe ra triz (MA),
Te re si na (PI) e Pe tro li na (PE).

Por tos

ANTT

Con ces sões

"INFRA WEEK”

Aeroportos do estado
leiloados amanhã

E
n tre os di as 7 e 9 des te mês, o
Go ver no Fe de ral re a li za uma
sé rie de lei lões de ae ro por tos,
por tos e fer ro via. Cha ma da de

“In fra We ek”, a ex pec ta ti va é ar re ca- 
dar R$ 10 bi lhões em in ves ti men tos
pri va dos com as con ces sões. Es tão na
lis ta 22 ae ro por to, en tre eles es tão o
Hu go da Cu nha Ma cha do, de São
Luís, e Re na to Cor tez Mo rei ra, de Im- 
pe ra triz. No Ma ra nhão tam bém se rão
lei lo a dos qua tro ter mi nais por tuá ri os
que fi cam no Por to do Ita qui.

O Mi nis té rio da In fra es tru tu ra pre- 
vê a ge ra ção de mais de 200 mil em- 
pre gos, de for ma di re ta, in di re ta e
efei to-ren da, ao lon go dos con tra tos
de ar ren da men to e con ces sões. “No
dia 7 de abril te re mos o lei lão de 22 ae- 
ro por tos. É a mes ma quan ti da de de
to das as ro da das an te ri o res que já fi- 
ze mos. De uma só vez. No dia 8 de
abril a gen te faz a Fer ro via de In te gra- 
ção Oes te-Les te. No dia 9, fa ze mos
cin co ter mi nais por tuá ri os”, ex pli cou
o mi nis tro da In fra es tru tu ra, Tar cí sio
de Frei tas.

Se gun do o se cre tá rio na ci o nal de
Avi a ção Ci vil, Ro nei Glanz mann, o re- 
sul ta do do lei lão de 22 ae ro por tos po- 
de re pre sen tar mais de R$ 6,1 bi lhões
em in ves ti men tos. O lei lão se rá re a li- 
za do no dia 7 e en vol ve pro je tos de
lon go pra zo, com con ces sões de até
30 anos.

Os lei lões de 22 ae ro por tos se rão
di vi di dos em três blo cos: Sul, Nor te I e
Cen tral. Os ae ro por tos do Ma ra nhão
es tão lo ca li za dos no Blo co Cen tral.

O in ves ti men to to tal nos três blo- 
cos su pe ra os R$ 6 bi lhões, sen do R$
2,8 bi no Blo co Sul, R$ 1,8 bi no Blo co
Cen tral e R$ 1,4 bi no Blo co Nor te. Em
um úni co dia, o go ver no vai re pas sar a
mes ma quan ti da de de ter mi nais ae- 
ro por tuá ri os do que o to tal atu al men- 

te con ce di do (22).
O lei lão ocor re rá na B3, em São

Pau lo, no dia 7 de abril, às 10h. Ten do
em vis ta as me di das sa ni tá ri as ado ta- 
das em de cor rên cia da pan de mia de
Co vid-19, o aces so à ses são é res tri to
aos pro po nen tes e a pou cos par ti ci- 
pan tes pre vi a men te ins cri tos. A ses- 
são pú bli ca do lei lão po de rá ser
acom pa nha da pe lo ca nal ofi ci al da
ANAC no YouTube
(www.youtube.com/ofi ci al_a nac) sem
a ne ces si da de de se nha.

No dia 9, se rá o ar ren da men to de
cin co ter mi nais por tuá ri os: qua tro no
Por to de Ita qui (IQI03, IQI11, IQI12 e
IQI13), no Ma ra nhão, e um no Por to
de Pe lo tas (PEL01), no Rio Gran de do
Sul.

Es tão pre vis tos mais de R$ 600 mi- 
lhões em me lho ri as nes ses ter mi nais,
que se so mam a mais 20 áre as lei lo a-
das des de 2019 e a 69 au to ri za ções pa- 
ra im plan ta ção de Ter mi nais de Uso
Pri va do (TUP). Nes se pe río do, já fo- 
ram con tra ta dos R$ 10 bi lhões pa ra o
se tor, que, mes mo em ano de pan de-
mia, cres ceu 4,2% em 2020.

As qua tro áre as no por to nor des ti- 
no são vol ta das ao ar ma ze na men to
de gra néis lí qui dos, de acor do com a
prin ci pal vo ca ção do em pre en di men-
to. O com ple xo fun ci o na co mo dis tri- 
bui dor pa ra as re giões Nor te e Nor-
des te, por meio da na ve ga ção de ca-
bo ta gem. No to tal, os qua tro ter mi- 
nais to ta li zam mais de 120 mil m².

O ter mi nal (PEL01) do por to de Pe- 
lo tas (RS) é vol ta do pa ra car ga em ge- 
ral, em es pe ci al to ras de ma dei ra,
con tri buin do pa ra a ca deia lo gís ti ca
da pro du ção de ce lu lo se, e tem área
de cer ca de 23 mil m².

Trecho com 537 km de ferrovia também vai a leilão

No dia 8, se rá a vez do lei lão da Fi ol
1, o pri mei ro tre cho da Fer ro via de In- 
te gra ção Oes te-Les te, en tre Ilhéus e
Ca e ti té, na Bahia. A con ces são do tre- 
cho de 537 quilô me tros de ve ga ran tir
R$ 3,3 bi lhões de in ves ti men tos, sen- 
do R$ 1,6 bi lhão pa ra a con clu são das
obras. O pra zo de con ces são se rá de
35 anos.

A Fi ol 1 é um pro je to im por tan te
pa ra o es co a men to do mi né rio de fer- 
ro pro du zi do na re gião de Ca e ti té (BA)
e a pro du ção de grãos e mi né rio do
Oes te da Bahia pe lo Por to Sul, com- 
ple xo por tuá rio a ser cons truí do nas
ime di a ções da ci da de de Ilhéus (BA).

De acor do com Mi nis té rio da In fra- 
es tru tu ra, o go ver no fe de ral tra ba lha
pa ra a im ple men ta ção de mais dois
tre chos: en tre Ca e ti té (BA) e Bar rei ras
(BA), e de Bar rei ras (BA) a Fi guei ró po- 

lis (TO), quan do, fu tu ra men te, irá in- 
ter li gar o por to de Ilhéus a ou tra fer ro- 
via: a Nor te-Sul.

Além dos 28 ati vos a se rem con ce- 
di dos nes ta se ma na, a Agên cia Na ci o- 
nal de Trans por tes Ter res tres (ANTT)
re a li za rá no dia 29 de abril o lei lão da
BR-153/080/414/GO/TO.

A pers pec ti va é de mais R$ 8 bi lhões
de in ves ti men tos e mais de 140 mil
pos tos de tra ba lho.

Em dois anos, o pro gra ma de con-
ces sões já lei lo ou 41 ati vos e con tra- 
tou R$ 44 bi lhões em in ves ti men to – e
mais R$ 13 bi lhões de ou tor ga. Em
2021, a ex pec ta ti va do Pa lá cio do Pla- 
nal to é se jam con ce di dos mais de 50
em pre en di men tos, o que ga ran ti ria
mais R$ 140 bi lhões pa ra o se tor.

A pre vi são do go ver no é che gar ao
fi nal de 2022 com a con tra ta ção de R$
250 bi lhões em in fra es tru tu ra.

BACABAL

Jovem morre em
desabamento de ponte

VÁRIAS PESSOAS ESTAVAM NA PONTE QUANDO ELA DESABOU

Um gra ve aci den te dei xou uma pes soa mor ta, na ci- 
da de de Ba ca bal, dis tan te cer ca de. A pon te me tá li ca da
ci da de de sa bou com vá ri as pes so as, na tar de do úl ti mo
do min go (4). 

A con fir ma ção da mor te do jo vem de 21 anos acon te- 
ceu na ma nhã de on tem, se gun da-fei ra (5)

Pau lo Hen ri que Ne ves Gal vão so freu le sões gra ves in- 
ter nas, che gou a ser en ca mi nha do ao hos pi tal, mas
mor reu du ran te um pro ce di men to ci rúr gi co.

A pon te cor ta o tre cho do Rio Me a rim que pas sa por
Ba ca bal. 

A es tru tu ra ser via pa ra o trá fe go de pe des tres, li gan do
o bair ro o Tri zi de la ao Cen tro da ci da de.

De acor do com in for ma ções do Cor po de Bom bei ros,
no mo men to do aci den te, mui tas pes so as es ta vam em
ci ma da pon te. 

Qua tro pes so as fo ram en ca mi nha das ao hos pi tal
com es co ri a ções le ves.

O co man dan te do Cor po de Bom bei ros Mi li tar do
Ma ra nhão (CBM MA) em Ba ca bal, ca pi tão Da vid Re ri- 
son, re ve lou que não há ne nhum re gis tro de pes so as de- 
sa pa re ci das após o de sa ba men to da pon te.

MARANHÃO

DPE completa 20 anos
com solenidade online

PELAS COMEMORAÇÕES FORAM LIGADAS AS LUSES DA RFFSA

A his tó ria, os avan ços e os de sa fi os da De fen so ria Pú- 
bli ca do Ma ra nhão se rão lem bra dos du ran te to do o mês
de abril, mar can do as co me mo ra ções alu si vas aos 20
anos da ins ti tui ção no es ta do. Em du as dé ca das de ser- 
vi ços pres ta dos, a mais jo vem ins ti tui ção do sis te ma de
Jus ti ça, cri a da com a Cons ti tui ção Ci da dã de 1988, e efe- 
ti va da no Ma ra nhão em 2001, com a pos se dos pri mei- 
ros mem bros de car rei ra, tor nou-se re fe rên cia na de fe sa
e pro te ção dos di rei tos dos que mais pre ci sam e das po- 
pu la ções vul ne rá veis, ain da mais fra gi li za dos em tem- 
pos de pan de mia. E por con ta das res tri ções im pos tas
pe las me di das de pre ven ção ao no vo co ro na ví rus, a pro- 
gra ma ção do ani ver sá rio pre ci sou ser re di men si o na da.
O pon to al to fi ca rá por con ta da so le ni da de vir tu al, mar- 
ca da pa ra ho je, dia 6, às 15h, com trans mis são pe lo
YouTube da DPE/MA. Os pri mei ros de fen so res pú bli cos
e ser vi do res da ins ti tui ção re ce be rão pla cas em re co- 
nhe ci men to ao tra ba lho e ao com pro mis so em fa vor das
po lí ti cas de uni ver sa li za ção de di rei tos no Ma ra nhão.

Co man dan do os ru mos da ins ti tui ção há cer ca de três
anos, o de fen sor-ge ral do Es ta do, Al ber to Bas tos, anun- 
ci ou que a par tir des te ano, to dos os qua dros da ins ti tui- 
ção, que com ple ta rem 20 anos de Ca sa, se rão con de co- 
ra dos com uma pla ca. “Nes tes úl ti mos anos, cres ce mos
e re a fir ma mos o nos so com pro mis so de es tar mais per- 
to da que les que mais pre ci sam. E pa ra is so, além de fir- 
mar par ce ri as com os três Po de res, in ves ti mos em pro je- 
tos de eco no mi ci da de e sus ten ta bi li da de pa ra per mi tir a
am pli a ção da nos sa pre sen ça no es ta do. Pa ra le la men te,
re for ça mos nos sas ações de in te res se co le ti vo, pri o ri za- 
mos as so lu ções ad mi nis tra ti vas de con fli tos e for ta le ce- 
mos a nos sa po lí ti ca de edu ca ção em di rei tos. E tu do is- 
so sem es que cer de que pre ci sá va mos ar ru mar a nos sa
Ca sa, nos es tru tu ran do me lhor, pa ra os enor mes de sa fi- 
os que te mos pe la fren te”, fri sou Bas tos.

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021
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Abertas as inscrições para o auxílio emergencial para profissionais de eventos no
Maranhão. Outros benefícios também estão com credenciamento abertos

Au xí lio pa ra Pro fis si o nais de
Even tos

• Pa ra ter aces so ao re cur so, os in te -
res sa dos de vem com pro var que atu a -

ram pro fis si o nal men te no se tor de
even tos nos úl ti mos nos 24 me ses an -
te ri o res ao dia 11 de mar ço de 2021.
• Os in te res sa dos não po dem pos suir
em pre go for mal ati vo na ini ci a ti va e
nem pos suir car go, em pre go ou fun -
ção na ad mi nis tra ção pú bli ca.
• Os ins cri tos tam bém não po dem ser
ti tu la res de qual quer be ne fí cio pre vi -
den ciá rio ou as sis ten ci al e de vem ter
ren da fa mi li ar men sal per ca pi tal (por
pes soa) de até meio sa lá rio mí ni mo,
ou ren da fa mi li ar men sal to tal de até
dois sa lá ri os mí ni mos (o que for mai -
or).
• O tra ba lha dor in te res sa do de ve
lem brar que o au xí lio emer gen ci al se -
rá pa go ape nas me di an te cre den ci a -
men to e de vi da ha bi li ta ção dos be ne -
fi ciá ri os. Is so quer di zer que não bas ta
se ins cre ver.
• Pa ra ter di rei to ao re cur so, o in te res -
sa do de ve rá aten der a to dos os re qui -
si tos pre vis tos no edi tal. O uso de do -
cu men ta ção in cor re ta po de ina bi li tar
o cre den ci a do e a uti li za ção de do cu -
men tos fal sos po de até mes mo con fi -
gu rar cri me, co mo des ta ca o edi tal.
• “In ser ção de de cla ra ção fal sa com a
fi na li da de de re ce ber o au xí lio emer -
gen ci al cons ti tui cri me ti pi fi ca do no
ar ti go 299 do Có di go Pe nal”, diz o tex -
to.

• Quem vai plei te ar o be ne fí cio de ve -
rá ates tar atu a ção pro fis si o nal no seg -
men to de even tos (nos úl ti mos dois
anos an te ri o res a 11 de mar ço de
2021) por meio da apre sen ta ção de:
• De cla ra ção emi ti da pe lo em pre ga -
dor ou pes soa ju rí di ca pa ra quem o

tra ba lha dor pres ta va ser vi ços (mi cro -
em pre en de do res in di vi du ais e autô -
no mos po de rão ates tar por meio de
au to de cla ra ção.
• Do cu men tos que com pro vem atu a -
ção pro fis si o nal em no mí ni mo 10
even tos.

• có pia da Car tei ra de Tra ba lho e Pre -
vi dên cia So ci al (CTPS)
• com pro van tes de re gis tro na Su pe -
rin ten dên cia Re gi o nal do Tra ba lho e
Em pre go (SR TE)
• port fó lio com in for ma ções so bre a
tra je tó ria do tra ba lha dor e con tra tos
de pres ta ção de ser vi ços
• car ta zes, fol ders, fo to gra fi as, re gis -
tros na im pren sa, men ções na mí dia e
ma té ri as de jor nal
• pos ta gem em re des so ci ais, re ci bos
de pa ga men to ou até mes mo do cu -
men tos si mi la res, emi ti dos por pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca.

Au xí lio-Com bus tí vel

Au xí lio pa ra o Tu ris mo

Pro gra ma So ci al Va le-Gás

BE NE FÍ CI OS

Ve ja co mo vo cê po de
re ce ber os au xí li os

F
o ram cri a dos de qua tro be ne- 
fí ci os emer gen ci ais pe lo Go- 
ver no do Ma ra nhão: Au xí lio-
Com bus tí vel (pa ra mo to ris tas

de apli ca ti vo, mo to ta xis tas e ta xis tas),
Au xí lio Emer gen ci al pa ra o tu ris mo,
Au xí lio Emer gen ci al pa ra o se tor de
even tos e o Pro gra ma So ci al Va le-Gás.
Ve ja co mo vo cê po de ter aces so aos
be ne fí ci os.

O Au xí lio Emer gen ci al aos Tra ba- 
lha do res do Se tor de Even tos se rá pa- 
go em co ta úni ca no va lor de R$ 600.
O cre den ci a men to dos in te res sa dos
se rá re a li za do ex clu si va men te pe la in- 
ter net, até às 23h59 do dia 14 de abril
de 2021 no en de re ço ele trô ni co au xi- 
lio.cul tu ra.ma.gov.br.

Po dem plei te ar o be ne fí cio emer- 
gen ci al pro du to res, pro mo to res (pes- 
soa fí si ca), gar çons, gar ço ne tes, bar- 
man’s, barwo man’s e bar ten der’s, de- 
co ra do res e flo ris tas, bo lei ras (os), do- 
cei ras (os) e co zi nhei ras (os), além de
ce ri mo ni a lis tas, fo tó gra fos, mem bros
de pro du ção téc ni ca e DJs.

Os in te res sa dos de ve rão com pro- 
var que atu a ram pro fis si o nal men te
no se tor de even tos nos úl ti mos nos
24 me ses an te ri o res a 11 de mar ço de
2021; que não pos su em car go, em pre- 
go ou fun ção na ad mi nis tra ção pú bli- 
ca; não pos su em em pre go for mal ati- 
vo jun to à ini ci a ti va pri va da e que não
se jam ti tu la res de qual quer be ne fí cio
pre vi den ciá rio ou as sis ten ci al.

Re qui si tos

Co mo com pro var atu a ção pro fis- 
si o nal em even tos

Po de rão ser uti li za dos di ver sos ti-
pos de do cu men ta ção com pro ba tó- 
ria, co mo por exem plo:

O Au xí lio Emer gen ci al aos Tra ba- 
lha do res do Se tor de Even tos é li mi ta- 
do a ape nas dois mem bros da mes ma
fa mí lia.

Outros auxílios também estão disponíveis
Des ti na do a mo to ris tas de apli ca ti- 

vos, ta xis tas e mo to ta xis tas que re si- 
dam e tra ba lhem no Ma ra nhão, o Au- 
xí lio-Com bus tí vel se rá pa go du ran te
dois me ses, e os va lo res do be ne fí cio
va ri am de acor do com a po pu la ção da
ci da de on de os pro fis si o nais de sem- 
pe nhem su as ati vi da des.

Pa ra mo to ris tas que atu am em ci- 
da des com até 20 mil ha bi tan tes se rá
pa go Au xí lio-Com bus tí vel no va lor de
R$ 60 pa ra con du to res de mo to ci cle- 
tas e de R$ 180 pa ra mo to ris tas de car- 
ros. Já pa ra ci da des com po pu la ção
en tre 20 mil e 50 mil ha bi tan tes, o va- 
lor do re pas se se rá de R$ 80 pa ra mo- 
to ci cle tas e R$ 240 pa ra car ros. No ca- 
so dos mo to ris tas que mo ram em ci- 
da des com po pu la ção su pe ri or a 50
mil ha bi tan tes, o be ne fí cio se rá de R$
100 pa ra mo to ci cle tas e R$ 300 pa ra
car ros.

Os in te res sa dos de ve rão com pro- 
var atu a ção pro fis si o nal em ca da um
dos seg men tos, me di an te apre sen ta- 
ção do do cu men to de per mis são pa ra
pres ta ção do ser vi ço (emi ti do por ór- 
gãos mu ni ci pais) ou pe la pla ta for ma
de trans por te pri va do aci o na do por
App. Bas ta aces sar o si te: http://au xi- 
lio.mob.ma.gov.br/ pa ra fa zer o ca- 
das tro.

De ve rão obri ga to ri a men te in for- 
mar no for mu lá rio ele trô ni co os se- 
guin tes da dos: 
No me com ple to, RG, CPF, CNH, E-
mail, Te le fo ne, Da dos ban cá ri os de ti- 
tu la ri da de do be ne fi ciá rio (Con ta
Cor ren te ou Con ta Di gi tal).

Da So li ci ta ção e do Pa ga men to
A so li ci ta ção do au xí lio já po de ser fei- 
to, pois es tá aber to des de a úl ti ma sex- 
ta-fei ra (2). O au xí lio se rá cre di ta do
di re ta men te na con ta in for ma da no
for mu lá rio de so li ci ta ção, lo go após
to das as va li da ções por par te da Agên- 
cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba na e
Ser vi ços Pú bli cos – MOB.

O Au xí lio Emer gen ci al pa ra o Se tor
do Tu ris mo se rá des ti na do a dois pú- 
bli cos: gui as de tu ris mo e a em pre sas
de trans por te co le ti vo que atu em com
fre ta men to e tu ris mo de pas sa gei ros.

Pa ra os gui as de tu ris mo que atu am
no Ma ra nhão, se rá des ti na do au xí lio
pa go em co ta úni ca no va lor de R$
600. Já pa ra as em pre sas de trans por te
que atu am com tu ris mo de pas sa gei- 
ros se rá pa go au xí lio no va lor de R$
1.000.

Os gui as de tu ris mo in te res sa dos
em re ce ber o be ne fí cio de vem pos suir
ins cri ção no Ca das tur (ca das tro dos
pres ta do res de ser vi ços no tu ris mo)

do Mi nis té rio do Tu ris mo, co mo ope- 
ra do res tu rís ti cos (sub clas se Gui as
Tu rís ti cos), até o dia 26 de mar ço de
2021.

Além de ins cri ção no Ca das tur, as
em pre sas in te res sa das no au xí lio
emer gen ci al tam bém de ve rão ter ins-
cri ção ati va na MOB até o dia 26 de
mar ço de 2021. O in te res sa do de ve rá
aces sar o si te: www.au xi lio.tu ris- 
mo.ma.gov.br, até as 23h59 do dia 12
abril e pre en cher o for mu lá rio que es-
ta rá dis po ní vel no en de re ço ele trô ni- 
co.

O Pro gra ma So ci al Va le-Gás ga ran- 
te a dis tri bui ção de gás de co zi nha a
fa mí li as ma ra nhen ses em si tu a ção de
mai or vul ne ra bi li da de so ci al. Po de rão
ter aces so ao be ne fí cio ins cri tos no
Ca dÚ ni co (Ca das tro Úni co pa ra pro- 
gra mas so ci ais do Go ver no Fe de ral)
que não te nham ne nhu ma ou tra ren-
da.

A Se des, res pon sá vel pe la iden ti fi-
ca ção das fa mí li as que se en cai xam
nos pa râ me tros exi gi dos pe lo pro gra-
ma, en tre ga rá o Va le-Gás por até qua- 
tro ve zes con se cu ti vas, pa ra as fa mí li-
as ha bi li ta das ao be ne fí cio. Mas aten- 
ção! É es sen ci al que os in te res sa dos
no Va le-Gás es te jam com o ca das tro
atu a li za do no Ca dÚ ni co.

PA TRÍ CIA CU NHA

548.665 do ses apli ca das

Va ci na ção am pli a da

VA CI NA ÇÃO

Mais de meio mi lhão
de do ses apli ca das
no Ma ra nhão 

O es ta do tem mais de 244 mil ca sos con fir ma dos de
Co vid-19. O bo le tim epi de mi o ló gi co do es ta do do Ma ra- 
nhão do dia 4 apon tou 6.236 óbi tos. Na ca pi tal, São Luís,
são 34.475 ca sos con fir ma dos da do en ça e 1.699 óbi tos.
191 no vos ca sos fo ram re gis tra dos nas úl ti mas 24h, com
45 óbi tos, sen do 5 re gis tra dos nas úl ti mas 24h. Dos ca- 
sos no vos, 90 fo ram na Gran de Ilha, 95 em Im pe ra triz e 6
nas de mais re giões.

A ta xa de ocu pa ção de lei tos de UTI ex clu si vos pa ra
Co vid-19 na Gran de Ilha es tá em 87,08% do to tal de 271.
Dos 583 lei tos clí ni cos, 80,48% es tão ocu pa dos. Em São
Luís, de acor do com a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de,
dos 30 lei tos de UTI, 93,4% es tão ocu pa dos. Já os lei tos
clí ni cos (in cluin do os de su por te avan ça do), do to tal de
90, 32 es tão ocu pa dos, com ta xa de ocu pa ção de 35,6%.

O go ver no do es ta do já dis tri buiu 815.360 do ses de
va ci na con tra a Co vid-19. Até en tão, 548.665 do ses fo- 
ram apli ca das, dan do um per cen tu al de co ber tu ra de
67.29%. 

Em to do o es ta do, cer ca 80 mu ni cí pi os não al can ça- 
ram o per cen tu al de 70% de co ber tu ra va ci nal, de ter mi- 
na do em de cre to, pe lo go ver no do es ta do. En tre eles es- 
tão, Bu ri ti cu pu, Itin ga do Ma ra nhão, São Fran cis co do
Bre jão, Al to Par naí ba, Fei ra No va do Ma ra nhão e Ca xi as,
por exem plo. 

Cha ma aten ção os mu ni cí pi os de São João do So ter,
que apli cou ape nas 27% das 2.919 do ses re ce bi das, as- 
sim co mo Ana ja tu ba (33,35%) e Al cân ta ra com 30,75%,
das 10.868 do ses re ce bi das.

No ca so de Al cân ta ra, a For ça Es ta du al de Saú de do
Ma ra nhão (FES MA) es tá au xi li an do na imu ni za ção das
co mu ni da des qui lom bo las con tra a Co vid-19. Em Al- 
cân ta ra fo ram apli ca das, no úl ti mo sá ba do, 1.842 do ses
nas co mu ni da des: Cu ju pe, Oi tiua, Ita ma ta tiua, Pe ro ba,
São João de Cor tes, Pep tal – Pe ru, Ja peu e Se de do mu ni- 
cí pio.

Na ca pi tal, fo ram apli ca das 119.776 do ses, sen do
88.993 na pri mei ra apli ca ção e 30.783 na se gun da do se,
até sá ba do, 3 de abril.

Com o mais re cen te lo te de 229 mil va ci nas con tra Co- 
vid-19, re ce bi do no úl ti mo dia 2, o Ma ra nhão con ta bi li- 
za ter re ce bi do 1.234.290 do ses em 11 lo tes dis tin tos.

Es se úl ti mo lo te foi o mai or re ce bi do até en tão. No to- 
tal, são 229.350 do ses da As tra Ze ne ca (18.750) e Co ro na- 
Vac (210.600). Par te das do ses são des ti na das aos pro fis- 
si o nais da for ça de se gu ran ça, que pe la pri mei ra vez en- 
tram no gru po de va ci na ção.  A Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) co me ça a dis tri bui ção dos imu no bi o ló gi cos
aos mu ni cí pi os nes ta se ma na.

Em São Luís um no vo es pa ço pa ra va ci na ção es tá em
fun ci o na men to, co mo equi pa men to da Pre fei tu ra de
São Luís. É o Es pa ço Re ser va (ao la do do Shop ping da
Ilha). “Va mos agi li zar ain da mais a va ci na ção em nos sa
ci da de com a en tre ga de mais um pon to, des ta vez na
Uni ver si da de Fe de ral, na Área Ita qui-Ba can ga, e à me di- 
da que for mos re ce ben do mais va ci nas, va mos des cen- 
tra li zar ain da mais a va ci na ção com aber tu ra de no vos
pon tos na ci da de”, as se gu rou o pre fei to Edu ar do Brai de.

O no vo pon to vai con tar com 10 sa las de va ci na ção,
si na li za ção ade qua da e equi pes pa ra ori en tar o pú bli co,
área de pós-va ci na pa ra ob ser var o sur gi men to de al- 
gum ti po de re a ção ad ver sa e am bu lân cia do Ser vi ço de
Aten di men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu) pa ra pres tar
as sis tên cia aos va ci na dos, ca so se ja ne ces sá rio, co mo
de ter mi na o Pla no Mu ni ci pal de Imu ni za ção, que tem
ga ran ti do a São Luís uma efi ci ên cia de mais de 95% na
apli ca ção da va ci na. De acor do com o cro no gra ma da
Se mus, va ci nam-se nes ta ter ça e quar ta (6 e 7), ido sos e
pro fis si o nais de se gu ran ça pú bli ca.

Nes ta ter ça e quar ta fei ra va ci nam-se os ido sos de 67
anos ca das tra dos na pla ta for ma Va ci na São Luís. No dia
6, pe la ma nhã, os nas ci dos em ja nei ro, fe ve rei ro e mar- 
ço; e pe la tar de os de abril, maio e ju nho. No dia 7, pe la
ma nhã é a vez dos nas ci dos em ju lho, agos to e se tem- 
bro; e pe la tar de os de ou tu bro, no vem bro e de zem bro.
Além da UF MA e do Mul ti cen ter Se brae, a va ci na ção po- 
de ser fei ta pe lo es que ma de   dri ve-th ru no Es pa ço Re- 
ser va, ao la do do Shop ping da Ilha. 

O aten di men to é 8h às 18h e o ido so pre ci sa le var do- 
cu men to de iden ti fi ca ção.

Os guar das mu ni ci pais ini ci a ram va ci na ção on tem
(5). No dia 7 se rá a vez do Ba ta lhão do Exér ci to (24° BIS),
com apli ca ção no Quar tel do 24° BIS (João Pau lo). “É
pre ci so le var a car tei ra fun ci o nal ou do cu men to ofi ci al
com fo to. A va ci na ção se gui rá as lis tas dis po ni bi li za das
pe las cor po ra ções, com as pri o ri da des da Nor ma Téc ni- 
ca do Mi nis té rio da Saú de”, in for mou a Se mus.

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) tam bém abriu
no vos pos tos de dri ve-th ru pa ra va ci na ção dos pro fis si- 
o nais das for ças ar ma das, se gu ran ça e sal va men to. Os
ser vi ços es tão fun ci o nan do nos es ta ci o na men tos do
São Luís Shop ping (São Luís) e Im pe ri al Shop ping (Im- 
pe ra triz), das 8h às 18h, pa ra aten der, ini ci al men te, tra- 
ba lha do res da ati va com 50 anos ou mais.

Pa ra va ci na ção, se rá ne ces sá rio apre sen tar do cu men- 
to de iden ti fi ca ção com fo to, car tão do SUS, com pro- 
van te de re si dên cia e úl ti mo con tra che que. No dri ve-th- 
ru de São Luís se rão va ci na dos so men te pro fis si o nais re- 
si den tes na ca pi tal.

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A diretoria do Bacabal dispensou 11 jogadores e mais o supervisor Flávio. Ao mesmo
tempo liberou o técnico interino Baresi, e chamou Marlon Cutrim para assumir o time

BACABAL

Barca da dispensa
despacha time inteiro
NERES PINTO

F
al tan do ape nas dois jo gos pa- 
ra ter mi nar a pri mei ra fa se do 
Cam pe o na to Ma ra nhen se ( 
Se rie A), a di re to ria do Ba ca bal 

re sol veu des pe dir 11 jo ga do res e mais 
o su per vi sor Flá vio. Ao mes mo tem po, 
li be rou o téc ni co in te ri no Ba re si, que 
fi ca rá ape nas co mo as sis ten te da ad- 
mi nis tra ção, e cha mou o ma ra nhen se 
Mar lon Cu trim pa ra as su mir co mo 
trei na dor. Os atle tas que ti ve ram seus 
con tra tos res cin di dos fa zem par te de 
um gru po que na da acres cen ta ram à 
equi pe na pas sa gem de dois trei na do- 
res.

A lis ta dos dis pen sa dos  é com pos ta 
por  Ra fa el Me lo, Ba bu, Re nan, Gil son, 
Ra fa el Lu cas, Le an dri nho, Re na ti nho, 
Yure, Dewer, Ney  San ti a go e Pau lo. 
On tem, fo ram en ca mi nha dos pa ra re- 
gis tro na CBF os atle tas Raylanderson 
Wem ble de Sou sa Lo pes  e Luís Ro ber- 
to Nas ci men to Ma tos. Os ou tros qua- 
tro no va tos só te rão seus no mes di vul- 
ga dos quan do os con tra tos de rem en- 
tra da na CBF.

Em con ta to com a re por ta gem de O 
Im par ci al, o pre si den te  Ro dri go dis se 
que as dis pen sas já de ve ri am ter 
acon te ci do, pois os jo ga do res não 
eram na da da qui lo que dis se ram os 
em pre sá ri os res pon sá veis pe las in di- 
ca ções. “Na ver da de, eles já não vi- 
nham agra dan do des de aque le jo go 
di an te do São Jo sé, quan do ga nha- 
mos, mas fi ca mos de olho no ren di- 
men to de les. Não res tou di zen do que 
eles fa zem par te de al gum gru po que 
de se qui li bra os re sul ta dos de cam po –

Jo go de ci si vo

MARLON CUTRIM CHEGA PARA COMANDAR A EQUIPE EM APENAS DUAS PARTIDAS

não te mos co mo pro var is so -, mas 
achei por bem to mar es sa me di da, 
por que não gos ta mos de na da do que 
eles vi nham jo gan do. Tam bém apro- 
vei ta mos e li be ra mos o su per vi sor 
Flá vio e con tra ta mos seis atle tas do 
fu te bol ma ra nhen se, in clu si ve do in- 
te ri or que, pe las in for ma ções que te- 
mos, são bem me lho res”.

O pre si den te do BEC dis se ain da 
es tar oti mis ta com a pos si bi li da de do 
ti me ba ca ba len se con quis tar a clas si- 
fi ca ção pa ra a pró xi ma fa se do Es ta- 
du al.

“Sei das di fi cul da des, mas en quan- 
to hou ver chan ces, va mos lu tar. Te- 
mos ape nas três pon tos e po de mos 
che gar a no ve. Is so nos da rá a opor tu- 
ni da de de es ca par do re bai xa men to e 
se guir no cam pe o na to. Tu do é pos sí- 

vel. Acre di to nos atle tas que con ti nu-
am com a gen te e no tra ba lho do Mar-
lon”.

O di ri gen te afir mou que Mar lon já 
ha via si do con vi da do, an te ri or men te, 
pa ra ocu par a fun ção, mas não acei- 
tou por fal ta de tem po. Os no vos con- 
tra ta dos são dois za guei ros, um meia, 
um vo lan te e um ata can te.

Ho je, o Ba ca bal vol ta a cam po pa ra 
en fren tar o Ju ven tu de, em São Ma- 
teus, a par tir das 15h. Com três pon- 
tos, o BEC ain da en fren ta o Im pe ra triz 
na úl ti ma ro da da, fo ra de ca sa. Os 
con cor ren tes são o São Jo sé (7) e Ia pe 
(8), que ain da vão jo gar con tra Ju ven-
tu de e Sam paio Cor rêa, res pec ti va-
men te, na úl ti ma ro da da.

GRÊMIO

Com sintomas de
Covid, Renato é vetado

RENATO NÃO COMANDARÁ O GRÊMIO NA LIBERTADORES

O téc ni co do Grê mio Re na to Por ta lup pi foi ve ta do pe- 
lo de par ta men to mé di co da vi a gem a Qui to, no Equa- 
dor, on de a equi pe en fren ta o In de pen di en te Del Val le
na pró xi ma quar ta, pe lo jo go de ida da ter cei ra fa se da
Li ber ta do res. O trei na dor apre sen tou sin to mas de Co- 
vid-19 e per ma ne ce em iso la men to por pre cau ção.

Se gun do o mé di co Már cio Dor nel les, Re na to sen te
do res mus cu la res e in fla ma ção na gar gan ta, além de fe- 
bre e in dis po si ção du ran te a noi te de do min go. No úl ti- 
mo tes te re a li za do pe lo clu be pa ra Co vid-19, no sá ba do,
o re sul ta do do téc ni co foi ne ga ti vo.

De qual quer for ma, con for me os pro to co los sa ni tá ri- 
os ado ta dos pe lo Grê mio, um no vo exa me foi co le ta do
on tem, se gun da-fei ra (5).

As sim, a de le ga ção tri co lor que em bar cou pa ra o
Equa dor, na ma nhã de on tem, foi co man da da pe lo au xi- 
li ar Ale xan dre Men des. Ele in clu si ve es te ve à fren te da
equi pe nas pri mei ras par ti das do Gau chão, en quan to
Re na to e os prin ci pais jo ga do res re ce be ram 10 di as de
re ces so. O Grê mio en fren ta o In de pen di en te Del Val le
em Qui to, às 19h15, des ta quar ta-fei ra (7), no pri mei ro
jo go da ter cei ra fa se da Li ber ta do res.

A es ca la ção se rá pra ti ca men te a mes ma que der ro tou
o In ter no Gre-Nal de sá ba do por 1 a 0. Mai con, que dei- 
xou a par ti da man can do, po de ser subs ti tuí do por Dar- 
lan.

COMANDO TÉCNICO

Atlético-GO anuncia Jorginho

COMO TÉCNICO, JORGINHO DE 56 ANOS, TREINOU POR ÚLTIMO O CORITIBA, NA SÉRIE A DE 2020

O Atlé ti co-GO anun ci ou a con tra ta ção
do téc ni co Jor gi nho. O pre si den te Ad son
Ba tis ta in for mou so bre a che ga da do no vo
co man dan te via Twit ter.

Jor gi nho tem 56 anos e trei nou por úl ti- 
mo o Co ri ti ba, na Sé rie A de 2020. De mi ti do
em ou tu bro, o trei na dor per ma ne ceu um
tem po afas ta do do mer ca do da bo la, exer- 
ceu a fun ção de co men ta ris ta es por ti vo e
ago ra re tor na ao fu te bol pa ra co man dar o
Dra gão.

Jor gi nho tam bém tem no cur rí cu lo pas- 
sa gens por clu bes co mo Fla men go, Vas co,
Pon te Pre ta e Bahia, den tre ou tros. No fu te- 
bol goi a no, co man dou o Goiás em 2010,
ten do par ti ci pa do da cam pa nha do vi ce da
Co pa Sul-Ame ri ca na, mas tam bém do re- 
bai xa men to na Sé rie A.

Fo ra do Bra sil, o trei na dor já tra ba lhou
Á

no fu te bol do Ja pão e dos Emi ra dos Ára bes.
Após co me çar a car rei ra de téc ni co no
Amé ri ca-RJ, Jor gi nho foi au xi li ar de Dun ga
na se le ção bra si lei ra en tre 2006 e 2010 e es- 
te ve na Co pa do Mun do da Ári ca do Sul, em
2010.

Co mo jo ga dor, Jor gi nho tam bém ves tiu
a ca mi sa de gran des clu bes e foi cam peão
com o Bra sil na Co pa do Mun do de 1994,
nos Es ta dos Uni dos.

Atu al lí der do Gru po A do Cam pe o na to
Goi a no, o Atlé ti co-GO tem se te vi tó ri as em
se te jo gos na tem po ra da, so man do um
tam bém da Co pa do Bra sil. O Dra gão vi nha
sen do co man da do por João Pau lo San ches,
da co mis são téc ni ca per ma nen te, e ain da
tem pe la fren te no ca len dá rio em 2021 a
dis pu ta da Co pa Sul-Ame ri ca na e do Bra si- 
lei rão.

FÓRMULA 1

Corridas devem ser canceladas

CEO DA MCLAREN, ZAK BROWN, FALOU SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE GPS

Mes mo em meio aos de sa fi os lo gís ti cos
e sa ni tá ri os im pos tos pe la pan de mia de
Co vid-19 em 2020, a F1 con se guiu pro du- 
zir um ca len dá rio de 17 cor ri das dis tri buí- 
das em pou co mais de seis me ses. Pa ra
2021, a ca te go ria es pe rar re a li zar 23 cor ri- 
das de mar ço a de zem bro. Se gun do o CEO
da McLa ren, Zak Brown, es se nú me ro de- 
ve ser im pac ta do com a evo lu ção da pan- 
de mia, pro vo can do o can ce la men to de
“”uma ou du as cor ri das”. “Acha mos que
vai ha ver um im pac to, o ca len dá rio já foi
al te ra do uma vez. Acho que a ca te go ria fez
um tra ba lho in crí vel ao con se guir 17 cor- 
ri das em meio ano (em 2020). É óti mo co- 
me çar mos (2021) em mar ço. Mas acho
que va mos per der uma ou du as cor ri das”,
afir mou no GP do Bah rein.

Ape sar dos pos sí veis can ce la men tos ao
lon go do ano, Brown acre di ta que um ca- 
len dá rio com pe lo me nos 20 cor ri das já é
bem sa tis fa tó rio pa ra uma tem po ra da co- 
me çan do em mar ço. O ame ri ca no se diz
con fi an te com a pos si bi li da de. “Não faz
mui to tem po, co mo to dos sa bem, o ca len- 
dá rio era de 15, 16, 17 ou 18 cor ri das, en- 
tão acho que se con se guir mos en trar em
20 cor ri das em uma tem po ra da nor mal
(de mar ço a de zem bro), já é um ca len dá- 
rio de Fór mu la 1 mui to com ple to. Acho
que só te re mos que ver co mo as coi sas e
as va ci nas vão se de sen ro lan do ao lon go

do ano e ver quais paí ses po dem ou não
ser afe ta dos. Es tou con fi an te de que che- 
ga re mos em 20 cor ri das no pe río do de
mar ço a de zem bro”.

An tes mes mo da tem po ra da co me çar, o
ca len dá rio 2021 da F1 já so freu mu dan- 
ças. O GP da Aus trá lia, que de ve ria abrir o
ca len dá rio em 21 de mar ço, foi adi a do pa- 
ra 21 no vem bro após o país im por me di- 
das res tri ti vas a vi a jan tes pa ra con ter uma
no va on da do co ro na ví rus.

Com is so, o GP do Ba rein abriu o cam- 
pe o na to no dia 28 de mar ço. Pa ra aco mo- 
dar a cor ri da em Mel bour ne no se gun do
se mes tre, a F1 an te ci pou o GP de São Pau- 
lo em uma se ma na. Ago ra a eta pa em In- 
ter la gos se rá re a li za da no dia 7 de no vem- 
bro. A pe di do dos or ga ni za do res do GP da
Chi na, a eta pa tam bém foi adi a da. Mas di- 
fe ren te men te da cor ri da na Aus trá lia, a
pro va em Xan gai ain da não tem no va da ta
no ca len dá rio. O seu an ti go pos to de ter- 
cei ra eta pa da tem po ra da, in clu si ve, foi
pre en chi do pe lo cir cui to ita li a no de Imo- 
la, no dia 18 de abril.

O es pa ço re ser va do ao GP do Vi et nã,
em 2 de maio, foi pre en chi do pe lo GP de
Por tu gal, em Por ti mão. As no vas mu dan- 
ças re sul ta ram no en cer ra men to do cam- 
pe o na to uma se ma na mais tar de que o
pre vis to, com o GP de Abu Dha bi fe chan- 
do a tem po ra da em 12 de de zem bro.

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021

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

Clipe revela Tom Jobim
com pegada moderna
M

es clar bos sa no va e blu es 
com to que de pop mo der- 
no. As sim é o tra ba lho do 
Due Loun ge Mu sic, que 

man dou pa ra as pla ta for mas di gi tais 
o sin gle-cli pe “Cor co va do”. For ma do 
pe la can to ra Adri a na Bu ze lin e o gui- 
tar ris ta Ro dri go Vi la ça, o duo pre pa ra 
EP com qua tro fai xas au to rais e cin co 
re lei tu ras. “Nos so pri mei ro dis co te rá 
so men te mú si cas bra si lei ras”, re ve la 
Adri a na.

Clás si co do can ci o nei ro de Tom Jo- 
bim (1927-1994) e Vi ni cius de Mo ra es 
(1913-1980), “Cor co va do” ga nhou no- 
vo ar ran jo, as si na do pe lo pro du tor 
Fá bio Gon çal ves. Gra va do no es tú dio 
Mi né rio de Fer ro, do Jo ta Quest, on de 
o cli pe foi fil ma do, o tra ba lho con tou 
com a par ti ci pa ção de Már cio Bu ze lin 
(sin te ti za do res), Bru no Ve loz zo (bai xo 
acús ti co), Ch ris ti a no Cal das (wur lit- 
zer e ham mond), Léo Pi res (ba te ria) e 
Fá bio Gon çal ves (vi o lões).

Adri a na é ir mã de Már cio Bu ze lin, 
te cla dis ta do Jo ta Quest. “O Due 
Loun ge me sur pre en deu com sua 
iden ti da de pró pria, en vol ven do MPB, 
jazz e rhythm and blu es, po rém com 
uma pi ta da de mo der ni da de”, diz ele, 
res sal tan do que o pro je to não es tá 
pre so a es ti los. “Ele tem am pli tu de, 
es se le que de po der dar no vas ver sões 
às mú si cas”, diz o te cla dis ta.

Com voz do ce, Adri a na sem pre ali- 
men tou o so nho de can tar. Te ve co mo 
re fe rên cia a can to ra lí ri ca Ma ria He le- 
na Bu ze lin (1931-2005), tia de la. “Che- 
guei a to car pi a no por 15 anos. Már cio 
tam bém to ca va, só que de ou vi do, na- 
que la épo ca. Era en gra ça do: eu, com 7 
anos, ti ra va as mú si cas len do par ti tu- 
ras. Ele fi ca va ali ou vin do e, mi nu tos 
de pois, pe ga va tu do de ou vi do.”

Os dois vêm de uma fa mí lia mu si- 
cal. “Es cu tá va mos mú si ca clás si ca 
com meu pai, Tar cí sio Bu ze lin, com-

Ins pi ra ção

CANTORA ADRIANA BUZELIN E GUITARRISTA RODRIGO VILAÇA FORMAM LOUNGE MUSIC

po si tor e pi a nis ta. Meu avô, Fran cis co 
Bu ze lin, era pi a nis ta. Aliás, meu bi- 
savô e meu ta ta ravô tam bém eram”, 
diz Adri a na. Ela ci ta tam bém o tio, Jo- 
sé Car los Bu ze lin, pi a nis ta e crí ti co de 
mú si ca eru di ta.

A pan de mia im pul si o nou a car rei ra 
de can to ra. “Pen sei: vou fa zer al go que 
sem pre quis, que é can tar. Pro cu rei a 
pro fes so ra de can to Adri a na Lo pes e 
co me cei a to mar au las. Dis se a ela que 
gos to de bos sa no va, MPB, mú si cas 
in ter na ci o nais, soul, jazz e blu es. Ela 
res pon deu: ‘Vo cê quer can tar? En tão 
va mos co me çar já’”.

E as sim foi. Ao se en con trar com 
Ro dri go Vi la ça, ami go de fa cul da de e 
ad vo ga do, sou be que ele de se ja va fa- 
zer um pro je to au to ral. O Due Loun ge 
sur giu ali. “Só que gos to de bos sa no va 
e ele de Guns n’ Ro ses. Te mos gos tos 
di fe ren tes, mas um só pro pó si to”, diz 
Adri a na. Ro dri go propôs um pro je to 
li ga do à mú si ca loun ge e ela acei tou. 
“Era o que eu que ria, mú si ca re la xan- 
te, gos to sa de ou vir, mas que tam bém 
ti ves se a pe ga da de le, de rock and 
roll.”

Aos 7 anos, Ro dri go Vi la ça to ca va 
pi a no. “Quan do co nhe ci El vis Presley 

nos fil mes da ‘Ses são da Tar de’, pas sei 
pa ra o vi o lão. Por vol ta dos 15 anos, 
me tor nei fã do Slash, gui tar ris ta do 
Guns’n’Ro ses. Era ne le que me ins pi-
ra va pa ra mon tar ban das co vers em 
BH”, re ve la o gui tar ris ta.

Ao for mar du pla com Adri a na, Ro- 
dri go con vi dou o ami go Fá bio Gon- 
çal ves pa ra pro du zir o EP dos dois. A 
ver são de “Cor co va do”, ex pli ca, pro- 
põe al go di fe ren te. “Re sol ve mos lan- 
çar es sa can ção de Jo bim com pe ga da 
mais mo der na. Deu cer to.”

O pró xi mo sin gle se gue o mes mo 
ca mi nho. “Na mú si ca de Jo bim, a li- 
nha de gui tar ra foi mais pu xa da pa ra o 
San ta na (ins tru men tis ta me xi ca no). 
Já na pró xi ma, que se rá au to ral, pu xa-
rei mais pa ra o blu es. Aí en tra o BB 
King, ou tra ins pi ra ção pa ra mim”, 
con ta.

O pro du tor Fá bio Gon çal ves apro-
va o pro je to, que, na opi nião de le, va- 
lo ri za a “boa MPB”. “Is so de uma for- 
ma mo der ni za da, com ele men tos do 
rock e do blu es, con tri bui ção do Ro- 
dri go pa ra es se bo lo que co lo ca mos 
no li qui di fi ca dor”, diz.

DISPONÍVEL

Versão russa de Senhor dos Anéis no Youtube

TELEFILME RUSSO FOI EXIBIDO APENAS UMA VEZ NA TELEVISÃO

Em bo ra se ja au to má ti co as so ci ar
adap ta ções ci ne ma to grá fi cas de O Se- 
nhor dos Anéis à tri lo gia de block bus- 
ters de Pe ter Jack son, a União So vié ti- 
ca já ha via adap ta do a obra de J.R.R.
Tol ki en uma dé ca da an tes de A So ci e- 
da de do Anel che gar aos ci ne mas. O
te le fil me foi con si de ra do per di do por
anos, já que nun ca foi en con tra do nos
ar qui vos da emis so ra.

Lan ça do em 1991, a

ver são de bai xís si mo

or ça men to de A

So ci e da de do Anel foi

lan ça da no YouTube em

du as par tes. Ape sar de

es tar com o áu dio

ori gi nal e sem le gen das,

fãs da sa ga li te rá ria

con se gui rão iden ti fi car

al guns dos mo men tos

icô ni cos do pri mei ro

li vro da tri lo gia de

Tol ki en na pro du ção

so vié ti ca.

A Ama zon fe chou con tra to em 2017
pa ra adap tar a his tó ria de J.R.R. Tol ki- 
en pa ra a te le vi são. 

O acor do diz que a em pre sa po de
con tar his tó ri as da Se gun da Era da
Ter ra Mé dia, in cluin do mo men tos co-
mo a as cen são de Sau ron e a for ja dos
Anéis de Po der.

No en tan to, a Ama zon ain da não
re ve lou qual his tó ria pre ten de con tar,
afir man do ape nas que “am bi en ta da
na Ter ra-Mé dia, a adap ta ção te le vi si- 
va ex plo ra rá no vas tra mas an te ce den- 
do A So ci e da de do Anel, de J.R.R. Tol- 
ki en.”

An tes, a sé rie de O Se nhor dos
Anéis es ta va pre vis ta pa ra es tre ar no
Ama zon Pri me Vi deo em 2021. 

Não se sa be, por en quan to, se a
pan de mia atra sa rá o lan ça men to.

21 (1992)

Sem Mim (2011)

Cur ta!On ce le bra 46
anos do Gru po Cor po
com qua tro es pe tá cu los
e um do cu men tá rio

O Gru po Cor po, uma das mais con sa gra das com pa- 
nhi as de dan ça bra si lei ras, com ple ta 46 anos em 2021 e
45 des de a es treia de seu pri mei ro es pe tá cu lo, o su ces so
“Ma ria Ma ria” —  com mú si ca ori gi nal de Mil ton Nas ci- 
men to — que fi cou uma dé ca da em car taz. Pa ra co me- 
mo rar sua tra je tó ria, o Cur ta!On — clu be de do cu men- 
tá ri os do Cur ta! no NOW, da NET /Cla ro —, pre pa rou
com ex clu si vi da de o Es pe ci al Gru po Cor po, que le va ao
stre a ming qua tro co re o gra fi as e um do cu men tá rio so- 
bre os pri mei ros anos da com pa nhia mi nei ra se di a da
em Be lo Ho ri zon te.

A par tir de abril, o as si nan te do Cur ta!On po de rá as- 
sis tir aos es pe tá cu los “21” (1992), Onqotô” (2005), “Sem
Mim” (2011) e “Le cu o na” (2004) — que, dia 6 de abril,
tam bém es ta rá no ca nal Cur ta!, na TV pa ga li ne ar — 
além do “Do cu men tá rio His tó ri co de Ma ria Ma ria até
Mis sa do Or fa na to”, que con ta os pri mei ros 15 anos de
exis tên cia do Gru po Cor po.

Li de ra do pe los ir mãos Pe der nei ras — Ro dri go, o co- 
reó gra fo, e Pau lo, o di re tor ar tís ti co —, o Gru po Cor po se
tor nou re fe rên cia no ce ná rio da dan ça bra si lei ra e con- 
quis tou re co nhe ci men to in ter na ci o nal. Du ran te três
anos, en tre 1996 e 1999, a com pa nhia fez re si dên cia em
Lyon, na Fran ça, quan do es tre ou al gu mas de su as cri a- 
ções co re o grá fi cas em ter ras eu ro pei as. Com 40 es pe tá- 
cu los cri a dos até ho je, a com pa nhia já se apre sen tou em
paí ses co mo Is lân dia, Co reia do Sul, Lí ba no, Es ta dos
Uni dos, Cin ga pu ra, Itá lia, Fran ça, Ja pão, en tre mui tos
ou tros.

Con fi ra as si nop ses das pro du ções do Es pe ci al Gru po
Cor po, no Cur ta!On:

“21” é um di vi sor de águas na his tó ria do Gru po Cor- 
po. De pois de atu ar por uma dé ca da com te mas mu si- 
cais pré-exis ten tes, a com pa nhia mi nei ra vol ta, com es- 
te ba lé, a tra ba lhar com mú si ca es pe ci al men te com pos- 
ta. Da teia de com bi na ções de rit mos e de tim bres em
tor no do nú me ro 21, con ti da nas par ti tu ras cri a das por
Mar co Antô nio Gui ma rães — di re tor ar tís ti co do Uak ti
—, o co reó gra fo Ro dri go Pe der nei ras cria uma es cri tu ra
co re o grá fi ca cu jo pul so, ou im pul so, é de trans pi ra ção
ma te má ti ca. O res ga te da ideia de tra ba lhar com uma
tri lha fei ta sob en co men da per mi te tam bém que o Gru- 
po Cor po avan ce na in ves ti ga ção de um vo ca bu lá rio
pró prio iden ti fi ca do com su as raí zes bra si lei ras.

Le cu o na (2004)- Em 2004, o Gru po Cor po ren de-se à
ge ni a li da de do mai or íco ne da mú si ca cu ba na, o pi a nis- 
ta Er nes to Le cu o na, e de ci de abrir uma ex ce ção à re gra
es ta be le ci da em 1992, de só tra ba lhar com tri lhas ex clu- 
si vas, pa ra co lo car em ce na o ba lé que le va o seu no me:
“Le cu o na”. Os ca sais se su ce dem de can tan do pai xões,
se gun do ro tei ros que vêm tan to do ro man tis mo mais
des bra ga do quan to do re a lis mo sem más ca ra de ca da
um de nós. O fi gu ri no re me te a um gran de sa lão de bai- 
les à mo da an ti ga; mas o que é an ti go aqui vi ra a ima gem
te a tral do que há de mais per ma nen te na vi da amo ro sa e
eró ti ca. “Le cu o na” é uma dan ça da pai xão: tor tu o sa, di- 
fí cil, di ver ti da, ale gre, im pos sí vel.

Onqotô (2005)– A per ple xi da de e a pe que nez do ho- 
mem di an te da vas ti dão do uni ver so são o te ma cen tral
de “Onqotô”, ba lé que, em 2005, mar cou as co me mo ra- 
ções dos 30 anos do Gru po Cor po. As si na da por Ca e ta no
Ve lo so e Jo sé Mi guel Wis nik, a tri lha so no ra tem co mo
pon to de par ti da uma bem-hu mo ra da dis cus são so bre a
pa ter ni da de do uni ver so. Na co re o gra fia cri a da por Ro- 
dri go Pe der nei ras, ver ti ca li da de e ho ri zon ta li da de, ca os
e or de na ção, vo lu me e es cas sez se con tra põem e se su- 
per põem com a tri lha mu si cal, des ve lan do sig ni fi ca dos,
me lo di as e rit mos que sub ja zem ao es tí mu lo so no ro. Es- 
te epi só dio mos tra o pro ces so de cri a ção des se ba lé co- 
me mo ra ti vo.

O mar (de Vi go), que le va e traz de vol ta o ama do, o
ami go, é o que dá vi da e mo vi men to a “Sem Mim”. O ba- 
lé é em ba la do pe la tri lha ori gi nal ur di da a qua tro mãos
pe lo es pa nhol Car los Núñez e pe lo bra si lei ro Jo sé Mi- 
guel Wis nik, a par tir do úni co con jun to de pe ças do can- 
ci o nei ro pro fa no me di e val ga le go-por tu guês que che- 
gou aos nos sos di as. Nas se te can ções, da ta das do sé cu lo
XI II, o po e ta se pro nun cia sem pre em no me da mu lher;
mais es pe ci fi ca men te de jo vens apai xo na das que pran- 
tei am a au sên cia ou fes te jam a imi nên cia do re gres so do
ama do-ami go. Na avi dez do re en con tro, elas con fi den- 
ci am ora com o mar, ora com a mãe, ora com ami gas. E,
pa ra apla car ou fus ti gar o seu de se jo, sa em a ba nhar-se
nas on das do mar de Vi go.

Do cu men tá rio His tó ri co de Ma ria Ma ria até Mis sa do
Or fa na to – Fun da do em 1975, o Gru po Cor po es tre ou no
ano se guin te sua pri mei ra obra, “Ma ria Ma ria”. Com
mú si ca es pe ci al men te com pos ta por Mil ton Nas ci men- 
to, o ba lé fi cou qua se uma dé ca da em car taz e per cor reu
14 paí ses. Nos oi to anos se guin tes, o Gru po Cor po co lo- 
cou em ce na seis no vas co re o gra fi as as si na das por Ro- 
dri go Pe der nei ras, que as su me o pos to de co reó gra fo-
re si den te e, jun ta men te com o ir mão, Pau lo Pe der nei- 
ras, di re tor ar tís ti co da com pa nhia, co me ça a mol dar a
per so na li da de do Gru po. Es te do cu men tá rio mos tra um
pou co dos pri mei ros 15 anos de his tó ria do Gru po Cor- 
po. Abran ge os acon te ci men tos des de a sua fun da ção,
em 1975 e a es treia da sua pri mei ra obra, “Ma ria Ma ria”,
até o fi nal dos anos 1980, quan do o Gru po Cor po se fir- 
ma no ce ná rio da dan ça mun di al com per so na li da de
pró pria e su ces so re co nhe ci do.

São Luís, terça-feira, 6 de abril de 2021
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