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Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, afirmou que diversos países
manifestaram vontade de realizar operações no Centro Espacial de Alcântara

LANÇAMENTO

Ministro revela interesse
na Base de Alcântara

E
m en tre vis ta trans mi ti da em 
ca deia na ci o nal ao pro gra ma 
de rá dio A Voz do Bra sil, o mi- 
nis tro da Ci ên cia, Tec no lo gia 

e Ino va ções, Mar cos Pon tes, re ve lou 
que di fe ren tes paí ses já ma ni fes ta ram 
in te res se em re a li zar ope ra ções no 
Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra (CEA) e 
des ta cou a im por tân cia da par ti ci pa- 
ção da Fe de ra ção das In dús tri as do 
Es ta do do Ma ra nhão (FI E MA) na 
cons tru ção do Pro gra ma de De sen- 
vol vi men to In te gra do pa ra a ba se ma- 
ra nhen se.

“Nós ti ve mos o Acor do de Sal va- 
guar das Tec no ló gi cas as si na do com 
os Es ta dos Uni dos, de pois de 20 anos 
de es pe ra, con se gui mos as si nar em 
2019 e apro var no Con gres so. Per mi te 
que o Bra sil lan ce fo gue tes e sa té li tes 
de quais quer paí ses, não só dos Es ta- 
dos Uni dos, que te nham tec no lo gia 
ame ri ca na, des de que a gen te pro te ja 
es sa tec no lo gia. Já te mos vá ri as em- 
pre sas, de paí ses di fe ren tes que par ti- 
ci pa ram do edi tal”, afir mou o mi nis- 
tro, ci tan do a pu bli ca ção, que iden ti fi- 
cou em pre sas, na ci o nais ou es tran- 
gei ras, in te res sa das em ex plo rar a ba- 
se ma ra nhen se.

Pon tes tam bém in di cou que o pro- 
je to do cen tro de Al cân ta ra es tá avan- 
çan do e des ta cou a par ce ria com a FI- 
E MA e ins ti tui ções re gi o nais pa ra que 
o de sen vol vi men to de fa to acon te ça 
de for ma in te gra da. “A gen te tem ti do 
as reu niões do co mi tê de de sen vol vi- 
men to in te gra do, te mos vá ri os mi nis- 
té ri os par ti ci pan do, ins ti tui ções re gi- 
o nais, co mo a Fe de ra ção das In dús tri-
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as do Es ta do do Ma ra nhão, e is so é 
mui to im por tan te pa ra o de sen vol vi- 
men to in te gra do de tu do aqui lo”, dis- 
se o mi nis tro.

A FI E MA par ti ci pa, a con vi te do mi- 
nis tro Mar cos Pon tes, da Co mis são de 
De sen vol vi men to In te gra do pa ra o 
cen tro es pa ci al – re pre sen tan do as 
en ti da des em pre sa ri as do es ta do -, 
cu jo ob je ti vo é co la bo rar na cons tru- 
ção do Pro gra ma de De sen vol vi men to 
In te gra do pa ra a re gião. 

Na FI E MA as ati vi da des são co or- 
de na das pe lo Gru po de Tra ba lho 
“Pen sar o Ma ra nhão” e seu en fo que 
es tá em in te grar es tra té gi as pa ra que o 
CEA de fa to se vi a bi li ze e ve nha a fun- 
ci o nar, o que im pli ca em in ves ti men- 
tos pa ra a me lho ria da in fra es tru tu ra 
da ci da de e da re gião, em ter mos de 
trans por te de pes so as e car gas, edu- 
ca ção, com es co las e cur sos pro fis si o- 
na li zan tes, hos pi tais, in ter net e te le- 
fo nia, etc.

Há dois me ses, quan do es te ve no 
Ma ra nhão, o mi nis tro de li be rou so bre 
a for ma ção de gru pos téc ni cos a fim 
de co la bo rar na cons tru ção do pro- 
gra ma, pa ra ca da um dos ei xos, co or- 
de na do pe lo Mi nis té rio da Ci ên cia e 
Tec no lo gia, com a par ti ci pa ção de vá-
ri as en ti da des lo cais. “Es se gru po téc-
ni co se rá li de ra do e en ca be ça do pe la 
FI E MA, tra zen do to das as ins ti tui ções 
lo cais, in cluin do os mu ni cí pi os, tam- 
bém, uni ver si da des, de for ma a se ali-
nhar den tro do pla no in te gra do co mo 
um to do”, afir mou Mar cos Pon tes.

Na en tre vis ta ao A Voz do Bra sil, o 
mi nis tro ain da fa lou so bre a im por-
tân cia dos na no sa té li tes bra si lei ros, 
co mo o Na no SatC-Br2, lan ça do ao es- 
pa ço re cen te men te, que vão apoi ar o 
mo ni to ra men to do ter ri tó rio bra si lei- 
ro, além de dis cor rer so bre va ci nas 
bra si lei ras con tra o co ro na ví rus, de- 
sen vol vi das com o apoio do mi nis té-
rio.

REFORMA

Bolsonaro dá posse a novos ministros
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O pre si den te Jair Bol so na ro par ti ci- 
pou ho je (6) da so le ni da de de trans- 
mis são de car go de seis no vos mi nis- 
tros, em ce rimô ni as re ser va das no Pa- 
lá cio do Pla nal to. Na se ma na pas sa da,
Bol so na ro fez uma re for ma mi nis te ri- 
al que in cluiu tro cas nos co man dos da
Ca sa Ci vil e na Se cre ta ria de Go ver no,
am bas li ga das à Pre si dên cia da Re pú- 
bli ca, dos mi nis té ri os da Jus ti ça e Se- 
gu ran ça Pú bli ca (MJSP), das Re la ções
Ex te ri o res e da De fe sa e tam bém da
Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU).

Em rá pi dos dis cur sos, os no vos ti- 
tu la res agra de ce ram ao pre si den te
pe la es co lha pa ra o car go.

A Ca sa Ci vil pas sou a ser co man da- 
da pe lo ge ne ral Luiz Edu ar do Ra mos,
em subs ti tui ção ao tam bém ge ne ral
Wal ter Bra ga Net to. Ra mos, que até
en tão ocu pa va a Se cre ta ria de Go ver- 
no, foi subs ti tuí do pe la de pu ta da fe- 
de ral Flá via Ar ru da (PL-DF), que faz
par te da ba se de apoio do go ver no no
Con gres so. Já Bra ga Net to foi des lo ca- 
do pa ra o co man do do Mi nis té rio da
De fe sa no lu gar do ge ne ral Fer nan do
Aze ve do e Sil va, que dei xou o car go.

A Se cre ta ria de Go ver no, que es ta va
sob o co man do de Ra mos, é a pas ta
res pon sá vel pe la ar ti cu la ção po lí ti ca

com o Le gis la ti vo. Mas, pa ra o mi nis- 
tro, o gran de ar ti cu la dor po lí ti co des- 
se go ver no “foi, é e sem pre se rá Jair
Bol so na ro”. “Eu ape nas es ta va co mo
um au xi li ar, apren den do sem pre e me
sur pre en den do com sua pers pi cá cia e
um tim ming po lí ti co ini gua lá vel”, dis- 
se Ra mos. “Vi ve mos um mo men to
crí ti co his tó ri co. Em que pe sem os de- 
sa fi os, as res tri ções e a tris te za que a
atu al pan de mia nos tem im pos to, te- 
mos lu ta do in can sa vel men te pe la
nos sa de mo cra cia e pe lo dig no re co- 
nhe ci men to des se go ver no pe ran te a
so ci e da de bra si lei ra e no con cer to das
na ções”, des ta cou.

Wal ter Bra ga Net to, por sua vez,
des ta cou que é uma hon ra ocu par o
no vo car go e que a De fe sa da rá con ti- 
nui da de à mis são pri o ri tá ria, nes te
mo men to, de ações pa ra o com ba te à
co vid-19 e va ci na ção da po pu la ção.
“O tra ba lho lá con ti nua ár duo, ele não
mu da na da, a De fe sa con ti nua com a
sua mis são cons ti tu ci o nal, de de fe sa
da pá tria e dos po de res cons ti tu ci o- 
nais e, con for me a ori en ta ção do se- 
nhor [pre si den te Bol so na ro], den tro
das qua tro li nhas do que pre vê a
Cons ti tui ção”, dis se.

Os dois mi nis tros e o pre si den te

Bol so na ro são con tem po râ ne os da
aca de mia mi li tar e, pa ra Bol so na ro,
ao mon tar a sua equi pe mi nis te ri al,
mais im por tan te que o cur rí cu lo é a
con fi an ça nas pes so as. Se gun do ele, o
go ver no es tá “bus can do ma nei ras de
en fren tar o des co nhe ci do”.

“Nós apren de mos a na aca de mia a
guer ra con ven ci o nal, mui to pou co
so bre a guer ri lha. Na guer ri lha a gen te
não sa be on de es tá o ini mi go, mui tas
ve zes es tá ao nos so la do. Mas va mos,
ca da vez mais, bus can do ma nei ras de
en fren tar tam bém a es se ini mi go,
por que o que in te res sa pa ra to dos nós
é pro por ci o nar di as me lho res ao po vo
bra si lei ro”, dis se Bol so na ro. A Pre si- 
dên cia não di vul gou o dis cur so da no- 
va che fe da Se cre ta ria de Go ver no,
Flá via Ar ru da. Em no ta, in for mou que
a mi nis tra de cla rou que era “uma
enor me hon ra e res pon sa bi li da de as- 
su mir o mi nis té rio en car re ga do das
re la ções en tre o Po der Exe cu ti vo e o
Po der Le gis la ti vo num mo men to tão
cru ci al da his tó ria do país”. Pa ra a mi- 
nis tra, “a ho ra é de diá lo go, de com-
pre en são, de so li da ri e da de e de tra ba- 
lho pe lo Bra sil”, com a bus ca por
“pon tos de con ver gên ci as que per mi-
tam avan çar nas so lu ções pa ra o País”.

A QUALQUER MOMENTO

Guedes promete volta
dos acordos de redução

O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, dis se on tem
que a no va ro da da dos acor dos de re du ção sa la ri al e sus- 
pen são do con tra to de tra ba lho se rá li be ra da “a qual- 
quer mo men to”. A vol ta do pro gra ma é co bra da há me- 
ses pe los em pre sá ri os bra si lei ros por con ta do agra va- 
men to da pan de mia da co vid-19, mas aca bou atra san do
por con ta da “po lí ti ca”, de acor do com Gue des.

“Fo mos atin gi dos pe la se gun da on da da pan de mia.
En tão, lan ça mos o au xí lio emer gen ci al pa ra 44 mi lhões
de pes so as e, ao mes mo tem po, es ta mos re no van do o
pro gra ma de pre ser va ção de em pre gos a qual quer mo- 
men to”, pro me teu Pau lo Gue des, em li ve com in ves ti- 
do res es tran gei ros, pro mo vi da pe lo Itaú Uni ban co, nes- 
ta ter ça-fei ra.

O mi nis tro lem brou que o Be ne fí cio Emer gen ci al de
Ma nu ten ção do Em pre go e da Ren da (BEm), que per mi- 
tiu a re a li za ção de acor dos de re du ção sa la ri al e sus pen- 
são do con tra to de tra ba lho em 2020, pro te geu 1/3 da
for ça de tra ba lho for mal do Bra sil e per mi tiu que o país
cri as se em pre gos em meio à cri se do no vo co ro na ví rus.
Por is so, se rá re no va do nos pró xi mos me ses em vir tu de
da se gun da on da da pan de mia.

A vol ta dos acor dos, no en tan to, de pen de dos ajus tes
do Or ça men to, pois po de cus tar até R$ 10 bi lhões pa ra o
go ver no. 

Nes sa se gun da-fei ra (5), Gue des atri buiu à clas se po- 
lí ti ca a res pon sa bi li da de pe la de mo ra na vol ta do BEm,
que é co bra da pe los em pre sá ri os do se tor de ser vi ços
des de ja nei ro. 

O mi nis tro ale gou que a clas se po lí ti ca não con cor- 
dou com a pro pos ta da equi pe econô mi ca de fi nan ci ar a
no va ro da da do BEm com os re cur sos do se gu ro-de sem- 
pre go, mas dis se que o pro gra ma po de ser re cri a do em
bre ve por meio de um cré di to ex tra or di ná rio.

Pau lo Gue des ain da pro me teu an te ci par o 13º sa lá rio
dos apo sen ta dos e pen si o nis tas do Ins ti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al (INSS) e li be rar mais uma ro da da de
em prés ti mos 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). 

Ele ga ran tiu, ain da, que es ses pro gra mas emer gen ci- 
ais de en fren ta men to à se gun da on da da pan de mia es- 
tão ali nha dos à res pon sa bi li da de fis cal.

RÚSSIA

Brasil pode comprar
doses da Sputinik

TELEFONEMA PARA O PRESIDENTE DA RÚSSIA,  PUTIN
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O pre si den te Jair Bol so na ro con ver sou nes ta ter ça-
fei ra (6), por te le fo ne, com o pre si den te da Rús sia, Vla di- 
mir Pu tin. En tre os as sun tos tra ta dos, es tá a aqui si ção
de do ses da va ci na rus sa Sput nik V, pro du zi da pe lo Ins ti- 
tu to Gamaleya. Pre sen ci a ram a con ver sa os mi nis tros
Car los Al ber to Fran ça (Re la ções Ex te ri o res), Mar ce lo
Quei ro ga (Saú de), Onyx Lo ren zo ni (Se cre ta ria-Ge ral) e
o di re tor-pre si den te da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa), An to nio Bar ra Tor res.

“Aca bei de re ce ber um te le fo ne ma do pre si den te Pu- 
tin. Um dos as sun tos mais im por tan tes que nós tra ta- 
mos aqui é a pos si bi li da de de nós vir mos a re ce ber a va- 
ci na Sput nik, da que le país. Lo gi ca men te de pen de mos
ain da de re sol ver al guns en tra ves aqui no Bra sil, e es ta- 
mos ul ti man do con ta tos com as de mais au to ri da des,
en tre eles a An vi sa, [so bre] co mo nós po de mos efe ti va- 
men te im por tar es sa va ci na”, dis se o pre si den te em ví- 
deo pu bli ca do nas su as re des so ci ais.

O pre si den te tam bém des ta cou que, ca so te nha apro- 
va ção pa ra uso no Bra sil, a va ci na rus sa po de vir a ser fa- 
bri ca da no país, sob res pon sa bi li da de da far ma cêu ti ca
União Quí mi ca.

Em fe ve rei ro, o Mi nis té rio da Saú de anun ci ou a dis- 
pen sa de li ci ta ção pa ra aqui si ção de 10 mi lhões de do ses
do imu ni zan te rus so, ao cus to de R$ 639,6 mi lhões.

Na con ver sa, os dois pre si den tes tam bém acer ta ram
o en vio de uma equi pe da An vi sa à Rús sia, pa ra ins pe ci- 
o nar as ins ta la ções de pro du ção da Sput nik V e de seus
in su mos. Ain da es ta se ma na, di re to res da An vi sa tam- 
bém de vem re ce ber o em bai xa dor da Rús sia no Bra sil,
Alexey Labetskiy, pa ra dis cu tir for mas de ace le rar a im- 
por ta ção do imu ni zan te.

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Estado pode contrair empréstimo que permitirá o financiamento de projetos,  entre eles,
o plano “Comida na Mesa”, que vai ampliar restaurantes populares e gás de cozinha 

SAMARTONY MAR TINS

Ou tros pro je tos apro va dos

REGIME DE URGÊNCIA

Deputados liberam
R$ 180 mi ao governo 

P
a ra con ter o avan ço da fo me
no es ta do, agra va da pe la pan- 
de mia de Co vid-19, a As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão

apro vou na ma nhã des ta ter ça-fei ra
(6), pro je to en ca mi nha do pe lo go ver- 
na dor Flá vio Di no (PC doB) so li ci tan- 
do au to ri za ção pa ra a con tra ção de
um no vo em prés ti mo no va lor de R$
180 mi lhões com o Ban co de Bra sí lia
(BRB).

Um dia an tes Di no pu bli cou nas re- 
des so ci ais sua no va me di da: o pla no
“Co mi da na Me sa”, uma es pé cie de
pro gra ma so ci al que vai be ne fi ci ar
mi lha res de ma ra nhen ses. “O Pla no
Co mi da na Me sa, do Go ver no do Ma- 
ra nhão, im pli ca rá des pe sas de R$ 180
mi lhões nos pró xi mos me ses, abran- 
gen do am pli a ção de res tau ran tes po- 
pu la res; apoio à com pra de gás de co- 
zi nha; mais ces tas bá si cas; com pras
da agri cul tu ra fa mi li ar; equi pa men tos
pa ra au men tar pro du ção de ali men- 
tos”, an te ci pou o go ver na dor.

O pro je to de lei en ca mi nha do pe lo
go ver no do es ta do, ba se ou-se no 6º
ar ti go da Cons ti tui ção Fe de ral que
pri o ri za a saú de, ali men ta ção e as sis- 
tên cia aos de sam pa ra dos, que são di- 
rei tos fun da men tais so ci ais à vi da hu- 
ma na. E na Lei Fe de ral nº 11.236 de
se tem bro de 2006 “on de a se gu ran ça
ali men tar e nu tri ci o nal abran ge am- 
pli a ção de aces so aos ali men tos, a
pro mo ção da saú de, da nu tri ção e da
ali men ta ção da po pu la ção”, diz um
tre cho da lei.

O no vo pro gra ma se rá co or de na do

por Ro dri go La go, o se cre tá rio de Es- 
ta do da Agri cul tu ra Fa mi li ar. “Já dis- 
tri buí mos 350 mil ces tas bá si cas e
man te mos atu al men te 55 res tau ran- 
tes po pu la res”, afir mou La go, res sal- 
tan do que o Co mi da na Me sa for ta le- 
ce rá a se gu ran ça ali men tar ao pas so
que cen tra li za rá as ações di re ci o na- 
das às po lí ti cas pú bli cas que, ho je, es- 
tão pul ve ri za das em di ver sas pas tas
do Go ver no do Es ta do. Além da Se cre- 
ta ria de Agri cul tu ra Fa mi li ar, o pro- 
gra ma con ta rá com o apoio das se cre- 
ta ri as de Es ta do de De sen vol vi men to
So ci al, de Go ver no e de Pla ne ja men to
de Or ça men to.

A ma té ria foi vo ta da em re gi me de
ur gên cia, após re que ri men to do de- 
pu ta do Zé Iná cio (PT). O pa re cer pe la
au to ri za ção foi da do, pe lo de pu ta do
Ro ber to Cos ta (MDB), re la tor des se
pro je to na Co mis são de Cons ti tui ção
e Jus ti ça. “Es tas obras de in fra es tru tu- 
ra e cons tru ção ci vil vão aju dar no dia
a dia da po pu la ção do Ma ra nhão e em
ope ra ções lo gís ti cas”, afir mou o de- 
pu ta do.

Na dis cus são em ple ná rio, vir tu al,
os de pu ta dos Cé sar Pi res (PV), Wel- 
ling ton do Cur so (PSDB) e Yglésio
Moysés (PROS) che ga ram a so li ci tar
in for ma ções mais de ta lha das do go- 
ver no so bre a ope ra ção de cré di to,
mas sem su ces so. Se gun do a men sa- 
gem en ca mi nha da em mar ço aos par- 
la men ta res, de acor do com o Exe cu ti- 
vo, en tre as obras ban ca das com o re- 
cur so es ta ri am a cons tru ção de pon te
So bre o Rio Pre gui ças, em Bar rei ri- 
nhas; me lho ri as e pa vi men ta ção da
Ro do via MA-211 en tre os Mu ni cí pi os
de Cen tral do Ma ra nhão e Be qui mão;

me lho ria e pa vi men ta ção da Ro do via
MA-247 en tre os mu ni cí pi os de São
Luís Gon za ga e Tri zi de la do Va le; e
exe cu ção de ser vi ços de con ser va ção
na Ro do via MA-006 en tre os mu ni cí- 
pi os de Gra jaú e For mo sa da Ser ra Ne-
gra. O pro je to es ta ria to tal men te im-
plan ta do em dois anos e meio.

Na opor tu ni da de o pre si den te da
As sem bleia Le gis la ti va Othe li no Ne to
(PC doB) fa lou, tam bém, so bre a apro- 
va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti-
vo 001/2021, oriun do do Pa re cer nº
165/21, de au to ria da Co mis são de
Cons ti tui ção, Jus ti ça e Ci da da nia
(CCJ), que apro va o pe di do de re co- 
nhe ci men to do es ta do de ca la mi da de
pú bli ca no Ma ra nhão. “Na prá ti ca, o
de cre to per mi te que o Go ver no do Es- 
ta do pos sa fa zer as con tra ta ções e ad- 
qui rir ser vi ços de ma nei ra mais rá pi-
da e, as sim, com ba ter com mais ra pi- 
dez e efi ci ên cia a pan de mia da Co vid-
19”, ex pli cou. Fo ram apro va dos, ain- 
da, ou tros cin co pro je tos de de cre tos
le gis la ti vos, tam bém com pe di dos de
re co nhe ci men to de es ta do de ca la mi- 
da de pú bli ca nos mu ni cí pi os de Bal-
sas, Pi nhei ro, Cân di do Men des, São
Do min gos do Ma ra nhão e La go da Pe- 
dra. Othe li no Ne to des ta cou tam bém
a apre ci a ção e apro va ção, na ses são
re mo ta, das pres ta ções de con tas do
Go ver no do Es ta do re la ti vas aos exer- 
cí ci os fi nan cei ros dos anos de 2015,
2016 e 2017, além do Pro je to de Lei,
de  que au to ri za o Es ta do a con tra tar
ope ra ção de cré di to jun to ao Ban co
de Bra sí lia (BRB) até o va lor de R$
180.000.000,00.

Othelino antecipa 13º salário dos servidores da  AL

OTHELINO   ESCLARECEU QUE  A ANTECIPAÇÃO DO 13º  E  UMA FORMA DE COLABORAR NESSE MOMENTO DIFICIL DE PANDEMIA

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), ao fi nal da ses são
ple ná ria re mo ta des ta ter ça-fei ra (6),
anun ci ou a an te ci pa ção do pa ga men- 
to da pri mei ra par ce la do 13º sa lá rio
dos ser vi do res da Ca sa pa ra a pró xi ma
ter ça-fei ra, 13 de abril.

A me di da vi sa co la bo rar no en fren- 
ta men to das di fi cul da des econô mi cas
e fi nan cei ras no Ma ra nhão, ge ra das
pe la pan de mia da Co vid-19.
Othe li no Ne to es cla re ceu que de li be- 
rou pe la an te ci pa ção do 13º aos ser vi- 
do res da As sem bleia, co mo uma for- 
ma de co la bo rar nes se mo men to em
que mui tas fa mí li as en fren tam di fi- 

cul da des de vi do às ad ver si da des
econô mi cas de cor ren tes da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus.
“Mui tos per de ram fa mi li a res, ou tros
per de ram ami gos. Nós an te ci pa mos o
13º co mo uma for ma de au xi li ar nes se
mo men to di fí cil e, cla ro, fa zer cir cu lar
mais di nhei ro na ci da de, pa ra que
pos sa mos di mi nuir um pou co as di fi- 
cul da des econô mi cas que o Es ta do
to do vem en fren tan do, es pe ci al men te
das ati vi da des mais atin gi das”, ex pli- 
cou o par la men tar
O pre si den te do Par la men to Es ta du al
in for mou, ain da, que é op ci o nal ao
ser vi dor da As sem bleia Le gis la ti va re- 
ce ber ou não a an te ci pa ção da me ta- 

de do 13º. 

“Ca so não quei ra, de ve

se di ri gir à Di re to ria de

Re cur sos Hu ma nos da

Ca sa e in for mar que

pre fe re re ce ber no mês

de de zem bro”, con cluiu.
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No ni nho tu ca no

Fa lan do da Bu tan Vac

Cen so pi fou

“Abai xo de vo cê, ali, né, a sua pró pria Po lí -
cia Fe de ral”

Es pe ran do Di no

De ba ten do o Au xí lio

Va ci nas no jo go de 2022
Es ta se ma na o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão foi a São Pau lo

pa ra en con tro com o tu ca no-mor, João Do ria, e aca bou in do com
ele, os se cre tá ri os es ta du ais de Saú de, Car los Lu la, e da Ar ti cu la- 
ção Po lí ti ca, Ru bens Jú ni or, vi si tar o Ins ti tu to Bu tan tan, fá bri ca da
va ci na chi ne sa co ro na Vac e da bra si lei ra Bu tan Vac, além e vá ri os
ou tros imu ni zan tes. Car los Bran dão vol tou ao ni nho tu ca no em
mar ço pas sa do, quan do con se guiu ra pi da men te ocu par o es pa ço
do se na dor Ro ber to Ro cha, que dei xou o par ti do, em ra zão de sua
re la ção amis to sa de mais com Jair Bol so na ro. Bran dão re as su miu
a pre si dên cia re gi o nal dos tu ca nos.

Bran dão foi tro ca do na an te vés pe ra do Na tal de 2017, no co- 
man do do PSDB no Ma ra nhão, por ar ti cu la ção do en tão go ver na- 
dor de São Pau lo, Ge ral do Alck min, com Ro ber to Ro cha. Afi nal,
Bran dão era vi ce-go ver na dor de Flá vio Di no, do PC doB. Mas foi
nes sa con di ção que ele fez a mai or ex pan são do PSDB no Es ta do,
ele gen do em 2016, na da me nos que 29 pre fei tos. Fi cou atrás ape- 
nas do PC doB de Flá vio Di no. Ago ra, por coin ci dên cia, Bran dão
vol tou ao PSDB por mo ti vos opos tos: o se na dor Ro ber to Ro cha
es tá com Jair Bol so na ro, no ex tre mo do jo go su ces só rio de 2022,
no qual o PSDB tem pron to pa ra con fron tar o in qui li no do Pa lá cio
do Pla nal to, o go ver na dor João Do ria (SP) ou Edu ar do Lei te (RS).

Até o mo men to Bol so na ro e Ro ber to per ma ne cem na con di- 
ção de ‘sem par ti do’. Tal fa to po de até fa zer com que am bos se re- 
en con trem na mes ma le gen da, já que o se na dor e o pre si den te se
afi nam na au tên ti ca ide o lo gia de di rei ta. Co mo o par ti do Ali an ça
pe lo Bra sil, que Jair Bol so na ro ten tou cri ar mais fra cas sou no nu- 
me ro de ade sões, em 2022 ele te rá que bus car um par ti do ro bus to,
po den do ser até a vol ta ao PSL, pe lo qual se ele geu em 2018. Mas
tu do is so vai de pen der de ca da qual. Afi nal, Ro ber to Ro cha tra ba- 
lha pa ra dis pu tar o go ver no, ou no vo man da to no Se na do, ta re fa
que te rá Flá vio Di no co mo um con cor ren te for tís si mo. Lem bran- 
do que em 2022 só ha ve rá uma va ga de se na dor.

So bre as va ci nas do Bu tan tan, Car los Bran dão e seus acom pa- 
nhan tes co nhe ce ram a pré-fa bri ca ção da va ci na bra si lei ra Bu tan- 
Vac, que es tá ape nas de pen den do de au to ri za ção da An vi sa pa ra
co me çar a ser tes ta da em hu ma nos. Sem dú vi da, um in gre di en te
de al to po der no com ba te ao co ro na ví rus. Só São Pau lo, on tem,
con ta bi li zou qua se 1.400 mor tes em um dia, en quan to o Ma ra- 
nhão tam bém se gue ba ten do re cor des so bre o nú me ro de óbi tos –
che gan do a 42 em 24h. São re a li da des que ob vi a men te irão im- 
pac tar nas elei ções ge rais de 2022, se ja pa ra pre si den te ou pa ra os
go ver na do res.

To do sa tis fei to com a vol ta ao ni nho tu ca no, o vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão pos tou no twit ter, ter si do re ce bi do em São Pau lo
pe lo go ver na dor João Do ria, pa ra tra tar so bre o com ba te à co vid-
19.

Eles tam bém fa la ram “es pe ci al men te” so bre a bra si lei ra Bu- 
tan Vac, va ci na pro du zi da pe lo Ins ti tu to Bu tan tan. De pois de
agra de cer a re cep ção do che fe do go ver no pau lis ta, Bran dão con- 
cluiu: “Diá lo go pro du ti vo e im por tan te”.

Por fal ta de di nhei ro, o IB GE sus pen der as pro vas (di as 18 e 25)
do pro ces so se le ti vo pa ra 200 mil re cen se a do res e agen tes cen si- 
tá ri os, que iri am tra ba lhar no Cen so 2021. O ór gão de pes qui sa so- 
freu cor te de 96% no Or ça men to da União. Im pres si o nan te fal ta
de sen so.

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ao em pos sar o no vo mi nis tro da
Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca, An der son Tor res, de le ga do da PF.
“Não é fá cil e não é com pli ca do, mas é um mi nis té rio que tem mui- 
ta res pon sa bi li da de”, ar re ma tou Bol so na ro.

 
Em de ba te no Con gres so so fre re for ma ad mi nis tra ti va, o

ex-mi nis tro Ci ro Go mes (PDT) su ge riu que o ex-pre si- 
den te Lu la não dis pu te a Pre si dên cia em 2022 e se es- 

pe lhe em Cris ti na Kir ch ner, que deu um “pas so pa ra
trás” e acei tou ser vi ce de Al ber to Fer nán dez, atu al pre si den te ar- 
gen ti no.

 
No fim de se ma na, o pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai- 

de, apro vei tou pa ra uma vi si ti nha no Cen tro His tó ri co
e po sar, com a es po sa Gra zi e la e o ca sal de fi lhos pe- 

que nos. A fo to de les sen ta dos na es ca da ria da Rua do
Giz, vi ra li zou nas re des so ci ais.

 
Ao co men tar o iní cio do pa ga men to da no va ro da da do

au xí lio emer gen ci al, on tem, o se na dor We ver ton Ro- 
cha (PDT) dis se que a lu ta con ti nua pe lo va lor de R$

600. Ele sa be que, sem o apoio do Cen trão, que apro- 
vou os R$ 250 em mé dia, é im pos sí vel au men tar.

O de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin da ré (PSB) con fir mou on tem
que o go ver na dor Flá vio Di no, de fa to, foi con vi da do pa ra tro car o
PC doB pe lo PSB, mas não deu res pos ta. A es pe ran ça do PSB é
quan do o par ti do do go ver na dor fa tal men te es bar rar na cláu su la
de bar rei ra.

On tem, o se na dor Ro ber to Ro cha (sem par ti do) re ce beu o pre- 
si den te da Cai xa Econô mi ca Fe de ral, Pe dro Gui ma rães, na li ve
“Ro ber to Bem Per to”. O as sun to foi o Au xí lio Emer gen ci al 2021,
do Go ver no Fe de ral, e so bre ou tros as sun tos.

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021
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AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta

RI CAR DO VI VEI ROS*
Jor na lis ta, pro fes sor e es cri tor, é mem -
bro da Aca de mia Pau lis ta de Edu ca ção
(APE), con se lhei ro da As so ci a ção Bra si -
lei ra de Im pren sa (ABI) e da União Bra -
si lei ra de Es cri to res (UBE), au tor, en tre
ou tros li vros, de “A vi la que des co briu o
Bra sil”, “Jus ti ça se ja fei ta” e “O po e ta e o
pas sa ri nho”.

Leis inconstitucionais afastam direitos do cidadão

Nes te exa to mo men to, al gum bra- 
si lei ro, em al gum lu gar do país, es tá
cum prin do ao me nos uma lei que não
de ve ria cons tar no or de na men to ju rí- 
di co na ci o nal, afe tan do di re ta men te
in te res ses e di rei tos do ci da dão, que
tem pou cos me ca nis mos le gais pa ra
se pro te ger dos efei tos ne ga ti vos de
uma nor ma in cons ti tu ci o nal.

Em mé dia, oi to em ca da dez leis jul- 
ga das – no mé ri to – pe lo Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF), são con si de ra das
in cons ti tu ci o nais no to do ou em par- 
te. A for ma de edi tar uma lei – mais do
que o seu con teú do – es tá en tre os
prin ci pais er ros co me ti dos pe lo Po der
Le gis la ti vo nas es fe ras fe de ral, es ta- 
du al e mu ni ci pal. É pú bli ca e no tó ria a
cons ta ta ção de um nú me ro in fin dá vel
de leis in cons ti tu ci o nais.

Uma das ra zões pa ra a pro po si ção
de uma lei in cons ti tu ci o nal tem en- 
qua dra men to no cam po da po lí ti ca.
Mes mo ten do co nhe ci men to de que
um pro je to de lei tem fra gi li da des em
ter mos de cons ti tu ci o na li da de, al- 
guns par la men ta res in sis tem em
apre sen tá-lo pa ra mar car uma po si- 
ção po lí ti ca.

No Bra sil, é co mum que leis se jam

edi ta das pa ra aten der in te res ses dos
Es ta dos, dos Mu ni cí pi os e da União,
que são os mai o res res pon sá veis pe la
le gis la ção in cons ti tu ci o nal, que se
man tém ju ri di ca men te mui to dis tan- 
te do co ti di a no das pes so as.

Tal si tu a ção es can ca ra aqui lo que
já acon te ce há mui to tem po e que
aca ba sen do pa ra do xal men te des pre- 
za do pe lo Po der Le gis la ti vo, res pon- 
sá vel pe la cri a ção e edi ção de di plo- 
mas le gais. A prá ti ca se en cai xa à re a li- 
da de so ci al co mo re fle xo da cen tra li- 
za ção de po der.

O Bra sil su pe ra as de mo cra ci as do
mun do em nú me ro de leis in cons ti tu- 
ci o nais, que evi den ci am uma sé rie de
fa to res ne ga ti vos, fa vo re cen do de- 
man das de ca rá ter ilí ci to, co lo can do o
Po der Ju di ciá rio co mo a ter cei ra are na
de dis cus são, por ter que cor ri gir dis- 
tor ções de me di das le gis la ti vas e pos- 
sí veis in cons ti tu ci o na li da des que vi- 
ci am inú me ras le gis la ções.

Um fa tor que es ti mu la a in dús tria
le gis la ti va é a de no mi na da le gis la ção-
áli bi, que ocor re com uma in sa tis fa- 
ção da so ci e da de pe ran te um fa to ne- 
ga ti vo, apre sen tan do uma apa ren te
so lu ção.

Es sa le gis la ção-áli bi ten ta trans mi- 
tir a men sa gem de um Es ta do que res- 
pon de nor ma ti va men te aos pro ble- 
mas re ais da so ci e da de. Pa ra is so, bus- 

ca até mes mo, in tro du zir um sen ti-
men to de bem-es tar nas pes so as,
mes mo não ten do efei to prá ti co na-
qui lo que se pro põe so lu ci o nar.

No mun do mo der no, a lei é o prin- 
cí pio da au to ri da de. É a lei que de fi ne
os li mi tes da par ti cu la ri da de den tro
da uni ver sa li da de. É o im pé rio da lei o
ga ran ti dor da li ber da de. Fo ra da lei,
rei na a ar bi tra ri e da de.

No Bra sil, in fe liz men te, mui tas le- 
gis la ções são ela bo ra das sem uma
aná li se que pos sa iden ti fi car al gu ma
con tra di ção em re la ção aos prin cí pi os
cons ti tu ci o nais.

Is so cau sa um pro ble ma, pois de-
pois que uma lei é san ci o na da pas sa a
ser ne ces sá ria uma aná li se do Po der
Ju di ciá rio pa ra de cla rar sua in cons ti- 
tu ci o na li da de, sen do mais um in gre- 
di en te den tro de um uni ver so com
mais de 114 mi lhões de pro ces sos em
tra mi ta ção no con tur ba do con tex to
de ques ti o na men to de nor mas ju rí di- 
cas.

A ex pli ca ção pa ra a sig ni fi ca ti va
pro du ção de leis in cons ti tu ci o nais
tal vez es te ja em nos sas raí zes. Se fi-
zer mos uma aná li se his tó ri ca da nos- 
sa for ma ção cul tu ral, cons ta ta re mos
que o es ta tis mo bra si lei ro não é um
aca so, e sim uma obra de sé cu los.

Genocida ou incompetente

A pa la vra “ge no ci da” es tá na pau ta
do dia. Subs tan ti vo e ad je ti vo com
dois gê ne ros, cu ja eti mo lo gia es tá na
jun ção do pre fi xo “ge no”, com o sen ti- 
do de “ra ça”, e do su fi xo “ci da”, de ter- 
mi nan do o ou a “que ma ta”. Ge no ci da
é quem ex ter mi na mui ta gen te em
pou co tem po.

No Sé cu lo 13 o im pe ra dor Gen gis
Khan, na Ásia e no Les te Eu ro peu, ma- 
tou cer ca de 40 mi lhões de pes so as.
Ele pre ten dia ins tau rar uma gran de
con fe de ra ção, que o le vas se à con di- 
ção de “do no do Mun do”. No sé cu lo
se guin te, o tur co-mon gol Ta mer lão,
ou tro im pe ra dor, re sol veu con cre ti zar
o so nho não re a li za do de Khan. Na
Ásia Cen tral e no Ori en te Mé dio, sob
fun da men to is lâ mi co, ma tou em tor- 
no de 17 mi lhões de pes so as, 5% da
po pu la ção mun di al, à épo ca.

Na dé ca da de 1890, o rei Le o pol do
II, na ex tra ção da bor ra cha, di zi mou
en tre 5 a 8 mi lhões de pes so as es cra vi- 
za das no Con go, en tão colô nia da Bél- 
gi ca. En tre 1915 e 1923, na Tur quia, da
1ª Guer ra Mun di al até a que da do Im- 
pé rio Oto ma no, o go ver no ma tou de 2
a 2,7 mi lhões de pes so as con si de ra das
“trai do ras” por te rem lu ta do ao la do
da ini mi ga Rús sia. Ar mê ni os, cur dos,
gre gos, as sí ri os fo ram vi ti ma dos pe la
fo me e mal tra tos em cam pos de con- 
cen tra ção.

Na dé ca da de 1930 a 1940, Jo sef Sta- 
lin, no co man do da en tão URSS, obri- 
gou que al guns paí ses da Cor ti na de
Fer ro ex por tas sem a to ta li da de dos
ali men tos pro du zi dos pa ra man ter a
eco no mia, ma tan do en tre 20 e 25 mi- 
lhões de pes so as de fo me. Dis se Sta- 
lin: “A mor te de uma pes soa é uma tra- 
gé dia; a de mi lhões, uma es ta tís ti ca.”
De 1939 a 1945 o Na zis mo, sob a li de- 
ran ça de Adolf Hi tler, ex ter mi nou de
17 a 20 mi lhões de pes so as na Eu ro pa.
Fo ram ju deus, ci ga nos, ro me nos, sér- 
vi os, es la vos e, tam bém, de fi ci en tes fí- 
si cos e gays de qual quer ori gem ét ni- 
ca.

Em 1945, após a 2ª Guer ra Mun di al,
Sta lin obri gou os es tran gei ros que es- 
ta vam no les te eu ro peu, a re gres sa- 
rem a pé aos paí ses de ori gem. Mor re- 
ram en tre 1,5 a 2 mi lhões de pes so as.
De 1958 a 1969, no “Gran de Sal to Adi- 
an te”, Mao Tsé-Tung, co man dou na
Chi na e no Ti be te um con fli to pa ra
cri ar po tên ci as in dus tri ais. Mor re ram
de fo me 40 mi lhões de pes so as. Na
“Re vo lu ção Cul tu ral”, de 1966 a 1969,
hou ve no vo ex ter mí nio na Chi na.
Des ta vez, com ou tra “pre o cu pa ção
econô mi ca”: a fa mí lia do con de na do
era obri ga da a pa gar pe la ba la usa da
pa ra ma tar o pa ren te.

Em 1971, a les te do Pa quis tão acon- 
te ceu a guer ra pa ra in de pen der Ban- 
gla desh. De 2 a 3 mi lhões de mu çul- 
ma nos, se pa ra tis tas hin dus e sikhs fo- 
ram mor tos. En tre 1975 e 1979, Pol
Pot, lí der do “Kh mer Ver me lho”, no
Cam bo ja, co man dou uma re vo lu ção
que, em qua tro anos, ex ter mi nou 1,7
mi lhões de pes so as de fo me nos cam- 
pos de con cen tra ção – 20% da po pu- 
la ção do país, à épo ca. Fo ram su ma ri- 
a men te exe cu ta dos in te lec tu ais, pro- 
fes so res, ar tis tas, es tran gei ros ou os

que usas sem ócu los. No en ten di men-
to de Pot, o uso de ócu los de ter mi na
ser cul to, ins truí do e, por tan to, pe ri-
go so.

Em 6 de abril de 1994, o pre si den te
de Ru an da, Ju vé nal Habyarimana, de
et nia hu tu, é as sas si na do em ple no
voo quan do vol ta va da Tan zâ nia. Ho- 
ras de pois, a pri mei ra-mi nis tra ru an- 
de sa Agathe Uwilingiyimana, tam- 
bém hu tu, se ria mor ta por mem bros
da Guar da Pre si den ci al. Os res pon sá- 
veis pe los aten ta dos nun ca fo ram
con de na dos. 

Os hu tus, pro vá veis as sas si nos,
apro vei ta ram a omis são e apon ta ram
os tut sis co mo cul pa dos. Foi o pre tex- 
to pa ra que as mi lí ci as hu tus mo bi li-
zas sem a po pu la ção da et nia pa ra ata- 
car os ad ver sá ri os. Quem ma tas se um
tut si po de ria se apos sar da pro pri e da-
de da ví ti ma, sem qual quer pu ni ção.
Cer ca de 800 mil a 1 mi lhão de pes so- 
as fo ram mor tas em três me ses e pou-
co – o equi va len te a 70% da po pu la ção
tut si, na que le mo men to.

Co mo se po de cons ta tar, por ab sur- 
das ra zões de ca rá ter ét ni co, re li gi o so,
ide o ló gi co, econô mi co, cul tu ral e ou- 
tros, os ge no ci das as sas si na ram mi- 
lhões de se res hu ma nos ao lon go dos
sé cu los. Com o al to nú me ro de ví ti-
mas da pan de mia da Co vid-19 no Bra- 
sil, a fal ta de pla ne ja men to e o des ca- 
so pa ra com a gra vi da de do pro ble ma,
sem fa lar de qua tro mi nis tros da Saú- 
de em ape nas dois anos, a pa la vra ge-
no ci da es tá nas con ver sas de to dos os
bra si lei ros. Sa ber se a apli ca ção do
ter mo é cor re ta ou não, no as pec to le- 
gal é um de ba te pa ra os ju ris tas. Já
quan to às mor tes por in com pe tên- 
cia…

CHI CO GON ÇAL VES
Pro fes sor do De par ta men to de Co mu ni ca ção da UF MA e se -
cre tá rio de Es ta do dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po -
pu lar do Ma ra nhão.

“Es se pes so al dos
Di rei tos Hu ma nos”

De pois de as sis tir à li ve de Xu xa so bre o uso de ani- 
mais em tes tes de cos mé ti cos, che guei a uma con clu são
trá gi ca: tal vez no Bra sil o úni co mo do das eli tes re co- 
nhe ce rem al gu ma dig ni da de no ou tro se ja in cluin do es- 
se ou tro na de cla ra ção dos di rei tos dos ani mais. Na li ve,
Xu xa pro põe que os ape na dos se jam usa dos em tes tes
de re mé di os e cos mé ti cos, já que fi ca rão “pa ra sem pre
nas pri sões”, co mo se no Bra sil ti ves se pri são per pé tua,
e as sim as su as vi das te ri am al gu ma uti li da de, co mo a de
sal var vi das e ga ran tir pro du tos de be le za sem con train- 
di ca ção.

Na li ve, Xu xa até re co nhe ceu que po de ria pa re cer de- 
su ma na e que po de ria ser cri ti ca da por “es se pes so al dos
di rei tos hu ma nos”, mas re a fir mou a sua pro po si ção
com ba se em que os pre sos “pe lo me nos ser vi ri am pa ra
al gu ma coi sa an tes de mor rer, pa ra aju dar a sal var vi- 
das”. 

Di an te da re per cus são, Xu xa gra vou um ví deo pe din- 
do des cul pas sem ci tar o que dis se an te ri or men te. En- 
ten do que pe di do de des cul pas pre ci sa en fren tar o mé- 
ri to da ofen sa. Xu xa dis se que era as sim que ela pen sa va,
que pen sou em quem es tu prou uma cri an ça pa ra se jus- 
ti fi car e pa re cer mais acei tá vel. Foi sin ce ra. Ela e mui tos
ou tros, pe lo que se vê e lê.

As de cla ra ções de Xu xa ex pres sam um pon to de vis ta
so bre o Bra sil e o ou tro, que ex pli cam, em par te e num
to do, o que es tá acon te cen do no país. As sim, além de ser
uma de cla ra ção des pre zí vel, é tam bém uma de cla ra ção
que aju da a en ten der o des pre zo e o me nos pre zo pe lo
ou tro, aque le que não faz par te da sua es fe ra de con vi- 
vên cia, iden ti fi ca ção e em pa tia. Pa ra Xu xa, a vi da dos
ape na dos é inú til e o úni co mo do de lhe con fe rir al gu ma
uti li da de é trans for man do-os em co bai as pa ra tes tes de
re mé di os, cos mé ti cos e va ci nas. Pa ra is so, de vem ser
tra ta dos co mo coi sas.

Xu xa usa o ver bo ser vir apro pri a do pa ra se re fe rir a
coi sas, ob je tos. Não são hu ma nos, pois fi ze ram “mui tas
coi sas er ra das”, e por is so de vem ser vir ao mun do hu- 
ma no. O pen sa men to de Xu xa re mon ta ao co lo ni a lis mo
e o seu prin ci pal pro du to, a es cra vi dão de ou tros se res
hu ma nos, que não sen do hu ma nos, de ve ri am ser vir aos
bons cris tãos. 

Ho je, se tra ta ria de usar es ses se res hu ma nos, es ses
mons tros, pa ra o bom vi ver das eli tes, dos que con se- 
guem des fru tar das bo as mar cas e ser vi ços, ne ga dos à
mai o ria dos bra si lei ros, a quem fi ca re ser va do o pa pel
de co baia.

Ao atri buir uma pe na aos ape na dos que não exis te no
Bra sil e lhes atri buir ou tro pa pel em que a pró pria vi da
des sas pes so as cor re ris co, Xu xa men ci o na ain da “es se
pes so al dos di rei tos hu ma nos”, co mo um con tra pon to,
a pos sí vel opo si ção a sua “no bre” opi nião. 

A re la ção en tre uma coi sa e ou tra in vo ca dois cha vões
co nhe ci dos no país: “ban di do bom é ban di do mor to” e
“o pes so al dos di rei tos hu ma nos só de fen de de ban di- 
do”. Ora, to das as pes so as, in cluin do aque las sob cus tó- 
dia do Es ta do, têm di rei to a uma vi da dig na, já que no
país não exis te pe na de mor te, e, por tan to, de ve-se man- 
ter o res pei to aos seus di rei tos.

E o pes so al dos di rei tos hu ma nos de fen dem mes mo
ban di do? Es se pes so al dos di rei tos hu ma nos de fen de a
dig ni da de da vi da, pos tu ra que de ve ria ser in cor po ra da
a to da cul tu ra cí vi ca e ci da dã. De fen de mos, so bre tu do,
que o cui da do da dig ni da de da vi da das pes so as im pli ca
ne ces sa ri a men te cui dar da nos sa ca sa co mum, já que
to dos os se res vi vos que ha bi tam es se pla ne ta co nos co,
tam bém são por ta do res de di rei tos, do di rei to à vi da e
das con di ções pa ra que pos sam ter vi da e vi da em abun- 
dân cia, co mo dis se Je sus. Pa ra to das as cri a tu ras, Xu xa!
To das!

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021

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


oimparcial.com.br ESPECIAL George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 5

SAMARTONY MAR TINS

Cam pa nha vir tu al pa ra os atin gi dos

Godofredo Viana

Barragens interditadas
por instabilidade

A
La goa do Pi ru cáua, uma das bar ra gens da co- 
mu ni da de de Au ri zo na, em Go do fre do Vi a na,
lo ca li za da no ex tre mo oes te do Ma ra nhão, a 338
quilô me tros de São Luís, ad mi nis tra da pe la Mi- 

ne ra ção Au ri zo na S/A, vin cu la da à em pre sa ca na den se
Equi nox Gold, foi in ter di ta da na úl ti ma quin ta-fei ra (1º),
pe la Agên cia Na ci o nal de Mi ne ra ção (ANM), por fal ta de
es ta bi li da de. A mi ne ra do ra, con si de ra da um dos cin co
mai o res pro je tos de ex tra ção de ou ro do Bra sil, te ve su as
ati vi da des in ter di ta das, após o trans bor da men to da la- 
goa que pro vo cou o ala ga men to de uma es tra da ru ral na
co mu ni da de de Au ri zo na, de pois de for tes chu vas que
caí ram na re gião há du as se ma nas.

Além da La goa do Pi ru cáua, fo ram in ter di ta das pe la
Agên cia Na ci o nal de Mi ne ra ção as bar ra gens de La- 
bour rie, no mu ni cí pio de Cal ço e ne (AP), Ba cia 07 Al to da
Ser ra, em Co rum bá (MS), e Bar ra gem do Ser gi nho, no
mu ni cí pio de Nos sa Se nho ra do Li vra men to (MT). Se- 
gun do a agên cia, o re sul ta do veio com o fim, no dia 31
de mar ço, da pri mei ra cam pa nha de 2021 de en tre ga da
De cla ra ção de Con di ção de Es ta bi li da de (DCE). Trin ta e
no ve bar ra gens já es ta vam in ter di ta das des de a úl ti ma
cam pa nha, em se tem bro de 2020. Ao to do, são 43 bar ra- 
gens in ter di ta das no Bra sil por fal ta de es ta bi li da de. De
acor do com a ANM, o nú me ro de in ter di ções vem de- 
cres cen do des de que o re sul ta do da cam pa nha foi di vul- 
ga do.

Com re la ção ao in ci den te ocor ri do em Go do fre do Vi- 
a na, por meio de no ta, a Mi ne ra ção Au ri zo na (MA SA)
ne gou que te nha ocor ri do o rom pi men to na la goa. “A
Mi ne ra ção Au ri zo na (MA SA) vem es cla re cer que en tre
os di as 23 e 24 mar ço de fo ram re gis tra das chu vas in ten- 
sas na re gião do mu ni cí pio de Go do fre do Vi a na (MA) e
co mu ni da de de Au ri zo na, to ta li zan do 426 mi lí me tros, o
que acar re tou di ver sas in ter fe rên ci as lo cais com con se- 
quen tes ala ga men tos. A MA SA re for ça que não hou ve
qual quer im pac to so bre a sua es tru tu ra ope ra ci o nal co- 
mo bar ra gens e ou tras ins ta la ções, que es tão in tac tas e
ope ran do nor mal men te”, ex pli cou a mi ne ra do ra. No
do cu men to, a em pre sa in ter na ci o nal afir mou ain da,
que “A MA SA es tá ado tan do pro vi dên ci as pa ra re es ta be- 
le cer o trá fe go na es tra da lo cal afe ta da, ava li an do as in- 
ter fe rên ci as em ou tros pon tos, com o ob je ti vo de pres tar
apoio e su por te à co mu ni da de de Au ri zo na, pe din do
apoio de to dos pa ra com par ti lha rem in for ma ções ver- 
da dei ras evi tan do a de sin for ma ção e cri a ção de pâ ni co
en tre mo ra do res da re gião e ou tras lo ca li da des, já tão
afe ta dos pe las di fi cul da des atu ais da pan de mia de Co- 
vid-19″, des ta cou a MA SA.

De acor do com um ar ti go do si te “Bra sil de Fa to”, es te
não se ria o pri mei ro in ci den te en vol ven do as ati vi da des
de ex plo ra ção de mi ne ra ção re a li za da pe la Equi nox
Gold, em Go do fre do Vi a na.

No dia 4 de no vem bro de 2018, ocor reu o des li za men- 
to de pi lhas de es té ril, que che gam a 30 me tros de al tu ra,
(ma te ri al se pa ra do do mi né rio que é des car ta do di re ta- 
men te da ope ra ção de la vra, sem pas sar pe lo pro ces so
de be ne fi ci a men to).  Na épo ca o des li za men to  blo que- 
ou a es tra da de aces so à co mu ni da de e atin giu iga ra pés
 e uma re gião de man gue dei xan do uma cla rei ra na ma ta
com uma área de cer ca de 100 m2. Em no ta, a em pre sa
afir mou que “o ocor ri do se ria in ves ti ga do pa ra que as
cau sas pos sam ser in tei ra men te co nhe ci das”. Até ho je
não fo ram apu ra das as cau sas do des li za men to.

Ain da de acor do com ve re a do res e pes ca do res, em
2014, va zou ma te ri al da área de la vra atin gin do iga ra pés
da re gião e cau san do a mor tan da de de pei xes. Não se sa- 
be de qual in fra es tru tu ra foi pro ve ni en te o ma te ri al,
mas no va men te fi ca evi den te a fal ta de con tro le so ci al e
mo ni to ra men to da em pre sa.

Por con ta da si tu a ção, o Con se lho Na ci o nal dos Di rei- 
tos Hu ma nos (CNDH) en vi ou um ofi cio no úl ti mo dia 30
de mar ço, no qual ma ni fes ta ex tre ma pre o cu pa ção e so- 
li ci tou in for ma ções so bre a de nún cia re ce bi da de con ta- 
mi na ção do Rio Tro maí. Além da con ta mi na ção, a fal ta
de aces so à água po tá vel e o iso la men to de mo ra do res
da co mu ni da de Au ri zo na tam bém pre o cu pam o con se- 
lho. Por meio de um do cu men to pu bli ca do pe lo CNDH,
ins tau rou-se um pro ce di men to pa ra acom pa nhar a
ques tão, atu an do no mo ni to ra men to e fis ca li za ção de
le sões aos Di rei tos Hu ma nos no ca so.

Em ofí cio, o CNDH so li ci tou que a em pre sa en vi as se
es cla re ci men tos so bre o rom pi men to no pra zo de até
cin co di as, da da a ur gên cia do ca so. Es tão en tre as so li ci- 
ta ções: Pla no de Se gu ran ça de Bar ra gens, de vi da men te
atu a li za do; Pla no de Ação de Emer gên cia (PAE); In for- 
ma ções atu a li za das dos úl ti mos três me ses dos re gis tros
dos ní veis de con ta mi na ção do so lo e do len çol freá ti co
na área de in fluên cia do re ser va tó rio. Tam bém foi so li ci- 
ta do que a em pre sa Equi nox Gold pres te in for ma ções e
com pro ve a ado ção de me di das em re la ção às cau sas do
rom pi men to da bar ra gem sob sua res pon sa bi li da de, os
im pac tos am bi en tais de cor ren tes do rom pi men to, as
me di das de pre ven ção con tra no vos ca sos, ações pa ra
evi tar o agra va men to sa ni tá rio de cor ren te da pan de- 
mia, ga ran tia ime di a ta do for ne ci men to de água po tá vel
pa ra to dos os mo ra do res e a vi a bi li za ção do aces so à es- 
tra da que li ga a re gião a ou tros mu ni cí pi os, evi tan do o
iso la men to da co mu ni da de.

O Mo vi men to dos Atin gi dos por Bar ra gens (MAB), di- 
vul gou que o fa to foi de nun ci a do pe los pró pri os mo ra- 
do res  que pos ta ram nas re des so ci ais ima gens que mos- 
tra vam o mu ni cí pio to ma do por la ma. Além dis so, o va- 
za men to te ria blo que a do o aces so à úni ca en tra da do
mu ni cí pio, dei xan do di ver sas pes so as sem con se guir
en trar e sair da ci da de. “A con ta mi na ção de mi né rio des- 

te ti po em cor pos hí dri cos po de acar re tar uma sé rie de
im pac tos so ci ais e am bi en tais na vi da da po pu la ção
atin gi da, co mo a ocor rên cia de di ver sas do en ças, além
do au men to da po bre za e da de si gual da de so ci al, co mo
ocor reu em Bru ma di nho, Mi nas Ge rais”, afir mou o MAB
em sua pá gi na vir tu al.

Por con ta da si tu a ção o MAB lan çou uma cam pa nha
de so li da ri e da de pa ra aju dar as fa mí li as que mo ram na
co mu ni da de de Au ri zo na, que ho je con ta com uma po- 
pu la ção apro xi ma da de 4 mil ha bi tan tes, ten do ain da
ou tras co mu ni da des nos ar re do res.  Por meio de um co- 
mu ni ca do, o MAB afir mou que no pi or mo men to da
pan de mia no Bra sil, no vos rom pi men tos de bar ra gem
vol ta ram a acon te cer, dan do ên fa se ao rom pi men to na
bar ra gem da mi ne ra do ra Au ri zo na MA SA, per ten cen te à
em pre sa Equi nox Gold. “A la ma tó xi ca atin giu o rio Tro- 
maí, in va din do a Es ta ção de Tra ta men to de Água (ETA),
uti li za da pa ra abas te cer os mo ra do res de Au ri zo na e
dei xan do 4 mil pes so as sem aces so à água po tá vel por
mais de cin co di as, além de es ta rem ilha dos. Por es sa ra- 
zão, des per ta mos a so li da ri e da de em uma cam pa nha de
ar re ca da ção, pa ra que es sa po pu la ção atin gi da pos sa ter
au xí lio ime di a to. Co la bo re!”, diz o tex to da cam pa nha. 
Pa ra co la bo rar com a Cam pa nha de So li da ri e da de bas ta
do ar via Ban co do Bra sil (001); agên cia 1230-0; con ta
cor ren te – 118.806-2; ANAB- As so ci a ção Na ci o nal dos
Atin gi dos por Bar ra gens.  Pa ra do a ções in ter na ci o nais:
có di go IBAN – BR 7800000000012300001188062C1; Có- 
di go: SWIFT:BRAS BR RJB SA; PAYPAL – http://bit.Iy/do- 
eu a ri zo na.

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Objeto: Aquisição de medicamento para atender demanda Judicial ajuizadas contra o Estado do 

Maranhão, de acordo com os quantitativos e discriminações transcritas no Termo de Referência. 

Abertura: 26/04/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

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

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

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

São Luís - MA, 05 de abril de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021
PROCESSO Nº 36383/2021/SES

AVISO – REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 001/2021
Comissão Permanente de Licitação do Município de Graça Aranha, Estado do Maranhão, 
faz saber a todos que está republicando o Edital de Concorrência Pública no 001/2021, 
com alterações em seu escopo, cujo objeto é o desenvolvimento, modernização, 
ampliação, substituição, eficientização energética, operação e manutenção do ativo de 
iluminação pública e serviço público de iluminação pública no Município de Graça 
Aranha. As informações sobre o edital e do contrato estão disponíveis no site eletrônico 
do Município, no link atribuído ao seu diário oficial - http://www.gracaaranha.ma.gov.br, 
no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, bem como na Comissão Permanen-
te de Licitação, situada na Rua São Francisco, 116 - Centro, de Segunda-feira a Sexta-feira, 
em    dias    de    expediente, no    horário    das    08:00h    às    12:00h. A data de entrega das 
propostas e realização da sessão pública de abertura dos envelopes será 10 de maio de 
2021, às 8:00 h, no endereço acima.

Graça Aranha, 30 de março de 2021.
Milka Verônica Stéfane Silva dos Santos

Presidente da CPL.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
017/2021. O Município de Itaipava do Grajaú - MA, 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 item. OBJETO: Contratação de 
empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção especiali-
zada em saúde, conforme Termo de Referência, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posterio-
res e as condições do Edital. Continuação da sessão: às 09h do dia 12 de abril de 2021. Para 
maiores informações no e-mail: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava 
do Grajau/MA, 06 de abril de 2021. AURICELIA DE SOUSA DA SILVA - Pregoeira.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. A Prefeitura Municipal de 
Itaipava do Grajaú – MA, 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 Global. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, conforme Termo de 
Referência, em atendimento as necessidades do município de Itaipava do Grajaú/MA. 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. A 
presente licitação, com abertura dos envelopes Proposta e Habilitação prevista para às 09h00min do dia 07 de 
abril de 2021, fica adiada, para o dia 09 de abril de 2021, às 09h. 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 Sede da 
Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, 
Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para 
maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com 
e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 06 de abril de 2021. Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira. 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava 
do Grajaú – MA, 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 Item. OBJETO: 
Contratação de empresa para a aquisição de aparelho Radiológico fixo, conforme termo de referência, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do Grajaú/MA. 
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. A presente licitação, com abertura prevista para às 11h00min do dia 07 de abril de 2021, 
fica adiada, motivada pela necessidade de alteração no edital. Assim sendo, fica marcada a sessão de recebimen-
to e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h 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 
Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, 
s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para 
maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com 
e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 06 de abril de 2021. Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 11.423.292/0001-91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n" 
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar no dia 20 de abril de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2021, para registro de 
preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento 
de exames de ultrassonografia, mamografia e Raio-X, com disponibilização de equipamentos em regime de 
comodato, para o município de Lima Campos/MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 05 de abril de 2021
Lidiane de Sá Curvina

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 11.423.292/0001-91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n" 
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar no dia 22 de abril de 2021, às 14:00hs (catorze horas), horário de Brasília, no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 019/2021, para registro 
de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de empresa para realização de exames 
de diagnóstico por imagem, na especialidade Tomografia Computadorizada do tórax para diagnóstico do COVID 
19, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lima Campos/MA, de acordo 
com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, 
Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no 
endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspubli-
cas onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou 
pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 05 de abril de 2021
Lidiane de Sá Curvina

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
26/04/2021, às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para 
aquisição de equipamentos e materiais de informática, multimídia e fotográfico de interesse desta 
Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser 
obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, 
das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 05 de abril de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. 
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
26/04/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais elétricos para iluminação pública destinado a atender a demanda da zona 
urbana e rural do município de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser 
obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, 
das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 05 de abril de 2021. Elivando Pessoa Lima. 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
28/04/2021, às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada na prestação dos serviços de locação de veículos 
para Transporte Escolar para atender a demanda deste município de Marajá do Sena – MA, 
conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.-
ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA05 de 
abril de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. Secretário Municipal de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
28/04/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e materiais permanentes de interesse 
desta Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá 
ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º 
feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 05 de abril de 2021. Elivando Pessoa Lima. 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
22/04/2021, às 09h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada na prestação dos serviços de locação de veículos 
leves, pesados e máquinas de interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, 
conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.-
ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 05 
de abril de 2021. Silas Faustino da Silva, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
22/04/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de oficinas de interesse desta Administração 
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido 
gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 
08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 05 de abril de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. 
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

CÃMARA POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

A CÂMARA MUNICIPAL POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, avisa aos 
interessados que o Pregão Eletrônico nº 002/2021, com abertura prevista para 
o dia 30/03/2021 às 08:20 horas, FICA ADIADO para o dia 20 de abril às 
08:20horas. Informações complementares, no e-mail: camarapp@hotmail.com. 
Poção de Pedras (MA), 31 de março de 2021. Maria Leticia Borges Leite. 
Presidente CPL.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 10/2021 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para a contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para 
atendimento das demandas oriundas dos diversos setores que compõe esta 

Universidade, de forma a possibilitar a realização de eventos que necessitem de 
divulgação e material gráfico personalizado.
Dia: 16/04/2021  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 823.669,50.
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, 05 de abril de 2021
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
052/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que a sessão prevista do Pregão Presencial nº 
052/2021, cujo objeto é aquisição de material de consumo odontológico 
para a Secretaria Municipal de Saúde, será REMARCADA, com a devida 
publicação designando nova data para a realização da sessão. Para mais 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrôni-
co: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 06 de abril de 2021. Sara Ferreira 
Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: 
Contratação de empresa para a prestação de serviço de acesso à internet (provedor) para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente 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 de Proposta e 
Habilitação: às 09h00min do dia 22 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@g-
mail.com. Tuntum - MA, 06 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021. 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 Global. OBJETO: 
Contratação de empresa para a prestação de serviço de acesso à internet (provedor) para a Secretaria 
Municipal de Educação 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 de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 22 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, 06 de abril de 
2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 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: Prestação de serviços de sanitização em prédios e vias 
públicas, para Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, de Orçamento, Gestão e Despesas e de 
Assistência Social da Criança e do Adolescente. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente 
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes de Proposta e Habilitação: às 13h00min 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 Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – 
Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 06 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury 
– Pregoeira. 

Prefeitura realiza programação 
alusiva ao Dia Mundial da Saúde

A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Semus), elaborou uma programação es-
pecial para celebrar o Dia Mundial da Saúde - 7 de abril. 
As atividades tiveram início nesta terça-feira (6), com a 
live transmitida no perfil @semus.saoluis, com a partici-
pação do secretário Joel Nunes, que é médico, em que, na 
ocasião, abordou temas como sedentarismo, obesidade, 
doenças cardiovasculares, entre outros assuntos de saú-
de e bem-estar. 

A programação on-line segue nesta quarta-feira (7), a 
partir das 9h, com nova live pelo mesmo canal. O tema 
será Alimentação Saudável e terá a participação da nu-
tricionista e especialista em transtornos alimentares e 
obesidade, Morgana Mendonça. 

Na quinta-feira (8), para fechar a programação interati-
va, será promovida aula virtual pública do programa “São 
Luís Saudável”, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Desportos e Lazer (Semdel). A aula, que será ministra-
da pela professora Kamilla Cutrim, acontecerá no parque 
Bom Menino e será transmitida pelas redes da Semus. 

Durante a live desta terça-feira (7), o secretário Joel 
Nunes alertou aos participantes que um terço das mortes 
do mundo são causadas por problemas cardiovasculares. 
“Além do fator genético, há as razões ligadas ao sedenta-
rismo e obesidade, com má conduta alimentar. Soma-se 
a isso outras questões como pressão alta causada, prin-
cipalmente, pela ingestão excessiva de determinados ali-
mentos”, disse Joel Nunes. 

Segundo o secretário, a mudança no estilo de vida das 
pessoas é fundamental para evitar doenças cardiovascu-
lares e outras, como diabetes. O gestor ressaltou que este 
público está mais suscetível a quadros graves da Covid-19. 
“Quando aparecerem os sintomas, é sempre importante 
procurar uma ajuda especializada. O ideal é orientar a pes-
soa e, no caso desta pessoa ter o coronavírus, cuidar para 
que esteja corretamente isolada”, disse o titular da Semus. 

O gestor falou ainda sobre o uso de medicamentos para 
o tratamento da Covid-19. “Nós não temos medicamen-

tos específicos para a doença, o que temos é um supor-
te medicamentoso para sintomas que possam aparecer. 
Não há comprovação científica para determinados me-
dicamentos”, afirmou o titular da Semus. 

O secretário Joel Nunes destacou a importância da ati-
vidade física, marca do projeto “Mexa-se”, promovido pela 
pasta e que visa conscientizar a população, por meio de 
campanhas alusivas e atividades específicas, acerca da 
importância da atividade física e da implantação de boas 
práticas alimentares. “A atividade física é um complemen-
to a um quadro de proteção imunológica considerado 
fundamental”, afirmou. 

A live, exibida na página oficial da Semus no Instagram 
(@semus.saoluis) foi conduzida pela jornalista Luíza Lina, 
que integra o quadro da Assessoria de Comunicação da 
pasta e contou com a participação de diversos seguido-
res, que encaminharam perguntas sobre o tema.

  Vacina

Sobre cuidados no recebimento de vacina para pessoas 
com doenças cardiovasculares, o secretário de Saúde de 
São Luís ressaltou que este perfil de público é considera-
do prioritário para a aplicação do imunizante. 

“Ter comorbidades não representa contraindicação para 
o recebimento da vacina. Há ainda uma triagem antes da 
vacinação, com informações da pessoa que recebe as do-
ses, acerca de doenças pré-existentes e outras informa-
ções”, salientou o gestor. 

O gestor também falou sobre o desafio de controle da 
Covid-19. “São Luís tem um prefeito obstinado e compro-
missado. Os esforços são diários, estamos no meio desta 
situação cuidando do recebimento das doses, mas não 
nos esquecemos de outras questões, como a atenção bá-
sica que é preciso ter a assistência ampliada, e outras si-
tuações. Estamos trabalhando para dar uma saúde ainda 
melhor para a população”, disse.
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Por que ce mi té ri os são fo cos de con ta mi na ção? 

Por que a co vid-19 pi o ra es sa si tu a ção? 

To do mun do cor re ris co de to mar água con ta mi na da? 

O que de ve ser fei to? 

Cre mar é a me lhor so lu ção? 

Meio ambiente

Os impactos do
aumento dos enterros

I
g no ra dos por cau sa de su pers ti ções e ta bus re li gi o- 
sos, os ce mi té ri os bra si lei ros são ago ra pal co prin- 
ci pal pa ra en ten der a di men são da pan de mia da
co vid-19 no país. Além de in di ca ti vos evi den tes co- 

mo os mais de 320 mil óbi tos e as mi lha res de fa mí li as de
lu to, as ne cró po les mos tram pro ble mas de su per lo ta- 
ção, so bre car ga fí si ca e emo ci o nal de tra ba lha do res fu- 
ne rá ri os — ex pos tos à con ta mi na ção e a lon gas ho ras de
tra ba lho — e, ain da, um ou tro pro ble ma: o al to nú me ro
de se pul ta men tos po de agra var os da nos pa ra o meio
am bi en te e pa ra a saú de das po pu la ções mais po bres
que vi vem per to des ses lo cais.

No Oci den te, a pre o cu pa ção com en ter ros co me çou
no sé cu lo 18, quan do fo ram ex tin tos os se pul ta men tos
de pes so as em igre jas e ou tros lo cais sa gra dos den tro de
áre as com al ta den si da de de pes so as e pas sou-se a en- 
ter rar os mor tos lon ge da ci da de, dan do ori gem ao que
co nhe ce mos ho je por ce mi té ri os. No en tan to, es tu dos
so bre os im pac tos am bi en tais das ne cró po les acon te ce- 
ram só no sé cu lo 20.

Em um re la tó rio pu bli ca do em 1998, a OMS (Or ga ni- 
za ção Mun di al de Saú de) ava li ou que ce mi té ri os tam- 
bém de vem ser tra ta dos co mo um po ten ci al ris co pa ra o
meio am bi en te e a saú de pú bli ca. No es tu do, di ver sos
pes qui sa do res ava li a ram ce mi té ri os em paí ses eu ro- 
peus, on de foi com pro va da a pre sen ça de fo cos de bac- 
té ri as e po lu en tes ori gi ná ri os dos tú mu los que im pac ta- 
vam a po pu la ção vi zi nha às ne cró po les.

No Bra sil, os da nos cau sa dos pe los ce mi té ri os são ob- 
je to de es tu do des de os anos 1970. Inú me ras aná li ses já
trou xe ram evi dên ci as de que pes so as que mo ram e tra- 
ba lham pró xi mas des ses lo cais po dem ser ví ti mas de
do en ças de cor ren tes de bac té ri as e ví rus pre sen tes em
água con ta mi na da por ne cro cho ru me — lí qui do de cor- 
ren te do pro ces so de de com po si ção hu ma na que pe ne- 
tra o so lo.

Por fal ta de in te res se do Po der Pú bli co e até por con ta
de dog mas re li gi o sos que di fi cul tam mu dan ças es tru tu- 
rais nes ses lo cais, são pou cas as ati tu des to ma das pa ra
mi ni mi zar os da nos que ne cró po les po dem pro du zir.
Com o agra va men to da pan de mia e mi lha res de mor tos
por dia, os es pe ci a lis tas en tre vis ta dos pe lo TAB aler tam
pa ra um pro ble ma que já po de es tar em cur so nos ce mi- 
té ri os mu ni ci pais.

Os ris cos es tão di re ta men te li ga dos à de com po si ção
do cor po hu ma no.

De pois da mor te, nos so or ga nis mo pro duz um lí qui- 
do vis co so, cas ta nho-acin zen ta do e mal chei ro so, cha- 
ma do ne cro cho ru me. Ele con tém vá ri as subs tân ci as
que são ex pe li das do ca dá ver, co mo água, sais mi ne rais,
pa tó ge nos (or ga nis mos que po dem cau sar do en ças em
um hos pe dei ro — bac té ri as, ví rus ou pro to zoá ri os) e até
mes mo res tos de me di ca ção que a pes soa to mou em vi- 
da. Es ti ma-se que ca da ca dá ver po de pro du zir cer ca de
30 a 40 li tros de ne cro cho ru me em um pe río do de seis

me ses a três anos, de pen den do das con di ções em que
foi en ter ra do.

Con si de ran do que gran de par te dos ce mi té ri os fo ram
cons truí dos sem uma ava li a ção pré via do ter re no, o des- 
car te in de vi do do ne cro ch rou me faz com ele pe ne tre o
so lo, con ta mi nan do len çóis freá ti cos, nas cen tes de ri os
e po ços ra sos.

Is so po de cau sar di ver sas do en ças na po pu la ção que
con so me es sa água: fe bre ti foi de, pro ble mas gas troin- 
tes ti nais (vô mi to, do res e di ar reia) e té ta no, en tre ou tros.
Sem con tar que o pró prio ví rus da co vid-19, de que ain- 
da não se sa be exa ta men te o tem po de per ma nên cia em
ca dá ve res, po de ge rar pro ble mas fu tu ra men te, na exu- 
ma ção dos cor pos.

São mais mor tes e, con se quen te men te, mais en ter ros
— tu do is so com me nos aten ção dos ór gãos pú bli cos. Se
a con ta mi na ção no so lo já pre o cu pa va es pe ci a lis tas bra- 
si lei ros an tes da pan de mia, ago ra, com o au men to ex- 
pres si vo de se pul ta men tos diá ri os, o pro ble ma é ain da
mai or. “A con cen tra ção de en ter ros em ce mi té ri os mu- 
ni ci pais é mui to al ta. O au men to de tu mu la ções sig ni fi- 
ca que o vo lu me es pe ra do de ne cro cho ru me ao lon go de
um ano é atin gi do qua se que di a ri a men te, com mais de
mil pes so as mor ren do por dia em São Pau lo”, ex pli ca
Fer nan do Au gus to Sa rai va, Mes tre e Dou tor em Ge o lo- 
gia e Ge o fí si ca apli ca das e pes qui sa dor no Ins ti tu to de
Ge o ci ên ci as da USP. Em Ma naus, on de va las co le ti vas
fo ram aber tas com um tra tor no Ce mi té rio Mu ni ci pal
Nos sa Se nho ra Apa re ci da, foi pe di do aten ção ao IPA AM
(Ins ti tu to de Pro te ção Am bi en tal do Ama zo nas) em re la- 
ção aos se pul ta men tos. Na ci da de, exis tem cer ca de 10
mil po ços que abas te cem a po pu la ção e o ní vel de pro- 
fun di da de dos len çóis freá ti cos é mais su per fi ci al.

“Nós não so mos mui to de sen vol vi dos em ter mos de
sa ne a men to bá si co, por is so exis te mui ta gen te que re- 
cor re aos po ços ra sos”, ex pli ca Fran cis co Car los da Sil va,
quí mi co e pro fes sor das Se cre ta ri as Es ta du al e Mu ni ci- 
pal da Edu ca ção de São Pau lo, mes tre em Aná li se Ge o- 
am bi en tal pe la Uni ver si da de de Gua ru lhos e dou tor em
Ci ên ci as Am bi en tais pe la Unesp-So ro ca ba. Os mai o res
afe ta dos pe la con ta mi na ção são po pu la ções mais po- 
bres, sem aces so à água tra ta da e sa ne a men to bá si co,
que de pen dem dos po ços pa ra con se gui rem água. Em
um le van ta men to fei to em 2011 pe lo geó lo go Le zí ro
Mar ques Sil va, 75% dos ce mi té ri os bra si lei ros ana li sa- 
dos apre sen ta ram pro ble mas sa ni tá ri os e am bi en tais —
co mo so lo ina de qua do, va za men to de ne cro cho ru me
no len çol freá ti co ou pro xi mi da de de áre as re si den ci ais.

Mas não exis tem re gras pa ra cons truir um ce mi té rio?
Só em 2003 foi pu bli ca da pe lo Co na ma (Con se lho Na ci- 
o nal do Meio Am bi en te) a Re so lu ção nº 335, que obri ga
que ce mi té ri os ho ri zon tais e ver ti cais te nham li cen ci a- 
men to am bi en tal pa ra se rem cons truí dos. A fis ca li za ção

foi in cum bi da aos ór gãos fis ca li za do res de ca da es ta do
ou mu ni cí pio. Em São Pau lo, por exem plo, a Ce tesb
(Com pa nhia Am bi en tal do Es ta do de São Pau lo) é res- 
pon sá vel pe lo mo ni to ra men to das águas sub ter râ ne as e
de pos sí veis con ta mi na ções das ne cró po les. No en tan- 
to, gran de par te dos ce mi té ri os fo ram cons truí dos mui- 
to an tes da re so lu ção do Co na ma — e são ra ros os que
re al men te pos su em li cen ci a men to am bi en tal.

Is so sig ni fi ca que gran de par te foi cons truí da sem
qual quer es tu do ge o téc ni co pré vio. Es se es tu do ana li sa
o ti po de so lo, as con di ções cli má ti cas da re gião e, prin- 
ci pal men te, ma peia os ní veis de pro fun di da de dos len- 
çóis freá ti cos pa ra evi tar con ta mi na ções. “Não há a me- 
nor pre o cu pa ção so bre ce mi té ri os pú bli cos, eles são
sim ples men te tra ta dos co mo um de pó si to de cor pos”,
re su me Sil va. “No ge ral, fo ram cons truí dos em lu ga res
que não ser vi am pa ra in ves ti men tos imo bi liá ri os e lo te- 
a men to. Gran de par te es tá em ter re nos aci den ta dos, e
nun ca hou ve um cui da do com a ques tão do meio am bi- 
en te. Mui tos, co mo o Ce mi té rio Mu ni ci pal de Ita que ra
em São Pau lo, es tão pró xi mos de nas cen tes”.

Com o nú me ro al to de mor tes por dia, os es pe ci a lis tas
ou vi dos pe lo TAB fri sam que é ur gen te que os ór gãos
res pon sá veis fa çam mo ni to ra men to cons tan te nos po- 
ços pa ra ava li ar a si tu a ção da água em re giões vi zi nhas a
ne cró po les. “É mui to di fí cil tra tar des se pro ble ma, por- 
que o ce mi té rio já es tá ali”, ex pli ca Sa rai va. “Vo cê tem
que es ta be le cer um raio, uma zo na de se gu ran ça, e den- 
tro des sa zo na, os ór gãos com pe ten tes pre ci sam im pe- 
dir o con su mo des sa água na su per fí cie.” Em maio de
2020, a co mis são do Meio Am bi en te do Con se lho Na ci o- 
nal do Mi nis té rio Pú bli co pu bli cou uma no ta téc ni ca
pe din do aten ção re do bra da nos ce mi té ri os de vi do à
pan de mia. Até o mo men to, po rém, o Mi nis té rio do Meio
Am bi en te não di vul gou ne nhu ma me di da so bre o que
fa zer em re la ção às ne cró po les. “Es sa pan de mia não vai
aca bar tão ce do, e não adi an ta se pre o cu par só com os
que es tão vi vos ago ra. Te mos que nos pre o cu par com os
que con ti nu a rão vi vos ama nhã. Es ta mos per to de pas- 
sar por um pro ble ma de saú de pú bli ca, que vai acon te- 
cer em fun ção de ce mi té ri os”, afir ma Sil va.

Os pes qui sa do res con cor dam que a cre ma ção é uma
op ção eco lo gi ca men te mais viá vel. Ain da as sim, gran de
par te dos mor tos são se pul ta dos na ter ra, por ser uma
op ção mais tra di ci o nal no Bra sil e, nor mal men te, a mais
ba ra ta ofe re ci da pe los mu ni cí pi os — até pe la es cas sez
de cre ma tó ri os. No en tan to, fri sa Sil va, os cre ma tó ri os
de vem es tar ap tos pa ra fun ci o nar. “Um ce mi té rio re pre- 
sen ta um pro ble ma lo cal na que la mi cro ba cia em que
es tá si tu a do. No ca so de cre ma tó rio, se vo cê não tem um
sis te ma de fil tra ção cor re to, dei xa rá de ter um pro ble ma
lo cal e pas sa rá a ter um pro ble ma mun di al, por que es tá
jo gan do tu do is so no ar”, con cluiu.

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021
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São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021

A Hapvida se dedica muito

para vivermos dias melhores.

Nesse dia Mundial da Saúde e sempre.

Dias
melhores

virão

7 de abril
Dia Mundial
da Saúde

Amanda de Freitas Brilhante

Enfermeira no Hospital e Maternidade Eugênia Pinheiro

OAB-MA: 89 anos I

A OAB Ma ra nhão com ple tou no do min go,
4, 89 anos e dei iní cio à pre pa ra ção pa ra a ce-
le bra ção dos seus 90 anos. Ao lon go des se
pe río do his tó ri co, 21 pre si den tes co man da-
ram a ins ti tui ção e, de for ma vo lun tá ria, aju-
da ram a for ta le cer a pro fis são e a lu ta em de-
fe sa do Es ta do De mo crá ti co de Di rei to, da
de fe sa das prer ro ga ti vas dos ad vo ga dos e
ad vo ga das ma ra nhen ses, dos di rei tos fun-
da men tais, da de mo cra cia e das li ber da des.

OAB-MA: 89 anos II

A OAB sur ge no Ma ra nhão no dia 4 de
abril de 1932, em um mo men to on de os Es- 
ta dos da Fe de ra ção es ta vam go ver na dos por
ca pi tães e te nen tes. 

Com o Es ta do sob o co man do do ca pi tão
Se roa de Mo ta, um gru po de ad vo ga dos, for- 
ma do por João Her mó ge nes Ma tos, Be ne di- 
to Bar ros e Luís Car va lho, for mou o pri mei ro
Con se lho Pro vi só rio da OAB/MA.

Pa ra béns de to da equi pe de O Im par ci al.

a -

fi
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fi
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Va mos nos ar qui vos do Go o gle pa -
ra ce le brar a em pre sá ria Chi e ko Ao -
ki, fun da do ra e pre si den te da Blue
Tree Ho tels, na fo to em even to fes ti -
vo no Blue Tree São Luís, ao la do da
sua char mo sa ge ren te Ja ci ra Haic -
kel. A pro pó si to, Chi e ko Ao ki é a úni -
ca exe cu ti va da ho te la ria re co nhe ci -
da na 7ª edi ção da Mo ni to ria Em pre -
sa ri al de Re pu ta ção Cor po ra ti va
(Mer co). A em pre sá ria re pe te o fei to
de 2019 e es tá na lis ta de “100 lí de res
em pre sa ri ais com me lhor re pu ta ção
no Bra sil”. “Sin to-me hon ra da pe la
in di ca ção que sim bo li za o re co nhe ci -
men to da nos sa cul tu ra, va lo res,
com pro mis sos, pro pó si tos e ca mi -
nhos pe lo me lhor ao ser vir”, agra de -
ceu.

É ver da de que a má xi -
ma do mo men to é fi car
em ca sa. Mas tem mui -
ta gen te dan do uma
fu gi di nha pa ra ir até o
Cen tro His tó ri co, mais
pre ci sa men te à Rua do
Giz, fa zer um re gis tro
co mo es se que o can tor
PP Ju ni or fez nes ta
ter ça-fei ra. É que a
Rua do Giz aca ba de
ser elei ta pe la re vis ta
Vo gue co mo uma das
seis ru as na ci o nais que
me re cem uma vi si ta. E
va le sim, nem que se ja
vir tu al men te!

Já é su ces so o Ba zar
So li dá rio 2021, que
acon te ce até es ta sex -
ta, 9, no Gi ná sio da
APAE de São Luís, no
Anil, das 8h da ma nhã
às 5h da tar de; nu ma
pro mo ção con jun ta da
APAE de SÃO LUÍS e da
As so ci a ção Nos sa Se -
nho ra de Lo re to, en ti -
da de que atua na zo na
ru ral fo men tan do pro -
je tos de eco no mia so li -
dá ria. No co man do, o
pre si den te da APAE
SLZ, Se bas tião Van der -
la an Ro lim.

ça- de a

fi 

Se gue até às 23h59
des ta se gun da-fei ra,
12 de abril, o cre den -
ci a men to dos in te res -
sa dos ao Au xi lio
Emer gen ci al que vai
be ne fi ci ar nes ta eta -
pa mais du as ca te go -
ri as do se tor de Tu ris -
mo.

São elas: os gui as de
tu ris mo que atu am
no Ma ra nhão, que
se rá des ti na do au xí lio
no va lor de R$ 600. E
pa ra o trans por te tu -
rís ti co, que se rá pa go
au xí lio no va lor de R$
1.000.

O Go ver no do Ma ra -
nhão ini cia, nes ta
quar ta-fei ra, 7, a dis -
tri bui ção de 2 mi -
lhões de más ca ras,
mo de lo KN95, pa ra
os mu ni cí pi os do in -
te ri or do es ta do.

A dis tri bui ção se rá
fei ta por meio de seis
re gi o nais da Se cre ta -
ria de Es ta do de Ar ti -
cu la ção Po lí ti ca (Se -
cap) e con ta rá com o
apoio dos su pe rin -
ten den tes do ór gão.

A Uni ver si da de Fe de -
ral do Ma ra nhão vai
es ten der até de zem -
bro de 2021 o pro je to
“Alu nos Co nec ta dos”.
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Embora a prática de stalking exista há décadas, a popularização da internet e sobretudo
das redes sociais nos últimos anos facilitou muito a vida dos chamados stalkers

• Au men te as su as con fi gu ra ções de
pri va ci da de. Co me ce com os seus
pró pri os da dos. Ve ja su as con tas nas
re des so ci ais e, se ain da não ti ver fei to
is so, ati ve as con fi gu ra ções de pri va ci -
da de ele va das
• Só acei te pe di dos de ami za de de
pes so as que vo cê re al men te co nhe ce
no mun do re al
• Não ha bi li te o com par ti lha men to
do seu nú me ro de te le fo ne, email e
ou tras in for ma ções pes so ais pe las re -
des so ci ais

• Se vo cê não é ge ra dor de con teú do,
uma di ca é man ter a con ta pri va da
• De sa ti ve as con fi gu ra ções de lo ca li -
za ção ge o grá fi ca. Fa ça is so tam bém
com o GPS no seu te le fo ne

So bre Re de Vo lun tá ria Va le

STALKEAR É CRIME

Prática comum na web
pode acabar em prisão

U
ma es pi a di nha no per fil,
de pois vá ri as cur ti das e de
re pen te vo cê se sen te vi gi a- 
do den tro de su as pró pri as

re des so ci ais. A prá ti ca mui to co mum
na web tem no me: stal ke ar. O di ci o- 
ná rio em In glês de Ox ford traz a se- 
guin te de fi ni ção: “cri me de se guir e
ob ser var al guém por um lon go pe río- 
do de tem po de uma for ma que é ir ri- 
tan te ou ame dron ta do ra”.

Após vi rar po lê mi ca nas re des so ci- 
ais, a prá ti ca foi con si de ra da cri me
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro, que
san ci o nou, no dia 31 de mar ço, a lei
que tor na cri me a prá ti ca de per se gui- 
ção di gi tal, co nhe ci da co mo stal king.
A no va lei, nº 14.132, acres cen ta ar ti go
ao Có di go Pe nal pa ra pre ver o cri me
de per se gui ção. “De acor do com a lei,
tor na-se cri me per se guir al guém, rei- 
te ra da men te e por qual quer meio,
ame a çan do-lhe a in te gri da de fí si ca
ou psi co ló gi ca, res trin gin do-lhe a ca- 
pa ci da de de lo co mo ção ou, de qual- 
quer for ma, in va din do ou per tur ban- 
do sua es fe ra de li ber da de ou pri va ci- 
da de”, ex pli ca a co or de na do ra do cur- 
so de Di rei to do Cen tro Uni ver si tá rio
Es tá cio São Luís, Re na ta Reis.

Em bo ra a prá ti ca de stal king exis ta
há dé ca das, a po pu la ri za ção da in ter- 
net e so bre tu do das re des so ci ais nos
úl ti mos anos fa ci li tou mui to a vi da
dos cha ma dos stal kers. “Com a quan- 
ti da de de pu bli ca ções, fo tos e in for- 
ma ções pos ta das nas re des, fi cou
mui to fá cil acom pa nhar ob ses si va- 
men te a vi da de uma pes soa, cri an do
o co nhe ci do o stal king on li ne”, des ta- 
ca Re na ta.

Ape sar de es tar mui to pre sen te nas

re des so ci ais, a prá ti ca de stal ke ar po- 
de afe tar to das as áre as da vi da das ví- 
ti mas que so frem. “Es sa per se gui ção
se dá de di ver sas for mas. Se ja atra vés
de li ga ções, en vio de SMS, in va são de
con tas nas re des so ci ais, cons tran gi- 
men to e per se gui ção em lo cais pú bli- 
cos e tam bém ao en de re ço re si den ci- 
al, sem con tar na di vul ga ção de bo a- 
tos”, con ta a ad vo ga da.

Por ser con si de ra da um cri me, a
prá ti ca po de ren der ao stal ke a dor re- 
clu são de seis me ses a dois anos, e
mul ta em re gi me fe cha do. “A pe na
ain da po de ser au men ta da de me ta de
se o cri me é co me ti do con tra cri an ça,
ado les cen te ou ido so; con tra mu lher
por ra zões da con di ção de se xo fe mi- 
ni no; me di an te par ti ci pa ção de du as
ou mais pes so as ou com o em pre go de
ar ma”, es cla re ce.

Co mo evi tar o stal king nas re des
so ci ais?

De mo do ge ral, as re des so ci ais são
a por ta de en tra da pa ra os stal ke a do- 
res, por is so evi tar com par ti lhar al gu- 
mas in for ma ções po de aju dar vo cê a
se man ter lon ge do stal king. Ve ja al gu- 
mas di cas!

Es sa per se gui ção se dá

de di ver sas for mas. Se ja

atra vés de li ga ções,

en vio de SMS, in va são

de con tas nas re des

so ci ais, cons tran gi men to

e per se gui ção em lo cais

pú bli cos e tam bém ao

en de re ço re si den ci al,

sem con tar na

di vul ga ção de bo a tos.

DOAÇÕES

Vale apoia campanhas de combate à fome

De acor do com pes qui sa do Ins ti tu- 
to Da ta Fa ve la, oi to em ca da dez fa mí- 
li as não te ri am con di ções de se ali- 
men tar e pa gar as con tas bá si cas ca so
não ti ves sem re ce bi do do a ções du- 
ran te a pan de mia a de Co vid-19. Com
o pro lon ga men to da cri se sa ni tá ria,
ONGs vol ta das pa ra a as sis tên cia so- 
ci al já re gis tram que da drás ti ca nas
do a ções de ali men tos. Aten ta a es te
ce ná rio, a Re de Vo lun tá ria Va le es tá
mo bi li zan do seus vo lun tá ri os pa ra
con tri buir com cam pa nhas de com- 
ba te à fo me. Aces se www.re de vo lun- 
ta ri a va le.com.br e par ti ci pe.

“Bra sil Sem Fo me”
Cam pa nha li de ra da pe la Ação da Ci- 
da da nia, jun to com sua re de de co mi- 
tês e vo lun tá ri os, con vo ca mais uma
vez a so ci e da de ci vil e o se tor pri va do
pa ra le var ali men tos aos mais atin gi- 
dos pe los im pac tos da pan de mia.

“Se Tem Gen te Com Fo me, Dá de
Co mer”

Ini ci a ti va da Co a li za ção Ne gra Por Di- 
rei tos, em par ce ria com Anis tia In ter- 
na ci o nal, Ox fam Bra sil, Re des da Ma- 
ré, Ação Bra si lei ra de Com ba te às De- 
si gual da des, 342 Ar tes, Nos sas – Re de
de Ati vis mo, Ins ti tu to Ethos, Or gâ ni co
So li dá rio e Gru po Prer rô

“Dia das Bo as Ações”
Mo vi men to mun di al de vo lun ta ri a do
com ob je ti vo de des per tar e mo bi li zar
pes so as pa ra cau sas so ci ais, di vul gar
for mas de en ga ja men to e par ti ci pa- 
ção ati va da so ci e da de, e di vul gar tra- 
ba lhos re a li za dos pe las or ga ni za ções
da so ci e da de ci vil.

Cam pa nha de do a ção de San gue
Nes te ano, a Re de Vo lun tá ria Va le deu
iní cio à cam pa nha na ci o nal “Doe san- 
gue, Doe Vi da” pa ra aju dar a abas te cer
o es to que de clí ni cas e he mo cen tros
do Bra sil. Em par ce ria com o Pa sa,
em pre sa do Gru po Va le que atua em
saú de, a Re de ma pe ou e fir mou par- 
ce ri as com he mo cen tros em 13 es ta- 

dos do país. A cam pa nha tam bém en- 
vol ve as em pre sas for ne ce do ras da
Va le, que es tão sen do mo bi li za das a
par ti ci par por meio de su as re des de
vo lun ta ri a do. A co le ta de san gue nas
uni da des si na li za das na cam pa nha
“Doe san gue, Doe vi da” se gue rí gi dos
pro to co los de pre ven ção à Co vid-19.
As do a ções são fei tas em um am bi en- 
te con tro la do e hi gi e ni za do, se guin do
to dos os re qui si tos de se gu ran ça e
sem aglo me ra ção. Mais in for ma ções
em www.re de vo lun ta ri a va le.com.br.

Lan ça da em abril de 2020, a pla ta- 
for ma di gi tal Re de Vo lun tá ria Va le foi
cri a da com o ob je ti vo de po ten ci a li zar
ações so ci ais do vo lun ta ri a do da Va le,
cri a do há 16 anos e que mo bi li za
ações de em pre ga dos, de seus fa mi li- 
a res e de quais quer pes so as dis pos tas
a fa zer a di fe ren ça na vi da de ou tra
pes soa.

PA TRÍ CIA CU NHA

IM PAC TOS

Saú de em tem pos
de pan de mia de
Co vid-19

Nun ca uma pa la vra foi tão pro nun ci a da: saú de. Em
tem pos de pan de mia, on de o mun do es tá en vol to des de
o ano pas sa do com mi lha res de vi das per di das pa ra a
Co vid-19, in ter na ções, me di ca men tos, va ci nas… ter
saú de nun ca foi al go tão de se ja do. Saú de fí si ca, men tal
ou es pi ri tu al, se vo cê tem, sin ta-se um aben ço a do. Ho je,
dia 7 de abril, quar ta-fei ra, é co me mo ra do o Dia Mun di- 
al da Saú de.

A an si e da de po de ser, de fa to, um dos gran des pro ble- 
mas da so ci e da de atu al e im pac tar na saú de fí si ca tam- 
bém. Es pe ci a lis tas evi den ci am que es ses im pac tos pos- 
sam con du zir a mu dan ças pre ju di ci ais no com por ta- 
men to ali men tar, co mo o au men to des ne ces sá rio na
frequên cia de lan ches, a fim de pre en cher o tem po oci o- 
so, e a es co lha pre fe ren ci al por ali men tos à ba se de fa ri- 
nhas re fi na das ou açú ca res, já que os mes mos são ca pa- 
zes de es ti mu lar a pro du ção de hormô ni os do bem-es tar
e apla car mo men ta ne a men te o es tres se.

Pa ra a mé di ca e clí ni ca ge ral do Hap vi da Saú de, Apa- 
re ci da Quin ta ni lha, “os há bi tos sau dá veis ga ran tem um
bom fun ci o na men to de to dos os ór gãos do cor po hu- 
ma no ga ran tin do qua li da de de vi da no que diz res pei to
à dis po si ção fí si ca, me lhor de sem pe nho de su as ati vi da- 
des e me lho ra da saú de men tal”.

Os há bi tos sau dá veis ga ran tem um

bom fun ci o na men to de to dos os

ór gãos do cor po hu ma no,

ga ran tin do qua li da de de vi da no

que diz res pei to à dis po si ção fí si ca,

me lhor de sem pe nho de su as

ati vi da des e me lho ra da saú de

men tal.

Es te ano a cam pa nha do Dia Mun di al da Saú de é pa ra
cons truir um mun do mais jus to e sau dá vel e cons ci en ti- 
zar as pes so as so bre a im por tân cia da pre ser va ção da
saú de pa ra ter uma me lhor qua li da de de vi da. De acor- 
do com o con cei to de fi ni do pe la OMS “a saú de é um es- 
ta do de com ple to bem-es tar fí si co, men tal e so ci al e não
ape nas a au sên cia de do en ça ou en fer mi da de”.

O con cei to de saú de da OMS é bas tan te cri ti ca do por
al guns es tu di o sos, pois é um pa drão bas tan te di fí cil de
ser al can ça do. É por is so que al guns au to res con si de ram
um in di ví duo sau dá vel sim ples men te quan do ele não
apre sen ta do en ças. En tre tan to, é bas tan te com pli ca do
con si de rar uma pes soa co mo sau dá vel se ela não apre- 
sen ta qua li da de de vi da e não vi ve em um am bi en te har- 
mo ni o so.

De acor do com Apa re ci da Quin ta ni lha, pa ra se man- 
ter sau dá vel nos di as de ho je, es pe ci al men te ga ran tin do
uma imu ni da de pre ve nin do con tra um ví rus que es tá
cir cu lan do em to do lu gar, é pre ci so uma ali men ta ção
ba lan ce a da con ten do me nos car boi dra tos e gor du ras
em ge ral e mais ri ca em fru tas, ver du ras le gu mes e car- 
nes bran cas. “Além dis so, pra ti car ati vi da de fí si ca pe lo
me nos 3 ve zes na se ma na por no mí ni mo 40 mi nu tos,
in ges tão de água 2 a 3 li tros por dia. Ar pu ro – res pi ra ção
pro fun da em tor no de 3 ve zes ao dia, la zer pe lo me nos 2
ve zes na se ma na, so no re pa ra dor 7h a 8h”, ori en ta a mé- 
di ca.

Além dis so, pra ti car ati vi da de fí si ca

pe lo me nos 3 ve zes na se ma na por

no mí ni mo 40 mi nu tos, in ges tão de

água 2 a 3 li tros por dia. Ar pu ro –

res pi ra ção pro fun da em tor no de 3

ve zes ao dia, la zer pe lo me nos 2

ve zes na se ma na, so no re pa ra dor 7h

a 8h.

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021
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A decisão de suspender as provas foi tomada, segundo o IBGE, devido ao corte de 96%
dos recursos previstos no Orçamento Geral da União para a realização do Censo 2021

Ori gem do Dia do Jor na lis ta

Jor na lis mo no Bra sil

CENSO 2021

IBGE suspende
provas de seletivo
PATRÍCIA CUNHA

P
or cau sa da re du ção de 96% 
do to tal de re cur sos des ti na- 
dos à re a li za ção do Cen so De- 
mo grá fi co, con for me di vul ga- 

do no dia 26 de mar ço, em vo ta ção do 
Or ça men to no Con gres so Na ci o nal 
pa ra o exer cí cio 2021, o IB GE re sol veu 
sus pen der as pro vas ob je ti vas re fe- 
ren tes aos Pro ces sos Se le ti vos Sim pli- 
fi ca dos (PSS) pa ra os car gos de Agen te 
Cen si tá rio Mu ni ci pal (ACM) e Agen te 
Cen si tá rio Su per vi sor (ACS), e Re cen- 
se a dor, que se ri am re a li za das nos di as 
18 e 25 de abril, res pec ti va men te.

O ór gão ava li a rá com a em pre sa or- 
ga ni za do ra da se le ção, o Ce bras pe, 
um no vo pla ne ja men to pa ra apli ca- 

ção das pro vas, de pen den do do po si- 
ci o na men to do Mi nis té rio da Eco no- 
mia so bre o or ça men to do Cen so De- 
mo grá fi co.

De acor do com o se le ti vo, o IB GE 
vai con tra tar 181.898 re cen se a do res 
que vão tra ba lhar na co le ta de in for- 
ma ções do Cen so De mo grá fi co 2021. 
Há va gas em 5.297 mu ni cí pi os do 
país. Pa ra o Ma ra nhão, es tão sen do 
dis po ni bi li za das 5.133 va gas pa ra re- 
cen se a dor, que vi si ta rão do mi cí li os, 
en tre vis tan do seus mo ra do res.

O pro ces so se le ti vo pa ra agen te 
cen si tá rio su per vi sor e agen te cen si- 
tá rio mu ni ci pal dis po ni bi li za 16.959 
va gas pa ra su per vi so res (ACS) e 5.450 
va gas pa ra agen tes cen si tá ri os mu ni- 
ci pais (ACM) em to do o Bra sil. Pa ra o 
Ma ra nhão es tão sen do ofe re ci das 691 
va gas.

O Cen so 2021 pre ten de vi si tar to- 
dos os mu ni cí pi os bra si lei ros. O ca- 
len dá rio pre vis to, an tes da sus pen são 
das pro vas ob je ti vas, era pa ra ini ci ar

O CONCURSO DO CENSO DESTE ANO OFERECE CERCA DE 17 MIL VAGAS

de agos to a ou tu bro des te ano, en tre- 
vis tan do cer ca de 213 mi lhões de ha- 
bi tan tes, em apro xi ma da men te 71 
mi lhões de en de re ços, nos 5.570 mu- 
ni cí pi os do país.

A pes qui sa re ve la rá en tre ou tras in- 
for ma ções, as ca rac te rís ti cas dos do- 
mi cí li os, iden ti fi ca ção ét ni co-ra ci al, 
nup ci a li da de, nú cleo fa mi li ar, fe cun- 
di da de, re li gião ou cul to, de fi ci ên cia, 

mi gra ção in ter na ou in ter na ci o nal, 
edu ca ção, des lo ca men to pa ra es tu do, 
tra ba lho e ren di men to, des lo ca men to 
pa ra tra ba lho, mor ta li da de e au tis mo. 
Re a li za do a ca da dez anos, o Cen so 
De mo grá fi co é a prin ci pal fon te de re- 
fe rên cia pa ra o co nhe ci men to das 
con di ções de vi da da po pu la ção dos 
mu ni cí pi os.

PROFISSIONAIS DA MÍDIA

Dia do Jornalista é comemorado em todo o Brasil
O Dia do Jor na lis ta é co me mo ra do

anu al men te em 7 de Abril. A da ta ho- 
me na geia o tra ba lho dos pro fis si o nais
da mí dia, res pon sá veis por apu rar fa- 
tos e le var as in for ma ções so bre os
acon te ci men tos lo cais, re gi o nais, na- 
ci o nais e in ter na ci o nais pa ra as pes- 
so as, de ma nei ra im par ci al e éti ca. Se- 
ja na rá dio, na te le vi são ou nos jor nais
im pres sos, o jor na lis ta de ve sem pre
tra ba lhar ten do co mo ba se a im par ci- 
a li da de e fon tes de in for ma ção con- 
fiá veis.

O Dia do Jor na lis ta foi cri a do pe la
As so ci a ção Bra si lei ra de Im pren sa
(ABI) co mo uma ho me na gem a Gi o- 
van ni Bat tis ta Li be ro Ba da ró, im por- 
tan te per so na li da de na lu ta pe lo fim
da mo nar quia por tu gue sa e In de pen- 
dên cia do Bra sil.

Gi o van ni Ba da ró foi mé di co e jor- 
na lis ta, e foi as sas si na do no dia 22 de
no vem bro de 1830, em São Pau lo, por
al guns dos seus ini mi gos po lí ti cos. O
mo vi men to po pu lar que se ge rou por
cau sa do seu as sas si na to le vou D. Pe- 
dro I a ab di car do tro no em 1831, no
dia 7 de abril, dei xan do o lu gar pa ra
seu D. Pe dro II, seu fi lho, com ape nas
14 anos de ida de.

Foi só em 1931, cem anos de pois do
acon te ci men to, que sur giu a ho me- 
na gem e o dia 7 de abril pas sou a ser
Dia do Jor na lis ta.

Foi tam bém no dia 7 de Abril que a
As so ci a ção Bra si lei ra de Im pren sa foi
fun da da, em 1908, com o ob je ti vo de
as se gu rar aos jor na lis tas to dos os seus
di rei tos.

O pa pel e o es ta tu to do jor na lis mo,
jun ta men te com o dos mei os de co- 
mu ni ca ção de mas sa, tem so fri do
mu dan ças ao lon go das du as úl ti mas
dé ca das com o ad ven to da tec no lo gia
di gi tal e a pu bli ca ção de no tí ci as na

In ter net.
Is to cri ou uma mu dan ça no con su- 

mo de ca nais de mí dia im pres sa, à
me di da que as pes so as con so mem ca- 
da vez mais no tí ci as atra vés de jor na- 
lis mo ele trô ni co, smartpho nes, com- 
pu ta do res, ta blets e ou tros dis po si ti- 
vos, de sa fi an do as or ga ni za ções de
no tí ci as a ren ta bi li za rem to tal men te
su as ver sões di gi tais, bem co mo a im- 
pro vi sar o con tex to no qual elas pu bli- 
ca rão no tí ci as na im pren sa. No ta vel- 
men te, no ce ná rio da mí dia es ta du ni- 
den se as re da ções têm re du zi do sua
equi pe e co ber tu ra em ca nais de mí- 
dia tra di ci o nais, co mo a te le vi são, pa- 
ra li dar com a di mi nui ção do pú bli co
nes ses for ma tos.

No Bra sil o jor na lis mo se ini cia de
ma nei ra tí mi da no sé cu lo XIX, co me- 
çan do com o “O Cor reio Bra zi li en se”,
jor nal so bre o Bra sil edi ta do em Lon- 
dres du ran te o pe río do co lo ni al. No
Im pé rio, di ver sos jor nais co me çam a
apa re cer, po rém só após anos al guns
im pres sos se so li di fi ca ram no país.

Em 1 de ju lho de 1808, sur ge em
Lon dres, o jor nal “Cor reio Bra zi li en- 
se”, cri a do por Hi pó li to Jo sé da Cos ta
Pe rei ra Men don ça Fur ta do, mui tos fa- 
lam que po de ter si do o pri mei ro jor- 
nal bra si lei ro, ele não pos suía ca rá ter
no ti ci o so, mas mos tra va uma vi são
crí ti ca dos fa tos po lí ti cos, econô mi- 
cos e so ci ais que en vol vi am o Bra sil na
épo ca,.

Em 10 de se tem bro de 1808, co me- 
ça a cir cu lar a “Ga ze ta do Rio de Ja nei- 
ro”, on de in for ma va so bre a ad mi nis- 
tra ção e mo vi men ta ção do rei no. Com
a Re vo lu ção do Por to, em 1820, o jor- 
nal “Cor reio Bra zi li en se”, pas sou a cir- 
cu lar li vre men te pe lo Bra sil e tam bém
por Por tu gal.

As pu bli ca ções dos jor nais na épo- 

ca, não ha vi am re gu la ri da de e o sis te-
ma de as si na tu ras for ta le cia cer tas
pu bli ca ções. 

O equi pa men to pa ra im pres são
grá fi ca era ca ro, por is so ha vi am di- 
ver sos jor nais es cri tos à mão. Em
1853, nas ce o pri mei ro jor nal diá rio
bra si lei ro, em São Pau lo, cha ma do de
“O Cons ti tu ci o nal”.

Na dé ca da de 1830, em são Pau lo
fo ram fei tas mui tas pu bli ca ções por
aca dê mi cos e es tu dan tes, co mo por
exem plo “O Guai a ná” e “A Aca de mia”
que fo ram cri a dos co mo cam pa nha
pe la lu ta da abo li ção da es cra va tu ra
no ano de 1856.

Dois jor nais têm gran de im por tân- 
cia du ran te o pe río do co lo ni al: “A Ma- 
la gue ta”, de Luís Au gus to May, e “A
Au ro ra Flu mi nen se”, de Eva ris to da
Vei ga, es te de fen dia a li ber da de e os
in te res ses na ci o nais, com fo co po lí ti-
co e li te rá rio, di fe ren ci an do-se dos
ou tros jor nais por não ado tar uma lin- 
gua gem ba cha re les ca e eli ti za da,
além de não cul ti var a men ti ra nem o
ser vi lis mo da im pren sa ofi ci al.

O jor na lis mo no Bra sil co me ça a
par tir do Im pé rio, po rém no pe río do
Co lo ni al sur gem pu bli ca ções que fi- 
ca ram mar ca das na his tó ria. A po lí ti- 
ca e o jor na lis mo sem pre an da ram
jun tas, pois o jor nal sur ge tam bém co-
mo uma for ma de ma ni fes ta ção po lí- 
ti ca, prin ci pal men te da que les que se
in dig na vam com o po der pú bli co,

O es pí ri to do jor na lis mo fez cres cer
no país uma at mos fe ra de in qui e tu de
e tam bém de in dig na ção. As pe que- 
nas pu bli ca ções fo ram fun da men tais
pa ra que jor nais pu des sem se con so li-
dar no país. 

O jor na lis mo pro cu ra va a de sa li e- 
na ção do po vo, e o mais im por tan te
al gu mas pu bli ca ções não se pre o cu- 
pa vam so men te com o lu cro, e sim
com o fa to.

Pri mei ro pre so

CASO RONILSON GOMES

Preso suspeito da morte
de tenente-coronel

O SUSPEITO FOI PRESO APÓS VÁRIAS INVESTIGAÇÕES NA ILHA

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão in ves ti gou e deu cum pri- 
men to a Man da do de Pri são con tra mais um ho mem
sus pei to de ter par ti ci pa do do la tro cí nio do te nen te-co- 
ro nel Ro nil son Go mes Pin to, no dia 28 de ja nei ro des te
ano, na ca sa da ví ti ma, lo ca li za da no bair ro Re si den ci al
Pi nhei ros, na re gião da Coha ma.

Após in ves ti ga ções, che gou-se a con clu são que o sus- 
pei to fi ca va em vá ri os en de re ços re si den ci ais, o que di fi- 
cul tou mui to a ação po li ci al, ten do si do en con tra do na
ca sa de seus fa mi li a res, no bair ro Cohab Anil III, lo cal
on de foi cap tu ra do pe la Po lí cia Ci vil. Es sa é a se gun da
pes soa en vol vi da no ca so pre sa. O ca so se gue in ves ti ga- 
do pe lo De par ta men to de Pro te ção à Pes soa da SHPP.

No dia 5 de fe ve rei ro, um ho mem de 30 anos, tam bém
sus pei to de par ti ci par da mor te do te nen te-co ro nel Ro- 
nil son foi pre so. Se gun do a po lí cia, o ho mem pre so se ria
o mo to ris ta do car ro uti li za do no cri me. Ele foi pre so no
bair ro Mai o bi nha, no mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar, lo- 
ca li za do na Re gião Me tro po li ta na de São Luís.

A po lí cia afir ma que os sus pei tos en tra ram na ca sa da
ví ti ma e o ren de ram. Em se gui da, ao per ce be rem que o
po li ci al es ta va ar ma do, eles dis pa ra ram con tra ele. Na
fu ga, os sus pei tos fu gi ram do lo cal le van do a ar ma do
PM e dei xan do o veí cu lo que ha via si do usa do na abor- 
da gem.

Ro nil son Go mes não re sis tiu aos fe ri men tos e mor reu
no lo cal. Ele 46 anos e era te nen te-co ro nel da Po lí cia Mi- 
li tar, com pas sa gens pe lo Ba ta lhão de Cho que.

35 MIL VAGAS PARA JOVENS

Inscrições para o Estágio
Social acabam dia 11

JOVENS ENTRE 17 E 25 ANOS PODEM PARTICIPAR DO SELETIVO

As em pre sas ins ta la das em ter ri tó rio ma ra nhen se
têm até o dia 11 de abril pa ra se ins cre ve rem no ei xo Es- 
tá gio So ci al, do pro gra ma Tra ba lho Jo vem. As va gas são
vol ta das pa ra es tá gio tan to no se tor pri va do quan to no
se tor pú bli co. Po dem par ti ci par es tu dan tes re gu lar- 
men te ma tri cu la dos na re de de edu ca ção pú bli ca e, pri- 
o ri ta ri a men te, par ti ci pan tes do Ei xo Ca pa ci ta ção, com
ida de en tre 17 e 25 anos, e em pre sas com atu a ção no
Ma ra nhão que pos su am re gu la ri da de fis cal e ca das tral.
Em pre sas e es tu dan tes po dem se ins cre ver pe lo link:
tra ba lho jo vem.ma.gov.br/es ta gi o so ci al/.

Na Ver ten te I, vol ta da pa ra o se tor pri va do, se rão se le- 
ci o na dos es tu dan tes de ins ti tui ções de edu ca ção su pe- 
ri or, edu ca ção pro fis si o nal, es pe ci al, de en si no mé di os e
dos anos fi nais do en si no fun da men tal. Es ta ver ten te fa- 
rá a con tra ta ção dos es ta giá ri os por in ter mé dio do
Agen te de In te gra ção in di ca do pe la Seinc – a se cre ta ria
fi ca res pon sá vel pe las nor mas ope ra ci o nais e pe la co or- 
de na ção do Au xí lio Con tra ta ção Es ta giá rio de R$ 600
men sais às em pre sas ca das tra das no pro gra ma, por ca- 
da no vo es ta giá rio con tra ta do.

Já na Ver ten te II, os es tu dan tes te rão a opor tu ni da de
de es ta gi ar em ór gãos e en ti da des da Ad mi nis tra ção Pú- 
bli ca Es ta du al. No to tal, são mais de 35 mil opor tu ni da- 
des ge ra das com o pro gra ma Tra ba lho Jo vem no Ma ra- 
nhão. São mais de mil va gas de tra ba lho; R$ 600 pa ra
em pre sas con tra ta rem es ta giá ri os, sen do 1.500 va gas
dis po ni bi li za das; 500 va gas pa ra a con tra ta ção de es ta- 
giá ri os em ór gãos pú bli cos; 30.900 va gas pa ra cur sos
pro fis si o na li zan tes pa ra jo vens de es co la pú bli ca; 100
va gas pa ra re si dên ci as em Ci ên ci as Agrá ri as; e 2 mil va- 
gas pa ra o Agen te Jo vem Am bi en tal.

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021
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Alberto "El Wey" Zapata foi atropelado por outras duas motos na corrida; argentino
sobreviveu a acidente e voltou a disputar provas de motocross mesmo sem um braço

TRAGÉDIA

Piloto com apenas um
braço  morre em corrida

A
eta pa do úl ti mo do min go (4)
do MX Cór do ba pro va de mo- 
to cross da Ar gen ti na, ter mi- 
nou com a mor te do pi lo to Al- 

ber to Za pa ta, o “El Wey”, atro pe la do
por du as mo tos após per der o con tro- 
le da mo to ci cle ta e cair du ran te a
com pe ti ção. Za pa ta, de 23 anos, te ve
um dos bra ços am pu ta dos em de cor- 
rên cia de um aci den te de car ro em
no vem bro de 2020, e ha via vol ta do a
cor rer em fe ve rei ro.

Du ran te a cor ri da, re a li za da na ci- 
da de de San Agus tin, Za pa ta caiu ao
pas sar por uma ele va ção. Dois com- 
pe ti do res não con se gui ram des vi ar do
ar gen ti no a tem po e pas sa ram por ci- 
ma do pi lo to, que che gou a ser so cor- 
ri do com vi da mas mor reu no hos pi- 
tal.

O Za pa ta ha via so bre vi vi do a ou tro
gra ve aci den te me ses an tes; em no- 
vem bro, quan do ca po tou o car ro em
uma es tra da e foi so cor ri do por um
pe des tre que avis tou o veí cu lo e che- 
gou a fa zer um tor ni que te no pi lo to.

Além de uma cla ví cu la que bra da,
ele te ve o bra ço es quer do am pu ta do,
mas con tra ri an do mé di cos que cui da- 
vam de seu tra ta men to, de ci diu vol tar
a cor rer de mo to, dan do iní cio ao trei- 
na men to em ja nei ro e par ti ci pan do
da pri mei ra cor ri da em fe ve rei ro.

Um mês de pois, em mar ço, Za pa ta
vol tou a su bir ao pó dio, fei to que re- 
pe tiu ou tras três ve zes após o aci den te
de car ro.

“Às ve zes, acho di fí cil acre di tar no
que es tá acon te cen do co mi go, com a
di fi cul da de que te nho pa ra an dar de
mo to com um bra ço qua tro me ses
após a am pu ta ção. Se ria su fi ci en te
pa ra eu po der des fru tar es tar so bre
uma mo to, en tão, po der sa bo re ar
meu ter cei ro pó dio des de meu re tor- 
no às cor ri das é ma ra vi lho so”, es cre- 
veu o pi lo to, em mar ço.

Go ver na dor da pro vín cia de San Ju- 
an, on de Za pa ta nas ceu, Ser gio Unac
la men tou a mor te do ar gen ti no, ao
qual se re fe riu co mo “guer rei ro”.

“Es tou com o co ra ção par ti do com
a tris te no tí cia da mor te de Wey Za pa- 
ta. Mi nhas con do lên ci as a sua fa mí lia

e ami gos nes te tris te mo men to. Des- 
can se em paz, guer rei ro. Em San Ju an,
va mos lem brá-lo co mo um gran de es- 
por tis ta e um gran de lu ta dor”.

Às ve zes, acho di fí cil

acre di tar no que es tá

acon te cen do co mi go,

com a di fi cul da de que

te nho pa ra an dar de

mo to com um bra ço

qua tro me ses após a

am pu ta ção.

SUPERCOPA DO BRASIL

Fla e Palmeiras fazem
decisão no domingo

FLAMENGO E PALMEIRAS SE ENCARAM NA CIDADE DE BRASÍLIA

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) anun ci ou
que a dis pu ta da Su per co pa do Bra sil, en tre Fla men go e
Pal mei ras, acon te ce rá no pró xi mo do min go (11) a par tir
das 11h (ho rá rio de Bra sí lia) no es tá dio Ma né Gar rin cha,
em Bra sí lia.

A Su per co pa do Bra sil co lo ca fren te a fren te, em par ti- 
da úni ca, os ven ce do res do Cam pe o na to Bra si lei ro (Fla- 
men go) e da Co pa do Bra sil (Pal mei ras). Em ca so de em- 
pa te nos 90 mi nu tos, o tro féu se rá de fi ni do na dis pu ta
de pê nal tis. As sim co mo na edi ção do ano pas sa do, a Su- 
per co pa con ta rá com o Ár bi tro de Ví deo (VAR). “Te mos
cer te za que a Su per co pa se rá, a exem plo do ano pas sa- 
do, um en con tro me mo rá vel en tre os cam peões das du- 
as mai o res com pe ti ções na ci o nais. Man ti ve mos a pre- 
mi a ção e fa re mos um even to mui to es pe ci al pa ra que os
tor ce do res pos sam cur tir um ex ce len te es pe tá cu lo em
su as ca sas”, de cla rou o pre si den te da CBF, Ro gé rio Ca- 
bo clo, por meio de sua as ses so ria.

Man ti ve mos a pre mi a ção e fa re mos

um even to mui to es pe ci al pa ra que

os tor ce do res pos sam cur tir um

ex ce len te es pe tá cu lo em su as ca sas

NE RES PIN TO

Ti me al ter na ti vo Co pa do Nor des te

Su per clás si co

CAMPEONATO MARANHENSE 2021

Sampaio encara o PAC no Castelão

O Sam paio Cor rêa vol ta a cam po nes ta
quar ta-fei ra, des ta vez pe lo Cam pe o na to
Ma ra nhen se. O Tri co lor vai en fren tar o Pi- 
nhei ro, às 18h30, no Es tá dio Cas te lão, em
jo go da sex ta ro da da, e po de as su mir a li de- 
ran ça da com pe ti ção. Ho je, os bo li vi a nos
so mam 10 pon tos e, se fo rem os ven ce do- 
res, su bi rão pa ra 13,  um a mais que o Mo to
Club.

O PAC, en quan to is so, tem ape nas oi to
pon tos, faz sua pe núl ti ma apre sen ta ção
nes ta pri mei ra fa se e ain da so nha com a
clas si fi ca ção pa ra as quar tas de fi nal. A vi- 
tó ria do Bú fa lo da Bai xa da é fun da men tal
pa ra que pos sa ul tra pas sar o Ia pe, quar to
co lo ca do, com a mes ma pon tu a ção.

No Es ta du al, o Sam paio jo gou  qua tro
ve zes, ob te ve três vi tó ri as, um em pa te, ne- 
nhu ma der ro ta,  10 gols mar ca dos, ze ro so- 
fri do, apro vei ta men to téc ni co de 80%. Tem
a de fe sa me nos va za da e ain da sem so frer
ne nhum gol. Já o Pi nhei ro atu ou cin co ve- 
zes, con quis tou du as vi tó ri as, dois em pa tes
e so freu uma der ro ta, mar cou se te gols e
sua de fe sa dei xou pas sar qua tro. Apro vei- 
ta men to de 53%.

A co mis são téc ni ca tri co lor não con fir- 
mou nem des men tiu a in for ma ção que cir- 
cu lou on tem, dan do con ta que vá ri os jo ga- 
do res se rão pou pa dos em to dos os se to res,
de ven do es tes se rem re ser va dos pa ra a
pró xi ma par ti da di an te do CSA pe la Co pa
do Nor des te. As sim, na la te ral-di rei ta é
pra ti ca men te cer ta a en tra da de Rony, o se- 
tor cen tral se rá for ma do por Alan e Lu cas, o
meio de cam po ain da ain da in de fi ni do,
mas ten do na fi la aguar dan do con fir ma ção
os apoi a do res Pa blo, Gui lher me Tei xei ra,
Di o ne e Matheus Cas si ni. No ata que, ne- 
nhum ti tu lar de ve co me çar jo gan do. O ti- 
me pro vá vel: Mo ta; Rony, Lu cão, Joé cio e
Mar lon; Pa blo (Mau rí cio), Gui lher me Tei- 
xei ra e Di o nes; Ja já, Jo an der son e Matheus
Cas si ni. O PAC  não adi an tou a equi pe que
vai co me çar jo gan do.

Myron Fre de ri co dos Reis No va es se rá o

ár bi tro, ten do co mo as sis ten tes Ra el son Al- 
mei da e Ra fa el Max Ro dri gues. O quar to ár- 
bi tro se rá Ro nil do Al ves dos San tos Vi lar.

A der ro ta do Tre ze pa ra o Vi tó ria (3 a 1),
do min go, e o em pa te en tre Con fi an ça e Bo- 
ta fo go-PB (0 a 0), na se gun da-fei ra, aca ba- 
ram por be ne fi ci ar o Sam paio. Após em pa- 
tar com o ABC-RN, no úl ti mo sá ba do, os
tri co lo res per ma ne cem na quar ta co lo ca- 
ção do gru po A, com 10 pon tos. Pa ra ga ran- 
tir a clas si fi ca ção às quar tas de fi nal, o ti me
ma ra nhen se pre ci sa ven cer o CSA, no Cas- 
te lão, sá ba do. Tre ze e  Con fi an ça (8), en-
fren ta rão Sport e For ta le za, em Cam pi na
Gran de e Ara ca ju, res pec ti va men te, às 16h.

A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol
(FMF) con fir mou pa ra o dia 14 des te mês
(quar ta-fei ra),  no Nho zi nho San tos, às
15h30, o jo go en tre Mo to e Sam paio Cor- 
rêa, vá li do pe la quin ta ro da da da pri mei ra
fa se do Cam pe o na to.

FIGUEIRENSE

Goleiro testou positivo para cocaína

ALÉM DE COCAÍNA, O GOLEIRO VITOR CAETANO TESTOU POSITIVO PARA BENZOILECGONINA

Afas ta do das ati vi da des do Fi guei ren se
após ser fla gra do no exa me an ti do ping, o
go lei ro Vi tor Ca e ta no tes tou po si ti vo pa ra
co caí na e a ben zoi lec go ni na (me ta bó li to
de co caí na). As subs tân ci as apa re cem no
do cu men to da Au to ri da de Bra si lei ra de
Con tro le de Do pa gem (ABCD).

O Fi guei ra co mu ni cou a sus pen são
pre ven ti va do atle ta no dia 19 de mar ço,
16 di as de pois de re ce ber o ofí cio da Fe de- 
ra ção Ca ta ri nen se de Fu te bol (FCF). Na
oca sião, o clu be e o go lei ro não in for ma- 
ram as subs tân ci as iden ti fi ca das.

O Fi guei ren se afir mou pa ra a im pren sa
que, “em ob ser vân cia a pre sun ção de ino- 
cên cia, con tra di tó rio e am pla de fe sa, e em
res pei to ao atle ta, que sem pre de mons- 
trou com por ta men to exem plar, o clu be
não se ma ni fes ta rá nes te mo men to so bre
o as sun to, aguar dan do os des do bra men- 
tos do ca so”.

O exa me que de tec tou a pre sen ça de
co caí na e a ben zoi lec go ni na foi re a li za do
na úl ti ma par ti da do Al vi ne gro na Sé rie B
do Bra si lei ro 2020, con tra a Pon te Pre ta,

no dia 29 de ja nei ro de 2021, no es tá dio
Or lan do Scar pel li, em Flo ri a nó po lis.

Em uma re de so ci al, Vi tor Ca e ta no se
pro nun ci ou em 19 de mar ço e dis se des- 
co nhe cer a subs tân cia in for ma da pe la
ABCD e que, jun to com o ju rí di co do Fi- 
guei ren se, es ta va tra ba lhan do pa ra re sol- 
ver a si tu a ção. “Des co nhe ço co mo tal
subs tân cia proi bi da in gres sou em meu
or ga nis mo e que eu, meu staff e mi nha fa- 
mí lia, em con jun to com o De par ta men to
Ju rí di co do Fi guei ren se FC, já es ta mos tra- 
ba lhan do pa ra des co brir co mo is so acon- 
te ceu e re sol ver es sa si tu a ção da me lhor
for ma e o mais bre ve pos sí vel”, pu bli cou
na oca sião.

Vi tor Ca e ta no ga nhou sequên cia co mo
ti tu lar nes ta tem po ra da após a le são de
Ro dol fo Cas tro. No clás si co con tra o Avaí,
em 3 de mar ço, pe la ter cei ra ro da da do es- 
ta du al, a as ses so ria do Fi guei ra in for mou
que o go lei ro fi cou fo ra da par ti da de vi do
a uma in dis po si ção. O jo ga dor es ta ria no
con fron to, mas aca bou sus pen so de for- 
ma pre ven ti va.

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021
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Ca pi tão Bu me ran gue (Cap tain Bo o me rang)

Sá bio (Sa vant)

Pen sa dor (Thin ker)

Sol So ria

T.D.K.

San gui ná rio (Blo ods port)

Ho mem das Bo li nhas (Pol ka-Dot Man)

Ca ça-Ra tos 2 (Rat cat cher 2)

Dar do (Ja ve lin)

Pa ci fi ca dor (Pe a ce ma ker)

Rick Flag

Mon gal

Do ni nha (We a sel)

Tu ba rão-Rei (King Shark)

Black guard

Ar le qui na

Aman da Wal ler

Dou tor Fitz gib bon

Sil vio Lu na

Star ro

Cinema

Os personagens de
Esquadrão Suicida 2

O
Es qua drão Sui ci da, no vo fil me de Ja mes
Gunn, pro me te ser a re den ção do gru po de vi- 
lões mais pi ra dos da DC Co mics. A no va ver- 
são reú ne um gru po ain da mai or e mais ca ris- 

má ti co de cri mi no sos de ter mi na dos a im pe dir a in va são
do gi gan tes co Star ro — nem que al guns te nham que
mor rer no ca mi nho.Pa ra vo cê não fi car per di do no no vo
trai ler do lon ga, pre pa ra mos uma lis ta ex pli can do ca da
mem bro da no va for ma ção da For ça Ta re fa X. Te mos o
re tor no de ve lhos co nhe ci dos e mui tos no mes no vos tão
bi zar ros que nem pa re cem ser re ais. Con fi ra:

Bem que Ar le qui na re co nhe ceu es se ros ti nho de
“Pro cu ra do” em Aves de Ra pi na! Jai Courtney es tá de
vol ta pa ra in ter pre tar o ir re ve ren te Ca pi tão Bu me ran- 
gue, que, co mo o no me su ge re, é um exí mio cri mi no so
que nun ca er ra seus le tais bu me ran gues. Ele tem um
sen so de hu mor aus tra li a no e nun ca lar ga Pinky, seu
uni cór nio de pe lú cia. Al guns di ri am até que é al gu ma
es pé cie de fe ti che, mas quem se ria doi do de per gun tar?

Nos qua dri nhos, o Sá bio co me ça co mo um vi gi lan te
em Gotham. Mas após ser con fron ta do pe lo Ho mem
Mor ce go, Bri an Dur lin de ci de que su as ha bi li da des são
me lhor apro vei ta das em so fis ti ca dos sis te mas de chan- 
ta gem.

Ele che ga até mes mo a se ques trar a Ca ná rio Ne gro
em uma ten ta ti va de aca bar com o Bat man. Mas as coi- 
sas aca bam dan do er ra do e ele vai pa rar no Es qua drão
Sui ci da. Sá bio se rá in ter pre ta do por Mi cha el Ro o ker,
que já co la bo rou com Gunn em Guar diões da Ga lá xia
Vol. 1 e Vol. 2 co mo o ma lan dro Yondu.

Os fãs de Doc tor Who ti ve ram uma gran de sur pre sa
no trai ler de O Es qua drão Sui ci da. Pe ter Ca pal di, o ado- 
ra do dé ci mo-se gun do Dou tor, apa re ce co mo o in sa no
Pen sa dor, Clif ford De Voe. Ele é um su per-vi lão com um
in te lec to in ve já vel que qua se sem pre apa re ce co or de- 
nan do bru ta mon tes pa ra re a li zar seus es que mas. Su as
ha bi li da des es tra té gi cas lhe ren de ram uma ca dei ra na
So ci e da de da In jus ti ça.

Te mos uma atriz bra si lei ra na no va For ça Ta re fa X! Sol
So ria (Ali ce Bra ga) foi cri a da pe lo pró prio Ja mes Gunn
pa ra o fil me. Tu do in di ca que seu cor res pon den te nos
qua dri nhos é Ju an So ria, um fi lho de imi gran tes que
ten tou se jun tar a Li ga da Jus ti ça mas foi re jei ta do. Sem
saí da, ele aca bou usan do seus na no robôs que po dem
abrir qual quer por ta pa ra as sal tar um ban co, mas é pre- 
so e aca ba no Es qua drão Sui ci da. Não se sa be se Sol é o
mes mo per so na gem ou se com par ti lha al gum pa ren tes- 
co com Ju an.

Ou tro per so na gem ori gi nal, T.D.K. (Nathan Fil li on)
pa re ce ser uma ver são re pa gi na da de um he rói su per
obs cu ro dos anos 80, o Arm-Fall-Off-Boy. Vin do do sé cu- 
lo 30, ele con se guia ar ran car o pró prio bra ço pa ra ata- 
car. Ru mo res in di cam que seu po der se rá pre ser va do no
lon ga, vis to que seu no me po de sig ni fi car O Ga ro to Des- 
ta cá vel (“The De ta cha ble Kid”, no ori gi nal).

Quan do Idris El ba foi anun ci a do no fil me, mui tos
acha ram que o ator de Cír cu lo de Fo go subs ti tui ria Will
Smith no pa pel de Pis to lei ro. Ape sar da saí da de Smith
ser um fa to, El ba vi ve rá um per so na gem com ple ta men- 
te di fe ren te: o San gui ná rio.

Nos qua dri nhos, es se no me é com par ti lha do por três
vi lões da his tó ria do Su per man, mas El ba de ve in ter pre- 

tar o San gui ná rio ori gi nal, Ro bert Du Bois. Ele per deu o
con tro le ao ver seu ir mão per ma nen te men te fe ri do
após as su mir o seu lu gar na Guer ra do Vi et nã. Luthor
apro vei tou sua dor pa ra in ci tá-lo con tra o Su per man. O
San gui ná rio co me çou um ti ro teio em Me tró po lis com
ba las de krip to ni ta, mas aca bou cap tu ra do pe lo he rói.

En quan to o San gui ná rio de Idris El ba é den so e som- 
brio, é di fí cil le var o per so na gem de Da vid Dast mal chi- 
an à sé rio. Seu no me é Ho mem das Bo li nhas, um vi lão
que usa um uni for me bran co cheio de bo li nhas co lo ri- 
das que usa pa ra ata car seus opo nen tes. As bo li nhas po- 
dem se trans for mar nas mais di ver sas fer ra men tas, co- 
mo ex plo si vos ou ser ras gi ra tó ri as. Bo li nha era um ini- 
mi go do Bat man, mas aca bou sen do pre so em Bel le Re- 
ve.

A Ca ça-Ra tos 2, vi vi da pe la atriz por tu gue sa Da ni e la
Mel chi or, é a su ces so ra de um clás si co vi lão do Bat man,
o pri mei ro Ca ça-Ra tos — Otis Flan ne gan. Ele tra ba lha va
nos es go tos de Gotham até ser acu sa do de ma tar um ho- 
mem. Pre so por um cri me que de fa to co me teu, Otis as- 
su miu seu la do som brio se tor nan do um su per-vi lão
que con tro la va os ra tos e ma ta va su as ví ti mas com gás
ve ne no so.

Dar do (Flu la Borg) tro cou sua car rei ra ins tá vel nos es- 
por tes por uma lu cra ti va vi da de cri mes. Sua gran de ha- 
bi li da de com lan ças, aper fei ço a da ao lon go de mui tas
com pe ti ções, pro vou-se uma ar ma bas tan te efi ci en te.
Pe na que foi der ro ta do pe lo Lan ter na Ver de e se viu obri- 
ga do a se ali ar ao Es qua drão Sui ci da.

O Pa ci fi ca dor, in ter pre ta do por John Ce na, é uma das
gran des apos tas do no vo pro je to. Em pou cas pa la vras, o
ator o des cre ve co mo “um Ca pi tão Amé ri ca ba ba ca”. Ele
al me ja al can çar um mun do de paz e pa ra is so irá ma tar
to do mun do que en trar em seu ca mi nho. Uma sé rie de- 
ri va da con ti nu an do as aven tu ras do per so na gem es treia
na HBO Max em 2022.

Ou tro sol da do do fil me ori gi nal re tor na na ver são de
Ja mes Gunn. Na úl ti ma mis são, Rick Flag (Jo el Kin na- 
man) foi con vo ca do por Aman da Wal ler pa ra fi car de
olho na For ça Ta re fa X. Mas seus sen ti men tos pe la gran- 
de vi lã, Ma gia, qua se co lo ca ram tu do a per der. Des sa
vez, ele de ve con ti nu ar co mo su per vi sor da equi pe, mas
mais fo ca do do que nun ca.

Mon gal é uma das pou cas ex tra ter res tres nes se ti me
he te ro gê neo. In ter pre ta da pe la pre mi a da lu ta do ra
Mayling Ng, ela é uma ge ne ral, fi lha de um di ta dor in ter- 
ga lác ti co. Su as prin ci pais apa ri ções fo ram co mo ini mi- 
ga do Su per man, mas pa re ce que a guer rei ra de ci diu co- 
la bo rar com cri mi no sos pa ra im pe dir uma su pos ta in- 
va são.

Ja mes Gunn sem pre ar ran ja um jei to de in cluir seu ir- 
mão, Se an Gunn, em seus pro je tos. Des sa vez, o ator se- 
rá Do ni nha — um vi lão bem doi dão que é li te ral men te
uma do ni nha do ta ma nho de uma pes soa. Ele era um
es tu dan te de Stan ford, nos qua dri nhos, que en trou pa ra
o mun do do cri me se tor nan do um vi lão do Nu cle ar.

O gran de que ri di nho do no vo elen co é com cer te za o

Tu ba rão-Rei. Mui ta gen te já co nhe cia o vi lão da sé rie
The Flash do Ar row ver se ou da ani ma ção da Ar le qui na
do HBO Max, mas nin guém es pe ra va que sua no va ver- 
são li ve ac ti on se ria tão ado rá vel. Mas não se en ga ne, o
bru ta mon tes é fe roz e po de abo ca nhar seus ini mi gos
sem dó. Du bla do pe lo len dá rio Sylvester Stal lo ne, o Tu- 
ba rão-Rei é fi lho do Tu ba rão-Deus e en fren ta o Aqua- 
man em di ver sas oca siões nos qua dri nhos. Sua pe le é
su per re sis ten te e sua man dí bu la po de des pe da çar pra- 
ti ca men te qual quer coi sa. Na ani ma ção da Ar le qui na,
ele re ve la um la do mais cô mi co que po de es tar pre sen te
no fil me.

O co me di an te Pe te Da vid son acei tou a mis são de
rein ven tar Ri chard Hertz, o vi lão Black guard. Ori gi nal- 
men te, ele tra ba lha va pa ra a or ga ni za ção 1000, mas aca- 
bou sen do traí do por seus ali a dos e de ci diu se unir ao
Es qua drão Sui ci da. A veia cô mi ca se rá uma adi ção in te- 
res san te ao per so na gem.

A prin ce si nha do cri me nun ca fi ca ria de fo ra de uma
reu nião de lu ná ti cos. Afi nal, Har le en Quin zel tem um
dou to ra do em psi qui a tria. Ar le qui na tam bém re tor na
com a bri lhan te atu a ção de Mar got Rob bie. Ela é uma
cri mi no sa im pre vi sí vel que não tem na da a per der — tu- 
do po de acon te cer quan do ela apa re ce em ce na. Des de
seu tér mi no com o Co rin ga, a an ti-he roí na pro cu ra en- 
con trar o seu lu gar no mun do.

O ter ror da ban di da gem es tá de vol ta pa ra co lo car to- 
do mun do nos ei xos — Vi o la Da vis as su me no va men te o
pa pel de Aman da Wal ler, a lí der im pe tu o sa do Es qua- 
drão Sui ci da.

Pa ra en ca rar mis sões se cre tas, mui to ar ris ca das pa ra
o go ver no, Aman da reu niu um ti me com os cri mi no sos
mais pe ri go sos do Uni ver so DC. Con tro lar um gru po tão
pi ra do co mo es te exi ge o to que fir me de uma mu lher
obs ti na da. Is so e chips ex plo si vos im plan ta dos na ca be- 
ça dos de ten tos. De uma for ma ou de ou tra, ela não é flor
que se chei re.

Cla ro que Wal ler não su ja ria su as mãos pa ra im plan- 
tar os chips ex plo si vos. Afi nal, ela tem quem fa ça is so. É
aí que en tra o Dou tor Fitz gib bon. Es se per so na gem é, na
ver da de, uma du pla par ti ci pa ção es pe ci al. Pa ra co me- 
çar ele é in ter pre ta do por John Os tran der, o cri a dor do
Es qua drão Sui ci da nos qua dri nhos. Além dis so, seu no- 
me é uma ho me na gem a Larry Fitz gib bon, ami go pró xi- 
mo de Gunn que é men ci o na do em to das as su as pro du- 
ções.

Uma das mis sões do Es qua drão Sui ci da no fil me en- 
vol ve in va dir o país fic tí cio Cor to Mal te se, lo ca li za do na
Amé ri ca do Sul, pa ra in va dir uma pri são na zis ta. Acon- 
te ce que es se país vi ve sob a di ta du ra de Sil vio Lu na (Ju- 
an Di e go Bot to). Ele foi res pon sá vel por or de nar cruéis
ex pe ri men tos em de ten tos que re sul ta ram no sur gi- 
men to de me ta hu ma nos, lo go é ine vi tá vel que ele se
tor ne al vo de nos sos he róis.

O gran de vi lão da his tó ria é uma es tre la do mar, só
que gi gan tes ca e vin da do es pa ço. Por que não, não é
mes mo? Star ro, o con quis ta dor, nos qua dri nhos, foi o
pri mei ro vi lão da Li ga da Jus ti ça da Amé ri ca. Ele dis pa ra
es po ros pa ra se re pli car e se ques trar a men te de su as ví- 
ti mas. Ca so o Es qua drão Sui ci da não con si ga pa rá-lo,
to da a vi da na Ter ra es ta rá sob seu con tro le.

São Luís, quarta-feira, 7 de abril de 2021
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