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Botijão de gás explode
 e mata mulher na 
Cidade Operária 

PÁGINA 10

“A fome é 
política” 

Ananda Beatriz Marques 
Mestra em Ciência Política

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

“Liberdade para
 ser livre” 

AURELIANO NETO 
Membro da AML e AIL  

O famoso
 “quantitative easing”

ANTÔNIO A. RIBEIRO BRANDÃO  
Economista

 

A nova jornada do auxílio emergencial 
em 2021 começou a ser creditada na úl-
tima 3ª feira na conta de 39,8 milhões de 
pessoas. Significa 28,4 milhões a menos 
do que os 68,2 milhões aju-
dados no ano passado. 
A estimativa é do mo-
vimento Rede Renda 
Básica Que Queremos.

  Vendaval de miséria 
BASTIDORES

FATALIDADE

PESQUISA

Bancos, lotéricas e supermercados estão com os horários estendidos a partir 
desta semana.  A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc) so-
licitou a alteração dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comer-

ciais até o dia 11 de abril, ou seja, até o próximo domingo. PÁGINA 9

Conheça o Grupo CCR,  
novo administrador dos 
aeroportos do Maranhão 

Os aeroportos de São Luís e Imperatriz foram arrematados, em leilão realizado na manhã de ontem, quarta-
-feira (7), pelo Grupo CCR. Agora, o grupo empresarial será o concessionário dos aeroportos Hugo da Cunha Ma-

chado e Renato Cortez Moreira. Os dois aeroportos ficam no bloco Central. PÁGINAS 9 E 3 
 

Bira  e  Zé Carlos 
votam contra o  

uso  de vacinas por 
empresas privadas  

Parlamentares foram contra Pro-
jeto que permite à iniciativa privada 
comprar vacinas contra a covid-19 

sem necessariamente fazer o repasse 
de doses ao SUS. PÁGINA 3

Comércio e bancos com novos horários
A MEDIDA É PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES POR CONTA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

SOB NOVA DIREÇÃO

Prefeito Eduardo Braide assina ordem de serviço para restauração 
de casarão na Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís     PÁGINA 2

Testes mostram que 
tipos sanguíneos 
reagem diferente  

contra o coronavírus
PÁGINA 5
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A Companhia de Participações em Concessões foi a vencedora do lote que inclui os
aeroportos de São Luís e de Imperatriz

Pro pos tas ven ce do ras

Blo co Sul

Blo co Nor te

Blo co Cen tral

78% do trá fe go na ci o nal pri va ti za do

Pro gra ma de pri va ti za ções

PRIVATIZAÇÃO

Leilão de aeroportos
rende R$ 3,3 bilhões

O
lei lão de ae ro por tos re a li za- 
do on tem atraiu in te res sa- 
dos pa ra to dos os 3 blo cos e
ga ran tiu ao go ver no fe de ral

uma ar re ca da ção ini ci al de R$ 3,302
bi lhões.

Se gun do o Mi nis té rio da In fra es- 
tru tu ra, o ágio mé dio foi de 3.822%, o
que re pre sen tou uma ar re ca da ção R$
3,1 bi lhões aci ma do mí ni mo fi xa do
pe lo edi tal pa ra o va lor de con tri bui- 
ção ini ci al (R$ 186,2 mi lhões).

Além do va lor à vis ta, as re gras do
lei lão pre ve em uma ou tor ga va riá vel,
a ser pa ga a par tir do quin to ano de
con tra to.

O in ves ti men to to tal nos 22 ae ro- 
por tos, que fo ram di vi di dos em 3 blo- 
cos, é es ti ma do em R$ 6,1 bi lhões du- 
ran te os 30 anos de con ces são.

Ao to do, 7 con cor ren tes par ti ci pa- 
ram da dis pu ta. O gran de ven ce dor do
lei lão foi a Com pa nhia de Par ti ci pa- 
ções em Con ces sões, sub si diá ria do
gru po CCR, que já atua na con ces são
do ae ro por to de Con fins (MG) e ar re- 
ma tou ago ra os 15 ae ro por tos dos blo- 
cos Sul e Cen tral. Já a fran ce sa Vin ci,
que ope ra atu al men te o ae ro por to de
Sal va dor, fi cou com o blo co Nor te (7
ae ro por tos).

Com pa nhia de Par ti ci pa ções em
Con ces sões: R$ 2,128 bi lhões, ágio de
1.534,36%

Vin ci Air ports: R$ 420 mi lhões, ágio
de 777,47%

Com pa nhia de Par ti ci pa ções em
Con ces sões: R$ 754 mi lhões, ágio de
9.156,01%.

Es te é o se gun do lei lão de ae ro por- 
tos do go ver no do pre si den te Jair Bol- 
so na ro. No an te ri or, re a li za do em
mar ço de 2019, o go ver no ar re ca dou
R$ 2,377 bi lhões à vis ta com a trans fe- 
rên cia de 12 ae ro por tos pa ra a ini ci a- 
ti va pri va da. O ágio mé dio foi de 986%
e 9 gru pos par ti ci pa ram da dis pu ta.

A 6ª Ro da da de con ces são de ae ro- 
por tos abre a cha ma da “In fra We ek”. A
se ma na te rá ain da o lei lão da Fer ro via
de In te gra ção Oes te-Les te (Fi ol) na
quin ta-fei ra (8) e de 5 ter mi nais por- 
tuá ri os no Ma ra nhão e no Rio Gran de
do Sul, na sex ta-fei ra (9). O go ver no
es pe ra ga ran tir mais de R$ 10 bi lhões
em in ves ti men tos pri va dos no Bra sil
com a se ma na de lei lões, além da ge- 
ra ção de 200 mil em pre gos di re tos e
in di re tos.

Os 22 ae ro por tos do lei lão fo ram di- 
vi di dos em três blo cos, abran gen do
um to tal de 12 es ta dos. Ca da blo co
pos sui um ae ro por to ân co ra se di a do
em ci da des de mai or de man da – Cu ri- 
ti ba, Goi â nia e Ma naus.

 Blo co Sul: Ae ro por to de Cu ri ti ba,
PR – Afon so Pe na (SBCT); Ae ro por to
de Foz do Igua çu, PR – Ca ta ra tas (SB- 
FI); Ae ro por to de Na ve gan tes, SC –

Mi nis tro Vic tor Kon der (SBNF); Ae ro- 
por to de Lon dri na, PR – Go ver na dor
Jo sé Ri cha (SBLO); Ae ro por to de Join- 
vil le, SC – Lau ro Car nei ro de Loyola
(SBJV); Ae ro por to de Ba ca che ri, PR
(SB BI); Ae ro por to de Pe lo tas, RS
(SBPK); Ae ro por to de Uru guai a na, RS
– Ru bem Ber ta (SBUG); Ae ro por to de
Ba gé, RS – Co man dan te Gus ta vo Kra- 
e mer (SBBG)

Blo co Nor te: Ae ro por to In ter na ci o- 
nal de Ma naus, AM – Edu ar do Go mes
(SBEG); Ae ro por to de Por to Ve lho, RO
– Go ver na dor Jor ge Tei xei ra de Oli vei-
ra (SBPV); Ae ro por to de Rio Bran co,
AC – Plá ci do de Cas tro (SBRB); Ae ro- 
por to de Cru zei ro do Sul, AC (SBCZ);
Ae ro por to de Ta ba tin ga, AM (SBTT);
Ae ro por to de Te fé, AM (SBTF); Ae ro- 
por to de Boa Vis ta / RR – Atlas Bra sil
Can ta nhe de (SBBV).

Blo co Cen tral: Ae ro por to de Goi â- 
nia, GO – San ta Ge no ve va (SB GO); Ae- 
ro por to de São Luís, MA – Ma re chal
Cu nha Ma cha do (SBSL), Ae ro por to de
Te re si na, PI (SB TE) – Se na dor Pe trô-
nio Por tel la, Ae ro por to de Pal mas, TO
– Bri ga dei ro Lysias Ro dri gues (SBPJ),
Ae ro por to de Pe tro li na, PE – Se na dor
Ni lo Co e lho (SB PL), Ae ro por to de Im- 
pe ra triz, MA – Pre fei to Re na to Mo rei- 
ra (SBIZ).

Jun tos, es ses ae ro por tos re pre sen- 
tam 11% do to tal do trá fe go de pas sa- 
gei ros em con di ções nor mais de de- 
man da, o equi va len te a 24 mi lhões de
pas sa gei ros por ano, se gun do a Agên-
cia Na ci o nal de Avi a ção Ci vil (Anac).

Concessionárias irão gerir os aeroportos por 30 anos

O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA, TARCÍSIO DE FREITAS, COMEMOROU OS RESULTADOS DO LEILÃO

Es ta é a se gun da ro da da de con ces- 
são de ae ro por tos re a li za da em blo- 
cos, pa ra vi a bi li zar a aqui si ção dos
ter mi nais de me nor mo vi men ta ção.

Os ven ce do res te rão que pa gar, já
na as si na tu ra dos con tra tos, o va lor
do lan ce mí ni mo, acres ci do do ágio
ofer ta do. Além des se pa ga men to ini- 
ci al, as no vas con ces si o ná ri as te rão
de pa gar ao go ver no um per cen tu al
da re cei ta ob ti da, a par tir do quin to
ano de con tra to. Os per cen tu ais pré-
es ta be le ci dos au men tam até o 9º ano
do con tra to, tor nan do-se cons tan tes a
par tir de en tão até o fi nal da con ces- 
são. Com es sa mo de la gem, o go ver no
tam bém com par ti lha o ris co do ne gó- 
cio com as con ces si o ná ri as.

A Anac es ti ma uma re cei ta de R$
14,5 bi lhões pa ra to dos os con tra tos
de con ces são (22 ae ro por tos no pe río- 
do de 30 anos) sen do R$ 7,4 bi lhões
pa ra o Blo co Sul, R$ 3,5 bi lhões pa ra o
Blo co Cen tral e R$ 3,6 bi lhões pa ra o
Blo co Nor te.

Com o lei lão, fi ca ram ga ran ti dos
in ves ti men tos de R$ 6,1 bi lhões, se- 
gun do o go ver no, sen do R$ 2,85 bi- 
lhões no blo co Sul, R$ 1,8 bi lhão no

Cen tral e R$ 1,48 bi lhões no Nor te.

Des de 2011, as ro da das de con ces- 
são de ae ro por tos no Bra sil já con ce- 
de ram o equi va len te a 67% do trá fe go
na ci o nal à ini ci a ti va pri va da. Com o
lei lão des ses três no vos blo cos, es sa
par ce la de ve su bir pa ra 78%, es ti ma a
CNI (Con fe de ra ção Na ci o al da In dús- 
tria). Já o nú me ro de ae ro por tos na ci- 
o nais ad mi nis tra dos pe la ini ci a ti va
pri va da pas sa rá de 22 pa ra 44.

O go ver no pre vê re a li zar até de- 
zem bro a re li ci ta ção do ae ro por to de
São Gon ça lo do Ama ran te, em Na tal
(RN). Pa ra o 1º se mes tre de 2022, es tá
pre vis to o lei lão da 7ª ro da da, que in- 
clui rá San tos Du mont (RJ) e Con go- 
nhas (SP).

Os lei lões ocor rem num mo men to
de cri se no se tor aé reo mun di al, for te- 
men te afe ta do pe la pan de mia da Co- 
vid-19. Ocor rem tam bém com o go- 
ver no de Jair Bol so na ro ten tan do
atrair in ves ti men tos pri va dos pa ra re- 

a ni mar a eco no mia bra si lei ra, que em
2020 re gis trou um tom bo his tó ri co de
4,1% do Pro du to In ter no Bru to (PIB).

A ex pec ta ti va do Mi nis té rio da In- 
fra es tru tu ra é re a li zar mais de 50 con-
ces sões no se tor em 2021, con si de ran-
do ape nas as pri va ti za ções de ae ro-
por tos, ro do vi as, fer ro vi as e ter mi nais
por tuá ri os. E a pro mes sa é de con tra- 
tar R$ 260 bi lhões em in ves ti men tos
trans fe ri dos pa ra a ini ci a ti va pri va da
até o fim do go ver no Jair Bol so na ro.
Se gun do o mi nis tro da In fra es tru tu ra,
Tar cí sio de Frei tas, a re per cus são
econô mi ca des se in ves ti men tos de ve
co me çar a ser sen ti da a par tir de 2024,
quan do os pro je tos co me ça rão a ser
ma te ri a li za dos.

A pre vi são do go ver no Bol so na ro é
lei lo ar em 2021 um to tal 129 ati vos,
con si de ran do to dos os pro je tos fe de- 
rais do pro gra ma fe de ral de pri va ti za- 
ções, que pre vê in clu si ve a de ses ta ti- 
za ção de 9 es ta tais nes te ano. De acor- 
do com o Pro gra ma de Par ce ri as de
In ves ti men tos (PPI), con si de ran do
ape nas os lei lões já agen da dos, são es-
pe ra dos R$ 59 bi lhões em in ves ti men-
tos.

DIRETOR-GERAL

Mourão defende
mudança na PF

ANDERSON TORRES É O NOVO MINISTRO DA JUSTIÇA

vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão dis se nes ta quar- 
ta-fei ra, 7, que a mu dan ça no co man do da Po lí cia Fe de- 
ral (PF), anun ci a da on tem, é al go “nor mal”. Pa ra ele, a
mu dan ça era es pe ra da já que o go ver no tem um no vo
mi nis tro da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca, o de le ga do da
PF An der son Tor res. O vi ce-pre si den te opi nou ain da
que a che fia da PF tem um “ca rá ter po lí ti co”.

Nes ta ter ça-fei ra, no mes mo dia em que foi ofi ci a li za- 
do no go ver no, Tor res es co lheu o de le ga do Pau lo Maiu- 
ri no co mo no vo di re tor-ge ral da PF. Ele subs ti tui rá o atu- 
al che fe da cor po ra ção, Ro lan do Sou za. O mi nis tro tam- 
bém tro cou o co man do da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF). O no vo di re tor-ge ral da PRF se rá Sil vi nei Vas ques.

“Faz par te, mu da o mi nis tro ele traz gen te que ele
con si de ra que é mais, va mos di zer as sim, li ga da ao mo- 
do de le pen sar. Nor mal is so, sem pro ble ma”, dis se Mou- 
rão na che ga da à vi ce-pre si dên cia nes ta ma nhã.

Mou rão tam bém co men tou so bre as crí ti cas em re la- 
ção ao no vo es co lhi do pa ra o co man do da Po lí cia Fe de- 
ral por já ter ocu pa do car go po lí ti co. Is so por que Maiu ri- 
no tra ba lhou no go ver no de São Pau lo co mo se cre tá rio
de Es por te, La zer e Ju ven tu de, na ges tão de Ge ral do
Alck min (PSDB). “Es sa fun ção de di re tor ge ral (da PF)
tem um ca rá ter po lí ti co tam bém, não ve jo pro ble ma
nis so”, re for çou Mou rão.

RISCO

Conass alerta para
“apagão” de vacinas

CARLOS LULA É O ATUAL PRESIDENTE DO CONASS

O pre si den te do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de
Saú de (Co nass) e se cre tá rio es ta du al de Saú de do Ma ra- 
nhão, Car los Edu ar do Lu la, ava lia que o Bra sil cor re o
ris co de so frer um apa gão de va ci nas nas pró xi mas se- 
ma nas. En tre os mo ti vos pa ra a fal ta de imu ni zan tes, o
pre si den te do con se lho des ta cou, em en tre vis ta à rá dio
CBN, a in cer te za de che ga da das do ses pro me ti das pe lo
Mi nis té rio da Saú de e di fi cul da de de im por ta ção de in- 
su mos da Chi na pe lo Ins ti tu to Bu tan tan.

A ava li a ção foi da da um dia após o Bra sil re gis trar no- 
vo re cor de de mor tes pe la do en ça, com 4.211 re gis tros
de ví ti mas em 24 ho ras. O se cre tá rio dis se que o Bra sil
ho je so fre com de ci sões er ra das do pas sa do. “A gen te
apos tou mal, a gen te re jei tou va ci nas e ago ra não tem
va ci na su fi ci en te pa ra o Bra sil. A gen te ti nha con di ção
de ter co me ça do a va ci nar em no vem bro do ano pas sa- 
do”, afir mou. Car los Edu ar do Lu la in for mou tam bém
que em dez Es ta dos os es to ques de me di ca men tos pa ra
a in tu ba ção de pa ci en tes aco me ti dos pe la co vid-19 de- 
vem aca bar em pou co mais de uma se ma na. Se gun do o
se cre tá rio, blo que a do res neu ro mus cu la res es tão em fal- 
ta em 14 Es ta dos e se da ti vos em fal ta ou com bai xa co- 
ber tu ra em 11 Es ta dos. O se cre tá rio afir mou que a fal ta
de me di ca men tos afe ta tan to o se tor pú bli co quan to o
pri va do. So bre a pro pos ta em tra mi ta ção no Le gis la ti vo
na ci o nal que au to ri za a com pra de va ci nas pe lo se tor
pri va do, Car los Edu ar do dis se que o tex to cria uma com- 
pe ti ção en tre o SUS e em pre sas pri va das. Pa ra o pre si- 
den te do Co nass, a me di da é um “equí vo co”, “ab sur do” e
“não tem sen ti do”.

“A des fa ça tez é tan ta – e a gen te fi ca mui to cha te a do
com is so – que che gou a ter uma cláu su la que as em pre- 
sas te ri am isen ção no im pos to de ren da pa ra com prar
es sas va ci nas, ou se ja, não só ía mos per mi tir um ‘fu ra-fi- 
la’ ins ti tu ci o na li za do, co mo tam bém to da a so ci e da de ia
ter que ar car com o cus to das em pre sas”, com ple tou.

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Paralmentares foram contra Projeto que permite à iniciativa privada comprar vacinas
contra a covid-19 sem necessariamente fazer o repasse de doses ao SUS

Obras

IMUNIZAÇÃO 

Bira e Zé Carlos  contra
a ”vacina privada” 
SAMARTONY MARTINS

O
s de pu ta dos fe de rais Bi ra do 
Pin da ré (PSB) e Zé Car los 
(PT) fo ram os úni cos par la- 
men ta res da Ban ca da Ma ra- 

nhen se a vo ta rem con tra o tex to ba se 
do pro je to PL 948/2021, ape li da do 
po pu lar men te de ‘Fu ra-Fi la’, que per- 
mi te à ini ci a ti va pri va da com prar va- 
ci nas con tra a co vid-19 sem ne ces sa- 
ri a men te fa zer o re pas se de do ses ao 
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS). 

Dos 18 de pu ta dos do Ma ra nhão, 
ape nas 16 par ti ci pa ram da ses são que 
apro vou o tex to ba se pe lo Ple ná rio da 
Câ ma ra dos De pu ta dos por 327 vo tos 
a fa vor, 120 con trá ri os, e du as abs ten- 
ções. O tex to apro va do faz al te ra ções 
no Pro je to de Lei 948/21, do de pu ta do 
Hil do Ro cha (MDB-MA). De acor do 
com o tex to, pes so as ju rí di cas de di- 
rei to pri va do, in di vi du al men te ou em 
con sór cio po de rão com prar as va ci- 
nas con tra a Co vid-19. Ain da na quar- 
ta-fei ra (7), fo ram apre ci a dos e vo ta- 
dos os des ta ques. “Não é ho ra de cri ar 
a va ci na VIP, de le ga li zar o fu ra-fi la. O 
que de ve ría mos es tar fa zen do ago ra 
era ace le rar a va ci na pa ra to dos/as, já 
que Bol so na ro ne gli gen ci ou is so co- 
mo pre si den te e atra sou em, no mí ni- 
mo, 6 me ses a va ci na ção no Bra sil. 
Apro va ram. Res tou re cor rer aos des- 
ta ques”, afir mou Bi ra do Pin da ré. 

O par la men tar ma ra nhen se ain da 
fez uma crí ti ca ao go ver no Bol so na ro 
com re la ção à fal ta de um Pla no Na ci- 
o nal de Va ci na ção pa ra imu ni zar a po- 
pu la ção bra si lei ra da Co vid-19. “O fa- 
to de não ter to ma do as pro vi dên ci as

 ZÉ CARLOS (PT) E BIRA DO PINDARÉ (PSB) VOTARAM CONTRA A VACINAÇÃO “VIP”

em re la ção à va ci na ção é a prin ci pal 
cau sa des se ca os que es ta mos vi ven- 
ci an do ago ra, que tem efei tos ime di a- 
tos com re la ção ao ex ter mí nio des sas 
pes so as e de fa mí li as no Bra sil in tei ro, 
mas tem o efei to econô mi co. Tem da- 
dos que mos tram que mais da me ta de 
da po pu la ção do Bra sil nes te mo men- 
to não tem se gu ran ça ali men tar. Ou 
se ja, não tem nem a ga ran tia de co mi- 
da na me sa. En tão es se ca os é fru to 
des sa pos tu ra equi vo ca da, ir res pon- 
sá vel e des com pro mis sa da de quem 
pre si de o Bra sil ho je. Não te mos co mo 
en fren ta mos is so so zi nhos”, res sal tou 
Bi ra do Pin da ré. Já o de pu ta do fe de ral 
Zé Car los (PT) tam bém usou seu per- 
fil pa ra fa lar so bre o as sun to de uma 
for ma mais dis cre ta, mas sem dei xar 
de cri ti car o go ver no Bol so na ro. “A po- 
pu la ção quer ser va ci na da, mas o go- 
ver no não te ve in te res se de com prar 
as va ci nas já em 2020! Tu do es tá em 

atra so por cul pa do Bol so na ro. #Va ci- 
na Sal va Bol so na ro Não”, es cre veu o 
par la men tar.

VE JA CO MO VO TOU OS PAR LA- 
MEN TA RES DO MA RA NHÃO

Aluí sio Men des PSC Sim
Bi ra do Pin da ré PSB Não
Cle ber Ver de Re pu bli ca nos Sim
Dr. Gon ça lo Re pu bli ca nos Sim
Edi lá zio Jr PSD Sim
Gil Cu trim Re pu bli ca nos Sim
Hil do Ro cha MDB Sim
João Mar ce lo MDB Sim
Jo si mar de Ma ra nhão si nho PL Sim
Jo si val do JP Po de mos Sim
Ju ni or Lou ren ço PL Sim
Jus ce li no Fi lho DEM Sim
Mar re ca Fi lho Pa tri o ta Sim
Pas tor Gil PL Sim
Pe dro Lu cas Fer nan des PTB Sim
Zé Car los PT Não

CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS 

Braide assina ordem para restauração de casarão

BRAIDE, A SECRETÁRIA VERÔ NI CA PI RES, A PRE SI DEN TE  DO FUMPH KÁ TIA BO GEA E O SU PE RIN TEN DEN TE  DO IPHAN,  ITAPARAY   

O pre fei to Edu ar do Brai de as si nou,
na ma nhã des ta quar ta-fei ra (7), or- 
dem de ser vi ço pa ra a res tau ra ção de
ca sa rão na Rua Por tu gal, Cen tro de
São Luís, que abri ga rá a se de da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Ino va ção, Sus ten- 
ta bi li da de e Pro je tos Es pe ci ais (Se- 
mis pe). 

O imó vel, que faz par te do con jun to
ar qui tetô ni co tom ba do co mo Pa- 
trimô nio Mun di al, in te gra as ações do
Pro gra ma de Re vi ta li za ção do Cen tro
His tó ri co da ca pi tal.

O so bra do nº 251, na Rua Por tu gal,
tem 836 me tros qua dra dos dis tri buí- 
dos em três pa vi men tos e es ta va sem
uso há al guns anos. O imó vel se rá re- 
for ma do por meio de par ce ria en tre a
Pre fei tu ra de São Luís e o Ban co In te- 
ra me ri ca no de De sen vol vi men to
(BID).

Du ran te a as si na tu ra da or dem de
ser vi ço, o pre fei to Edu ar do Brai de
des ta cou que o Cen tro His tó ri co de
São Luís re ce be rá di ver sas in ter ven- 
ções pa ra tor nar a re gião mais va lo ri- 

za da e aces sí vel à po pu la ção da ci da- 
de e tam bém aos tu ris tas. “A res tau ra- 
ção des te ca sa rão é uma das eta pas do
gran de pro gra ma de re vi ta li za ção que
ire mos re a li zar nos pró xi mos anos no
nos so Cen tro His tó ri co. Além do iní- 
cio des ta obra, já es ta mos exe cu tan do
um am plo pro je to de aces si bi li da de
que abran ge di ver sas ru as pa ra ga ran- 
tir aces so a to dos os ci da dãos. Des ta
for ma, nos sa ci da de fi ca rá ain da mais
bo ni ta e pre ser va da”, dis se.

O ca sa rão pas sa rá por obras de re- 
for ma de to da a re de hi dros sa ni tá ria e
elé tri ca, além da co ber tu ra, que te rá
la jes, ma dei ras e te lhas com ava ri as
subs ti tuí das. A fa cha da de azu le jos
co lo ni ais por tu gue ses, es qua dri as e
gra dis se rão res tau ra das e o imó vel se- 
rá adap ta do pa ra ga ran tir aces si bi li- 
da de pa ra pes so as com de fi ci ên cia
com a im plan ta ção de ram pas e ins ta- 
la ção de ele va dor.

Tam bém se rão im plan ta dos sis te- 
ma de com ba te a in cên dio e de cli ma-
ti za ção VRF, que ga ran te a re gu la ção
da tem pe ra tu ra de acor do com a
quan ti da de de pes so as no am bi en te,
ge ran do eco no mia de ener gia elé tri- 
ca. 

A pre vi são é que a obra se ja exe cu- 
ta da em no ve me ses. O va lor do pro je- 
to é R$ 2.295.115,82.

Se gun do a ti tu lar da Se mis pe, Verô- 
ni ca P. Pi res, to das as in ter ven ções do
imó vel res pei ta rão su as ca rac te rís ti-
cas his tó ri cas. “Va mos adap tar o pré-
dio pa ra os no vos usos, se guin do to-
das as nor mas ar qui tetô ni cas pa ra a
pre ser va ção des te ti po de imó vel, mas
tam bém ga ran tin do as adap ta ções
ne ces sá ri as de se gu ran ça e aces si bi li- 
da de. Des ta for ma, além de res tau rar
o so bra do va mos mo der ni zá-lo. Tam- 
bém, com a mu dan ça da se cre ta ria
pa ra o imó vel após as obras, va mos
eco no mi zar re cur sos já que não pre ci- 
sa re mos mais fun ci o nar em pré dio
alu ga do”, afir mou.
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Dia im por tan te

Be le za de Rua (1)

Be le za de Rua (2)

“Na Áfri ca não exis te na da, só iver mec ti -
na”

Po si ção pre o cu pan te

A to do va por

Ven da val de mi sé ria
A no va jor na da do au xí lio emer gen ci al em 2021 co me çou a ser

cre di ta da na úl ti ma 3ª fei ra na con ta de 39,8 mi lhões de pes so as.
Sig ni fi ca 28,4 mi lhões a me nos do que os 68,2 mi lhões aju da dos
no ano pas sa do. A es ti ma ti va é do mo vi men to Re de Ren da Bá si ca
Que Que re mos. A or ga ni za ção reú ne en ti da des co mo sin di ca tos e
ONGs fa vo rá veis ao pa ga men to de uma ren da mí ni ma a bra si lei- 
ros vul ne rá veis du ran te a pan de mia de co vid-19. Mes mo num va- 
lor me nor que a me ta de dos R$ 600 de 2020, mi lha res cor re ram
pa ra se aglo me rar em vão nas agên ci as da CEF, mes mo sa ben do,
por ori en ta ção do ban co, que não po dem sa car o di nhei ro nem
pe gar in for ma ções. É tu do on li ne.

Mos tra o ta ma nho do de ses pe ro dos que vi vem sem ren da al- 
gu ma, cu ja es ti ma ti va dos ór gãos é de mais de 20 mi lhões, que  es- 
tão em si tu a ção de po bre za ex tre ma. En tre 10% e 15% da po pu la- 
ção vi ve ri am com me nos de R$ 155 por mês em ja nei ro. Em meio à
pan de mia, po rém, a op ção se ria pa gar va lor me nor a me nos pes- 
so as. Em me a dos de 2020, o che fe do Pro gra ma Mun di al de Ali- 
men tos da ONU no Bra sil, Da ni el Ba la ban prog nos ti cou: “O Bra sil
ca mi nha a pas sos lar gos pa ra re tor nar ao ma pa mun di al da fo- 
me”, do qual saiu em 2014 e de le só faz par te, os paí ses com mais
de 5% da po pu la ção em ex tre ma po bre za.

“Es te é cla ra men te o mo men to mais as sus ta dor que vi ve mos
no com ba te à fo me”, dis se em tom de de ses pe ro, Ro dri go Afon so,
di re tor exe cu ti vo da Ação da Ci da da nia. Ele con ta que em 1993,
quan do es sa ONG foi fun da da pa ra com ba ter a fo me, o fla ge lo se
con cen tra va nas re giões Nor des te e Nor te do Bra sil. “Ho je, há por- 
ções gi gan tes cas de fa mí li as in ca pa zes de se ali men tar. Em to do o
país”. Pi or ain da: em 2020, o go ver no não gas tou R$ 28,9 bi lhões
do to tal de R$ 322 bi lhões, apro va dos pa ra o au xí lio emer gen ci al.
So bra ram 9%, se gun do le van ta men to di vul ga do on tem pe lo Ins- 
ti tu to de Es tu dos So ci o e conô mi cos. Em pes qui sa re a li za da em
no vem bro de 2020, a Fun da ção Ge tú lio Var gas cons ta tou que
qua se um ter ço da po pu la ção so fre de in se gu ran ça ali men tar. Na- 
que le mês, o go ver no Bol so na ro ain da pa ga va o au xí lio emer gen- 
ci al de R$ 600. Ago ra, de pois de qua tro me ses sem re ce ber na da, a
le gião de fla ge la dos só au men tou. Com a pan de mia do co ro na ví- 
rus em sua fa se mais agu da, com es ta dos e mu ni cí pi os de cre tan- 
do to que de re co lher, lock down e ou tras me di das res tri ti vas pa ra
im pe dir a cir cu la ção do ví rus, as pes so as com fo me che gam a ní- 
veis as sus ta do res. O au xi li ou que co me çou a ser pa go, além de ir- 
ri só rio – en tre R$ 150 a R$ 250 – só po de ser mo vi men ta do, ago ra,
pa ra pa gar con tas no ban co. Sa que só em maio.

On tem, dia Mun di al da Saú de e tam bém do Jor na lis ta, o se na- 
dor We ver ton Ro cha lem brou-se da im por tân cia do SUS – mui to
mais des ta ca da na cri se do co ro na ví rus. Co brou mais re cur sos e
va lo ri za ção dos pro fis si o nais que atu am nos hos pi tais sal van do
vi das pe lo SUS.

O pre fei to Edu ar do Brai de vol tou à Rua do Giz, no cen tro his tó- 
ri co de São Luís, pa ra ob ser var a be le za ar qui tetô ni ca e pai sa gís ti- 
ca que a fez ser elei ta a 6ª rua mais bo ni ta do Bra sil, se gun do o si te
da re vis ta Vo gue, es pe ci a li za da em ar qui te tu ra e ur ba nis mo.

Brai de foi acom pa nha do da pre si den te da Fun da ção Mu ni ci- 
pal do Pa trimô nio His tó ri co, Ká tia Bo géa, ex-pre si den te do Iphan,
quan do fez um tra ba lho ím par na re cu pe ra ção, pre ser va ção e em- 
be le za men to do Cen tro de São Luís. Es tá fal tan do o so bra dão 46,
da Afon so Pe na.

Do pre si den te Jair Bol so na ro in sis tin do on tem na apos ta em re- 
mé di os ine fi ca zes, co mo a Iver mec ti na, um ver mí fu go, usan do pa- 
ra es ca bi o se e ex ter mi nar pi o lho.

 
Com uma for tu na de U$S 1,4 bi lhão, o em pre sá rio ma ra- 

nhen se Il son Ma teus vol tou à lis ta dos mais ri cos da re- 
vis ta For bes. O Gru po Ma teus, do no de re de su per mer- 

ca dis ta, atu am no Ma ra nhão Pi auí, Pa rá, To can tins e
Ce a rá, com qua se 160 lo jas.

 
Co mo su plen te do ex-ve re a dor e jor na lis ta Ba tis ta Ma- 

tos, que mor reu de co vid-19 há uma se ma na, as su miu
on tem sua ca dei ra na Câ ma ra de São Luís, Ze ca Me- 

dei ros (Pa tri o ta). Em 2020, ele ob te ve 1.749 vo tos.
 
Pa ra o se cre tá rio de In dús tria, Co mér cio e Ener gia, Sim- 

plí cio Araú jo (SD), o Ma ra nhão não cor re ris co de de- 
sa bas te ci men to de oxi gê nio me di ci nal. Ele tem a ga- 

ran tia da AVB – Aço do Bra sil (800 mil m³), do Gru po Su- 
za no Ce lu lo se e de em pre sas ma ra nhen ses.

O Ma ra nhão on tem es ta va com 83% dos lei tos de UTI ocu pa- 
dos (re de pú bli ca), abai xo de 22 es ta dos. Em pi or si tu a ção es ta va
Ma to Gros so do Sul, com 106%. Na mes ma po si ção em re la ção às
ca pi tais, São Luís en con tra va-se, mas com 87%, nú me ro ain da
mui to al to.

Mes mo sem as su mir cla ra men te can di da tu ra a go ver na dor em
2022, o se na dor We ver ton Ro cha (PDT) age aber ta men te em ar ti- 
cu la ções que só for ta le cem o pro je to de che gar ao Pa lá cio dos
Leões. Se jun tou ao DEM, ao Re pu bli ca nos, e já se sa co de to do ao
la do do PSB, con tro la do pe la fa mí lia Lei toa, de Ti mon.

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL

ANTÔ NIO A. RI BEI RO BRAN DÃO
Eco no mis ta

Liberdade para ser livre

A fi ló so fa ju dia-ale mã, na tu ra li za da nor- 
te-ame ri ca na, quan do, em 1941, fu gin do da
per se gui ção na zis ta, foi pa ra No va York, on- 
de pas sou a vi ver de fi ni ti va men te, Han nah
Arendt, pen sa do ra com gran des obras pu bli- 
ca das, en tre as quais se des ta ca As ori gens
do to ta li ta ris mo (1951), ao pro fe rir uma pa- 
les tra so bre a li ber da de, dei xou-nos a sen- 
ten ça se gun do a qual a li ber da de é ra zão de
ser da po lí ti ca. Nes sa pa les tra – Li ber da de
pa ra ser li vre – Han nah Arendt par te da pre- 
mis sa de que a li ber da de não é um va lor em
si mes ma, sen do ape nas a ga ran tia ou o ca- 
mi nho aber to pa ra a re a li za ção de ou tros va- 
lo res. As sim, a li ber da de exis te “pa ra”.

Nos fun da men tos da sua re fle xão, cu jo
tex to foi pu bli ca do em li vro após a sua mor- 
te, a fi ló so fa ale mã ques ti o na o sen ti do da li- 
ber da de: – Pa ra que ser ve a li ber da de? E
Arendt sin te ti za a res pos ta: pa ra ser li vre,
uma vez que a li ber da de é a ra zão de ser da
po lí ti ca; por is so mes mo, con clui: li ber da de
é (ape nas) pa ra ser li vre. Os gre gos ate ni en- 
ses, nos pri mór di os da de mo cra cia, vi vi am a
li ber da de pa ra ser li vres, ha ja vis ta que de ci- 
di am o seu des ti no nos de ba tes co mu ni tá ri- 
os que se tra va vam na Ágo ra. Mas, to dos os
gre gos vi vi am es sa li ber da de pa ra ser li vres?
Não. Ha via res tri ções com re la ção às mu lhe- 
res e aos es cra vos. Por tan to, não ha via li ber- 
da de no sen ti do de uma li ber da de pa ra ser
li vre. Ou se ja: uma li ber da de pa ra re a li za ção
de ou tros que as pes so as an sei am. Com ex- 
clu são des ses seg men tos da que la so ci e da de
que já fa zia da li ber da de uma ra zão de ser da
po lí ti ca, em bo ra com li mi ta ções par ti ci pa ti- 
vas, a li ber da de era um va lor pri va do de al- 
guns pri vi le gi a dos.Nes te mo men to his tó ri co
que es ta mos vi ven do, uma das ques tões
pos tas em de ba te é o sen ti do da li ber da de.

Um exem plo de sa fi a dor é a apli ca ção da Lei
de Se gu ran ça Na ci o nal, en tu lho do au to ri ta- 
ris mo, que tem si do uti li za da pa ra cer ce ar o
sa gra do di rei to da li ber da de. O ex- Mi nis tro
da Jus ti ça e ago ra Ad vo ga do-Ge ral da União,
An dré Men don ça, di zem, co gi ta do pa ra o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, vi nha fa zen do
uso do apa ra to do Es ta do pa ra dar efe ti vi da- 
de ao au to ri ta ris mo da LSN, con tra os crí ti- 
cos do go ver no. O au to ri ta ris mo, sa be-se,
po de re sol ver to dos os pro ble mas que se
pro po nha a re sol vê-los, po rém sem pre se rá
um for te ini mi go da li ber da de. E ain da mais
da li ber da de que, na con cep ção de Han nah
Arendt, é a li ber da de co mo ra zão de ser da
po lí ti ca, pa ra ser li vre. Pa ra se ter a li ber da de
pa ra ser li vre, é mais que ne ces sá rio que o ser
hu ma no se ja li ber ta do da mi sé ria. Não só da
mi sé ria econô mi ca, que ex tir pa a ci da da nia,
mas da mi sé ria edu ca ci o nal e cul tu ral. De
ou tro mo do, ele se rá sem pre um es cra vo das
su as ne ces si da des. Sem li ber da de pa ra ser li- 
vre. Um ani mal, cu ja cons ci ên cia (ou in- 
cons ci ên cia) é gui a da pe la fo me. Quan do se
vê em nos sa pá tria ama da a pre va lên cia da
mi sé ria co mo fun da men to de vi da, a de du- 
ção que se ex trai das ima gens des sas pes so as
é de que elas es tão alhei as aos pro ces sos de
so lu ções de seus pró pri os pro ble mas. São os
es cra vos que, no es ta do gre go, não par ti ci- 
pa vam das de ci sões das pó lis. O que adi an ta
ali men tar pre ca ri a men te al guém, sem lhe
dar o di rei to de li ber da de pa ra vi ver e ser li- 
vre? E se es sa pes soa, que ve ge ta no es go to
das ne ces si da des, não se li ber ta da es cra vi- 
dão da mi sé ria, o que adi an ta ape nas pre cá- 
ria e mo men ta ne a men te ma tar a sua fo me
bi o ló gi ca? Is so nu ma so ci e da de em que uma
eli te, his to ri ca men te, exer ce o po der de do- 
mi na ção, im pos si bi li tan do que a li ber da de
co mo va lor hu ma no se ja a ra zão da po lí ti ca,
no sen ti do que lhe dá a fi ló so fa de A con di- 
ção hu ma na (1958). No seu es tu do fi lo só fi co

so bre a li ber da de, Han nah Arendt acen tua
que o su ces so dos Es ta dos Uni dos da Amé ri-
ca de cor reu do fa to de que, des de a Re vo lu- 
ção, que cul mi nou na in de pen dên cia em 4
de ju lho de 1776, o seu po vo, com ex ce ção
dos es cra vos, já se reu nia em as sem blei as,
nos dis tri tos, em prá ti ca de uma ati vi da de
pú bli ca co mu ni tá ria. E a sua Cons ti tui ção,
de 1787, um dos do cu men tos mais im por-
tan tes do mun do, com mais de du zen tos
anos, as se gu ra, des de o preâm bu lo, os be ne- 
fí ci os da li ber da de. Já a Re vo lu ção Fran ce sa,
an tes de se con so li dar nos ali cer ces dos seus
prin cí pi os ba si la res da li ber da de, igual da de
e fra ter ni da de, te ve que igua li zar a sua ci da- 
da nia e ex cluir o po vo do es ta do de mi sé ria.

Não se é li vre ape nas por ser li vre. A li ber-
da de é pa ra ser li vre, e não ape nas es tar li vre.
Es ta é uma ob ses são con sa gra da em to das as
de cla ra ções de di rei tos po lí ti cos. Nes se sen- 
ti do, a De cla ra ção dos Di rei tos  do Ci da dão,
de 1789: – Os ho mens nas cem e per ma ne-
cem li vres e iguais em di rei tos. As dis tin ções
so ci ais só po dem ser ba se a das na uti li da de
co mum; a De cla ra ção Uni ver sal dos Di rei tos
Hu ma nos, de 1948: – To dos os se res hu ma-
nos nas cem li vres e iguais em dig ni da de e di- 
rei tos. São me ras re tó ri cas de di rei tos. São
pos tu la dos fun da men tais, uni ver sal men te
con sa gra dos e ga ran ti dos nas Cons ti tui ções
do mun do in tei ro, sob a aten ta vi gi lân cia de
or ga nis mos in ter na ci o nais dos quais o Bra sil
faz par te. Ex tir par a mi sé ria, des per tan do-
nos do ber ço es plên di do, não é ape nas uma
uto pia, mas uma exi gên cia que se im põe pa- 
ra se con ce der a car ta de al for ria a es ses bra- 
si lei ros que en fren tam uma pan de mia pa ra
ali men tar-se e aos fi lhos, que se en con tram
de sam pa ra dos nos seus bar ra cos ou ca se- 
bres. Só as sim é pos sí vel vi ver a li ber da de
pa ra ser li vre. Não se po de ter uma eco no mia
que be ne fi cie ape nas as eli tes econô mi cas.
Is so, além de his tó ri co, é ge no cí dio.

O famoso “quantitative easing”

Quan do a eco no mia vai mal e na imi nên- 
cia de uma pro fun da re ces são – ou pa ra es ti- 
mu lar sua re cu pe ra ção -, a li de ran ça do sis- 
te ma fi nan cei ro, os ban cos cen trais, pra ti- 
cam po lí ti cas mo ne tá ri as ex pan si o nis tas da
mo e da e do cré di to, o au xí lio à li qui dez ou
afrou xa men to mo ne tá rio. Te nho es cri to ar- 
ti gos e fa la do mui to so bre is so a par tir da pu- 
bli ca ção do li vro “De sa fi os à te o ria econô mi- 
ca/Chal len ges to the eco no mic theory”, lan- 
ça do em 2015, na Aca de mia Ma ra nhen se de
Le tras, sob os aus pí ci os da Uni ver si da de Fe- 
de ral do Ma ra nhão e, lo go a se guir, tam bém
na Es co la de Ad mi nis tra ção de Em pre sas de
São Pau lo da Fun da ção Ge tú lio Var gas. Meu
li vro mais re cen te, “Eco no mia – Tex tos Se le- 
ci o na dos”, lan ça do em 2019, na Li vra ria
AMEI, con tém cer ca de cin quen ta des ses ar- 
ti gos so bre o te ma ob je to das mi nhas pre o- 
cu pa ções atu ais, co mo eco no mis ta e pro fes- 
sor. Des de en tão, mi nha lu ta tem si do fa zer
re a li zar uma pes qui sa aca dê mi ca, que en- 
vol ve ria pro fes so res e alu nos do De par ta- 
men to de Eco no mia da UF MA e eco no mis- 
tas li ga dos ao Con se lho Re gi o nal de Eco no- 
mia, pa ra equa ci o nar o porquê das prá ti cas
de po lí ti ca mo ne tá ria he te ro do xas, ca pi ta- 
ne a das pe lo Fe de ral Re ser ve – FED, o ban co
cen tral ame ri ca no – se gui do pe los prin ci- 
pais ban cos cen trais dos paí ses de sen vol vi- 
dos, e ado ta das no com ba te à cri se das hi po- 
te cas, nos Es ta dos Uni dos, a par tir de 2008.

Es se fa to aca bou em pol gan do eco no mis- 
tas bra si lei ros – exis tem os que são con tra -,

pa ra ad vo gar as mes mas prá ti cas ao nos so
País in do de en con tro – que é mais gra ve – a
te o ri as con sa gra das e há mui to en si na das
nos con teú dos pro gra má ti cos das Uni ver si- 
da des, tais co mo a Te o ria Quan ti ta ti va da
Mo e da e sua ve lo ci da de de cir cu la ção, e a
Ba se Mo ne tá ria e seu efei to mul ti pli ca dor.

Fa lam, os que são a fa vor, em no me de
uma Te o ria Mo ne tá ria Mo der na, que ig no ra
o con cei to de mo e da las tre a da a de sem pe- 
nhar as fun ções bá si cas de in ter me diá ria de
tro cas, me di da de va lor e re ser va de va lor, ar- 
gu men tan do tam bém com o fa to de que o
de no mi na do “quan ti ta ti ve ea sing” ou afrou- 
xa men to mo ne tá rio pra ti ca do pe lo FED não
cau sou in fla ção; mas as ra zões pe las quais
is so não acon te ceu já ex pli quei em ar ti gos
pu bli ca dos na im pren sa lo cal. Va mos atu a li- 
zar o que vem acon te cen do com a po lí ti ca
mo ne tá ria pra ti ca da pe lo ban co cen tral
ame ri ca no, su as re per cus sões e no vos se gui- 
do res. Um ba lan ço a par tir de 2008, diz que
so men te o FED in je tou na eco no mia ame ri- 
ca na, sem fa lar nas mes mas prá ti cas se gui- 
das pe lo Ban co Cen tral Eu ro peu e seus con- 
gê ne res de ou tro paí ses de sen vol vi dos, cer ca
de 4 tri lhões de dó la res em tro ca de tí tu los
pú bli cos e pri va dos; es ses tí tu los ‘in cha ram’
seus ba lan ços pe la im pos si bi li da de de gi ro,
res ga te, ra zão pe la qual ser vi ram ba si ca- 
men te à sal var da ‘que bra’ gran des ban cos
de in ves ti men to, en di vi dan do go ver nos e
em pre sas, sem re per cus sões sig ni fi ca ti vas
na eco no mia re al, daí por que não hou ve in- 
fla ção. Ago ra, com o agra va men to da pan de- 
mia e pa ra com ba tê-la – e ain da com a seu
ba lan ço in cha do, co mo dos de mais ban cos

cen trais dos paí ses de sen vol vi dos -, o FED já
in je tou mais 2 tri lhões de dó la res na eco no- 
mia ame ri ca na, se gun do cons ta, em emis- 
são vir tu al-es cri tu ral de mo e da e com a fi na- 
li da de mais bem de fi ni da e jus ti fi ca da.

Com a pan de mia, che gou a re ces são: me-
nor con su mo, me nor in ves ti men to e os pre-
ços de ve ri am de sa bar, mas no Bra sil eles so- 
bem! O cré di to não se ex pan de su fi ci en te-
men te em bo ra exis ta em ter mos e ape sar das
ta xas de ju ros bai xas – há eco no mis tas que
ad vo gam que de ve ri am si tu ar-se abai xo da
ta xa de cres ci men to do PIB -, por que as em-
pre sas não o de man dam ca rac te ri zan do
uma cri se de con fi an ça, o que aca ba in cen ti-
van do o au men to nos pre ços es pe cu la ti vos
prin ci pal men te dos pro du tos de pri mei ra
ne ces si da de. O Bra sil, com a pan de mia, aca- 
bou ‘des co brin do’ que exis tem mais po bres
do que ima gi na va e es tá fa zen do um es for ço
fo ra dos pa drões ao cus teio do cha ma do ‘au-
xí lio emer gen ci al’, tão ir ri só rio, mas im pres- 
cin dí vel. A dí vi da pú bli ca bra si lei ra já es tá
bei ran do os 100% do PIB, as re ser vas cam bi- 
ais con su mi das, pa ra ‘se gu rar’ o pre ço do
dó lar, quan do de ve ri am fi nan ci ar as im por- 
ta ções à re com po si ção do nos so par que in- 
dus tri al ca da vez mais su ca te a do e sem con-
di ções de pro du ti vi da de ca paz de tor nar
com pe ti ti vas nos sas ex por ta ções. Os efei tos
co la te rais des sa ne ces si da de de ex pan são
dos mei os de pa ga men to, mo e da e cré di to,
nas su as di ver sas ver sões M1, M2, M3, po de-
rão cau sar me no res in ves ti men tos em ati vi- 
da des pro du ti vas e, até pro va em con trá rio,
in fla ção de de man da, a so mar-se à nos sa in- 
fla ção es tru tu ral de cus tos. 

ANAN DA BE A TRIZ MAR QUES
Mes tra em Ci ên cia Po lí ti ca

A fo me é po lí ti ca

A po bre za ao lon go do tem po já foi vis ta co mo pu ni ção ou ex pi- 
a ção di vi na, sinô ni mo de pre gui ça ou ca so de po lí cia. É o no bel de
eco no mia Amartya Sen que inau gu ra a pers pec ti va de po bre za
co mo fenô me no mul ti di men si o nal, por tan to, ex pli ca da a par tir
de di fe ren tes fa to res e com pre en di da em múl ti plas di men sões.

Ape sar do sen so co mum usu al men te en ten dê-la co mo in su fi- 
ci ên cia de ren da mo ne tá ria, Amartya Sen nos apre sen ta o con cei- 
to de pri va ção de ca pa ci da des hu ma nas. Pa ra ele, diz res pei to à vi- 
o la ção de di rei tos, é a ne ga ção do aces so a re cur sos ne ces sá ri os ao
de sen vol vi men to hu ma no, co mo ali men ta ção, saú de, edu ca ção,
la zer e se gu ran ça.

Con ven ci o nou-se en tre pes qui sa do res do te ma uti li zar co mo
ins tru men to de men su ra ção a li nha de ex tre ma po bre za do Ban co
Mun di al, que em sua úl ti ma atu a li za ção, es ta be le ce que são ex tre- 
ma men te po bres aque les que dis põem de me nos de 1,90 dó la res
per ca pi ta por dia, o equi va len te, em abril de 2021 a 10,63 re ais.
Exis tem, ob vi a men te, crí ti cas e pon de ra ções em re la ção à uti li za- 
ção des te pa râ me tro, mas, pa ra efei tos ilus tra ti vos, uti li za re mos
aqui es ta me di da.

Ain da de acor do com da dos do Ban co Mun di al, en tre 2003 e
2014 a ta xa de po bre za ex tre ma no Bra sil caiu de 11% pa ra 2,7%,
uma re du ção sig ni fi ca ti va em um con tex to mais am plo de re du- 
ção da po bre za em di ver sos paí ses da Amé ri ca La ti na. No Bra sil,
es te pro ces so po de ser ex pli ca do a par tir de du as di men sões, o
cres ci men to econô mi co e a re dis tri bui ção de ren da.

O cres ci men to econô mi co, im pul si o na do pe lo bo om das com- 
mo di ti es nos anos 2000, per mi tiu a im ple men ta ção de po lí ti cas
pú bli cas de com ba te à po bre za. A pri o ri za ção da pau ta nos go ver- 
nos pe tis tas, com a cri a ção de um Mi nis té rio de De sen vol vi men to
So ci al, deu os ru mos pa ra o que se ria um ca so de su ces so.

A re dis tri bui ção de ren da se deu prin ci pal men te, co mo o lei tor
po de ima gi nar, atra vés do Pro gra ma Bol sa Fa mí lia, que se tor nou
re fe rên cia in ter na ci o nal de trans fe rên cia con di ci o na da de ren da.
A tec no lo gia so ci al apri mo ra da pe lo PBF es tá na ar ti cu la ção e co- 
or de na ção dos en tes fe de ra dos pa ra o cum pri men to das con di ci- 
o na li da des de saú de e edu ca ção, e na ca pi la ri da de al can ça da
atra vés da re de ban cá ria e do Ca das tro Úni co.

O PBF foi, de fa to, o car ro che fe da re du ção da po bre za no Bra- 
sil, mas, so zi nho, não ex pli ca to do o fenô me no. O Bra sil in ves tiu
em ou tras du as fren tes de am pli a ção: do tra ba lho e da edu ca ção.
Ti ve mos a va lo ri za ção do sa lá rio-mí ni mo, re du ção do de sem pre- 
go e a fa ci li ta ção do aces so aos be ne fí ci os de pres ta ção con ti nu a- 
da e apo sen ta do ria. Além de in ves ti men tos na Edu ca ção Bá si ca e
ex pan são do aces so ao En si no Su pe ri or com pro gra mas co mo
REU NI e PROU NI.

A par tir de 2015 te mos o cres ci men to da ex tre ma po bre za, com
o agra va men to da cri se econô mi ca, po lí ti ca e ins ti tu ci o nal que to- 
mou de con ta do país nos anos se guin tes. A in se gu ran ça ali men- 
tar, por exem plo, vol tou a ser uma re a li da de pa ra mi lhões de bra- 
si lei ros. A Pes qui sa de Or ça men tos Fa mi li a res 2017-2018 do IB GE
apon ta que no pe río do, 10,3 mi lhões de pes so as vi vi am em si tu a- 
ção de in se gu ran ça ali men tar gra ve e 36,7% dos do mi cí li os con vi- 
vi am com al gum ní vel de in se gu ran ça ali men tar.

 
Com a pan de mia da Co vid-19 o ce ná rio é de so la dor. O Inqué ri- 

to Na ci o nal so bre In se gu ran ça Ali men tar no Con tex to da Pan de- 
mia da Co vid-19 mos tra que a mo da li da de gra ve atin gia, no fi nal
de 2020, 19,1 mi lhões de bra si lei ros, qua se 9 mi lhões a mais que
em 2017-2018. E mais da me ta de da po pu la ção vi ve ho je al gum
ní vel de in se gu ran ça ali men tar, 55,2% dos bra si lei ros são as som- 
bra dos pe la fo me.

A pre vi são do no vo au xí lio emer gen ci al é de R$ 250 por mês pa- 
ra fa mí li as de du as ou mais pes so as, com a res tri ção de que ape- 
nas uma pes soa po de re ce ber o be ne fí cio. Is so sig ni fi ca uma ren- 
da mí ni ma de R$ 8,33, por tan to, abai xo da li nha de ex tre ma po- 
bre za e quan to mais pes so as no do mi cí lio, me nor a ren da per ca- 
pi ta.

Te mos ex per ti se su fi ci en te na ela bo ra ção e im ple men ta ção de
po lí ti cas pú bli cas de com ba te à po bre za de mo do co or de na do e
efi ci en te, com ca pi la ri da de e um ar ca bou ço ins ti tu ci o nal já es ta- 
be le ci do. Po rém, é ne ces sá rio ha ver a es co lha de com ba tê-la.

A po bre za é, an tes de tu do, po lí ti ca, por que é re sul ta do das es- 
tru tu ras de de si gual da de e mar gi na li za ção so bre as quais o Bra sil
foi cons truí do. O re tra to da fo me em nos so país é uma mu lher ne- 
gra, mãe so lo, e es se qua dro não se deu por aca so. A fo me tem si do
um ins tru men to de do mi na ção, que trans for ma se res hu ma nos
em cor pos des car tá veis e vi das em fun ção do ser vir.

Dé ca das de pois eco am co mo atu ais as pa la vras da es cri to ra
Ma ria Ca ro li na de Je sus: “O Bra sil pre ci sa ser di ri gi do por uma
pes soa que já pas sou fo me. A fo me tam bém é pro fes so ra. Quem
pas sa fo me apren de a pen sar no pró xi mo, e nas cri an ças”. In fe liz
his tó ria de um país que (so bre) vi ve nos des tro ços de si mes mo

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021
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No Bra sil

An ti cor pos, an tí ge nos e co a gu la ção

Estudo

Tipos sanguíneos e
os efeitos da covid-19

P
a ra res pon der a uma per gun ta que sur giu lo go
no iní cio da pan de mia e ain da es tá em aber to,
uma equi pe de ci en tis tas de ci diu ob ser var, a ní- 
vel mi cros có pi co, co mo pro teí nas do co ro na ví- 

rus Sars-CoV-2 in te ra gem com pro teí nas de cé lu las hu- 
ma nas an tes de in fec tá-las.

A per gun ta que vem mo ti van do de ze nas de pes qui sas
co mo es sa, di vul ga da no úl ti mo mês, é a se guin te: o co- 
ro na ví rus ten de mais a ser mais pe ri go so pa ra al gum ti- 
po san guí neo do sis te ma ABO — O, A, B ou AB?

A res pos ta ofe re ci da pe la pes qui sa, pu bli ca da em
mar ço na re vis ta ci en tí fi ca Blo od Ad van ces, foi a de que
sim, o co ro na ví rus mos tra uma “for te pre fe rên cia” em se
li gar a pro teí nas que só o ti po san guí neo A tem, par ti cu- 
lar men te as pre sen tes nas cé lu las res pi ra tó ri as nos pul- 
mões.

O mes mo não foi ob ser va do em cé lu las dos ti pos san- 
guí ne os B ou O, tam bém ava li a das.

Se gun dos os au to res, das fa cul da des de me di ci na de
Har vard e Emory (EUA), o ex pe ri men to de mons trou
“co ne xão di re ta en tre o ti po san guí neo A e o SARS-CoV-
2” e é uma “evi dên cia adi ci o nal de que al guns ti pos san- 
guí ne os po dem es tar as so ci a dos com um ris co mai or de
con trair a do en ça”.

En tre tan to, ci en tis tas aler tam que re sul ta dos co mo
es se são pre li mi na res e que não há con sen so so bre a as- 
so ci a ção en tre ti pos san guí ne os e co vid-19. Por tan to, ter
um ou ou tro ti po san guí neo não é mo ti vo pa ra de ses pe- 
ro e me nos ain da pa ra des cui do com me di das pre ven ti- 
vas con tra a do en ça.

A des con fi an ça de que a co vid-19 po de ria se ma ni fes- 
tar de for ma di fe ren te, a de pen der do ti po san guí neo,
veio em par te pe lo fa to de que al gu mas do en ças de- 
mons tra ram ser in flu en ci a das por is so. Es tu dos já apon- 
ta ram mai or vul ne ra bi li da de ou pro te ção de cer tos ti- 
pos san guí ne os a en fer mi da des co mo ma lá ria, he pa ti te
B, AIDS, in fec ções pe los ví rus Norwalk e pe la bac té ria H.
pylori, en tre ou tras.

E, mais im por tan te, no sur to cau sa do pe lo SARS-Cov
no iní cio dos anos 2000, al guns ci en tis tas en con tra ram
evi dên ci as de que o san gue ti po O po de ria ter um efei to
pro te ti vo con tra o ví rus. Is so foi re for ça do pe lo pró prio
es tu do na Blo od Ad van ces do mês pas sa do, que ve ri fi- 
cou em la bo ra tó rio que o SARS-Cov tem a mes ma pre fe- 
rên cia por cé lu las res pi ra tó ri as pre sen tes em pes so as do
ti po san guí neo A.

Pes qui sa do res das fa cul da des de me di ci na de Har- 
vard e Emory fo ram até o la bo ra tó rio pa ra ob ser var co- 
mo co ro na ví rus in te ra giu com an tí ge nos de di fe ren tes
ti pos san guí ne os

So bre o SARS-CoV-2, a pri mei ra gran de evi dên cia
nes te sen ti do veio em mar ço de 2020, quan do pes qui sa- 
do res de ins ti tui ções chi ne sas pu bli ca ram um ar ti go
com da dos de pes so as in fec ta das e tra ta das nas ci da des
de Wuhan e Shenzhen.

A dis tri bui ção de pes so as por ti po san guí neo nes te
con jun to de pa ci en tes foi en tão com pa ra da com um ou- 
tro gru po, con ten do um nú me ro de pes so as se me lhan te
e vi ven do nas mes mas ci da des — só que elas não es ta- 
vam in fec ta das.

O per cen tu al de pes so as com ti po A foi mai or no gru- 
po de in fec ta dos do que na po pu la ção “nor mal”, en- 
quan to o de pes so as com ti po O foi me nor en tre os pa ci- 
en tes com co vid-19. Além do ris co de in fec ção, pes qui- 
sa do res dis se ram tam bém que o ris co de mor te era mai- 
or no ti po A e me nor no ti po O.

Pes qui sa do res e mé di cos bra si lei ros tam bém es tão
bus can do, por aqui, cor re la ções en tre ti po san guí neo e
co vid-19.

O mé di co Gil de San tis, he mo te ra peu ta do Hos pi tal
das Clí ni cas da Fa cul da de de Me di ci na de Ri bei rão Pre- 
to, da USP, brin ca que “caiu no co lo” de le o da do de mai- 
or pre va lên cia de pes so as com ti po san guí neo A en tre os
pa ci en tes mais gra ves.

Ele e sua equi pe es ta vam re a li zan do um en saio clí ni- 
co ran do mi za do con tro la do (ex pe ri men to en vol ven do
hu ma nos que é con si de ra do “pa drão ou ro” em tes tes

com re mé di os e va ci nas) com o tra ta men to de plas ma
con va les cen te (a par te lí qui da do san gue, con ten do an- 
ti cor pos que po dem ser in fun di dos em ou tras pes so as
ado e ci das com co vid-19), quan do per ce be ram ou tra
coi sa.

“Al guns me ses de pois do iní cio do en saio clí ni co, per- 
ce bi que ti nha uma coi sa mui to es qui si ta ali. A gen te ti- 
nha que ti par (re gis trar o ti po san guí neo) os pa ci en tes
pa ra trans fun dir o plas ma, e per ce bi que ti nha mui to
mais A do que O — uma in ver são do que se ob ser va na
po pu la ção, tan to a bra si lei ra quan to a nos sa”, con ta.

A re por ta gem não en con trou da dos atu a li za dos e
con so li da dos da di vi são san guí nea no Bra sil, já que é
mais co mum que he mo cen tros em di fe ren tes ci da des e
es ta dos fa çam es se le van ta men to a ní vel lo cal. En tre- 
tan to, se gun do os en tre vis ta dos, a mai or par ce la da po- 
pu la ção bra si lei ra é do ti po O, se gui do do A (am bos en- 
tre 40-50% da po pu la ção), B e AB (am bos com me nos de
10%).

A ti pa gem san guí nea es tá as so ci a da a gru pos ét ni cos,
en tre ou tros fa to res, por tan to di fe ren tes par tes do mun- 
do po dem ter qua dros de dis tri bui ção bas tan te di fe ren- 
tes.

A equi pe de Ri bei rão Pre to en tão com pa rou o per cen- 
tu al por ti po san guí neo em um gru po de 72 pa ci en tes
com co vid-19 gra ve con tra 160 pes so as em um gru po
con tro le, da po pu la ção lo cal. O ti po A se mos trou mais
pre sen te no gru po de pa ci en tes do que o nor mal (51%
ver sus 30% na po pu la ção), en quan to o O se mos trou
me nos pre sen te en tre os do en tes gra ves (31,9% ver sus
48% no gru po con tro le).

Ser do ti po A sig ni fi cou um ris co 2,5 ve zes mai or de
gra vi da de, na com pa ra ção com O. Os re sul ta dos com- 
ple tos de vem ser pu bli ca dos em bre ve em uma re vis ta
ci en tí fi ca es tran gei ra.

“Mas é im por tan te lem brar que ou tras si tu a ções, as
co mor bi da des, são mui to mais im por tan tes do que o ti- 
po san guí neo. Se es te au men ta em 2,5 ve zes, a do en ça
co ro na ri a na po de au men tar em 20 ve zes o ris co, a di a- 
be tes en tre 5 e 7 ve zes… En tão as co mor bi da des são
mui to mais im por tan tes do que o ti po ABO, mas es te
tam bém con tri bui um pou co”, apon ta San tis.

Já em Pas so Fun do (RS), a equi pe do ser vi ço de he mo- 
te ra pia do Hos pi tal São Vi cen te de Pau lo pas sou a ob ser- 
var uma mai or de man da por trans fu sões de san gue do
ti po A em pa ci en tes gra ves com co vid-19 — e en tão re- 
sol ve ram in ves ti gar mais, pu bli can do em no vem bro re- 
sul ta dos pre li mi na res na re vis ta ci en tí fi ca Hematology,
Trans fu si on and Cell Therapy.

“Ti ve mos um au men to na de man da trans fu si o nal pa- 
ra es ses pa ci en tes, em es pe ci al do gru po A, en tão hou ve
mo men tos, na ges tão do nos so es to que, em que ti ve mos
que cha mar mais do a do res do gru po A”, con ta a he ma- 
to lo gis ta Cris ti a ne Ro dri gues de Araú jo, res pon sá vel pe- 
lo se tor de he mo te ra pia do hos pi tal e pro fes so ra da Fa- 
cul da de de Me di ci na da Uni ver si da de de Pas so Fun do
(UPF).

“Ana li sa mos uma pe que na amos tra, de 53 pa ci en tes
em um uni ver so de 1200 con ta mi na dos, que pre ci sa ram
de trans fu são san guí nea. Com pa ra da com nos sa de- 
man da nor mal, que é 35% do gru po A, es ses pa ci en tes
(gra ves com co vid-19) eram 47% de san gue ti po A. En tão
ló gi co que pre ci sa mos de no vos es tu dos, com amos tras
mai o res, mas re al men te en con tra mos uma pre va lên cia
um pou co mai or (do san gue A) do que o ha bi tu al no
nos so uni ver so de pa ci en tes.”

Uma equi pe do He mo cen tro de Goiás (HE MO GO)
tam bém pu bli cou no ano pas sa do re sul ta dos pre li mi na- 
res a par tir de da dos de 98 pes so as que ti nham ti do co- 
vid-19 e se vo lun ta ri a ram pa ra a do a ção de plas ma con- 
va les cen te. Es te tra ta men to es tá em es tu do no he mo- 
cen tro e tam bém já es tá sen do for ne ci do pa ra al guns
hos pi tais da re gião, me di an te so li ci ta ção.

“Vi mos que dos 98 pa ci en tes, a mai o ria era do ti po
san guí neo O, e em se gun do lu gar, do ti po san guí neo A —
que é a dis tri bui ção na nos sa po pu la ção”, ex pli ca a he- 
ma to lo gis ta Ma ria Amo rel li, do HE MO GO, apon tan do
que nes tes da dos so bre ado e ci men to, o ti po san guí neo
não pa re ceu in flu en ci ar.

Na ava li a ção de qua dros gra ves, a equi pe des co briu
que a mai or pre va lên cia era de pa ci en tes com san gue ti- 
po AB, en quan to ne nhum pa ci en te do ti po san guí neo A
pre ci sou de in ter na ção — in do de en con tro aos re sul ta- 
dos de ou tros es tu dos.

“Es sa ideia de que to dos os pa ci en tes que não têm o
an ti cor po an ti-A (en ten da lo go abai xo) es ta ri am em
mai or ris co, a gen te não con se guiu con fir mar.”

“Acre di to que is so po de ter acon te ci do por uma sé rie
de fa to res, uma de las a quan ti da de ain da pe que na de
pa ci en tes que ava li a mos. A ou tra é que a po pu la ção de
do a do res é mais se le ci o na da — em ge ral, pa ci en tes do
gru po O têm mais ten dên cia a do ar, por que têm aque la
ideia de que es te é o me lhor san gue pa ra a do a ção. En tão
pre ci sa mos de mais es tu dos, mas a li te ra tu ra ain da não
con se guiu con fir mar es sa as so ci a ção (en tre ti po san guí- 
neo e ris co pa ra co vid).”

“Até en tão, as des co ber tas não fo ram re le van tes a
pon to de mo di fi car nos so com por ta men to clí ni co em
re la ção às do en ças. Não é, por exem plo, al go que a gen te
pes qui se de ca ra pa ra sa ber se um pa ci en te vai ter mais
ou me nos ris co.”

“En tão quem é do ti po san guí neo A não pre ci sa se de- 
ses pe rar, por que vá ri os pa ci en tes des se ti po ti ve ram a
do en ça le ve; e vá ri os pa ci en tes do ti po san guí neo O
tam bém ti ve ram qua dros gra ves”, acon se lha a he ma to- 
lo gis ta.

A mé di ca ex pli ca que an tí ge nos são pro teí nas pre sen- 
tes nas cé lu las san guí ne as e que va ri am de ti po a ti po —
um pa ci en te do ti po san guí neo A, por exem plo, tem o
an tí ge no A. Foi, in clu si ve, pe lo an tí ge no A que o co ro na- 
ví rus mos trou ter pre fe rên cia no es tu do pu bli ca do em
mar ço na re vis ta Blo od Ad van ces.

Mas ter um ti po san guí neo sig ni fi ca tam bém ter an ti- 
cor pos na tu rais con tra os ou tros ti pos — um pa ci en te
com san gue ti po A tem an ti cor po an ti-B; san gue ti po B,
an ti cor po A; e O tem an ti-A e an ti-B (não exis te an tí ge no
O ou an ti cor po an ti-O).

“São an ti cor pos na tu rais, até ho je a gen te não sa be
exa ta men te por que exis tem. A gen te já sa be que são
cau sa do res de re a ções gra ves nos er ros trans fu si o nais:
por exem plo, se um pa ci en te O re ce be san gue do ti po A,
aque le an ti-A vai he mo li sar o san gue e ge rar uma re a ção
gra ve”, exem pli fi ca a he ma to lo gis ta.

Além da fun ção es pe ra da de pro te ger con tra um san- 
gue que não é com pa tí vel, al guns ci en tis tas pas sa ram
en tão a le van tar a hi pó te se de que es ses an ti cor pos na- 
tu rais pu des sem ter ain da ou tras fun ções.

“Su ge re-se que tal vez es se an ti-A te nha um efei to pro- 
te tor pa ra al gu mas do en ças vi rais, com o an ti cor po di fi- 
cul tan do a en tra da do ví rus na cé lu la”, diz Amo rel li.

Gil de San tis ex pli ca que as pes qui sas so bre co vid-19
têm fo ca do na pos sí vel vul ne ra bi li da de do an tí ge no A e
no que se ria um efei to pro te ti vo do an ti cor po an ti-A,
dei xan do mui tas ve zes de fo ra o an tí ge no B e o an ti-B,
por que o ti po A é mui to mais nu me ro so do que o ti po B
em po pu la ções co mo a bra si lei ra.

Mas além dos an tí ge nos e an ti cor pos, o mé di co ex pli- 
ca que há ain da um ter cei ro fa tor que po de ex pli car a in- 
fluên cia dos ti pos san guí ne os na co vid-19.

“A co a gu la ção é mais in ten sa no san gue A do que no
O, e a co a gu la ção fa vo re ce a trom bo se”, diz, apon tan do
que pes so as com ti po san guí neo A ten dem a ter mais
com po nen tes “pró-co a gu lan tes”, o fa tor de Von Wil le- 
brand e o fa tor VI II, e pes so as com ti po O, me nos.

“E uma das com pli ca ções da co vid-19 é a exa ta men te
a trom bo se, nos ca sos mais gra ves. O trom bo em bo lis mo
pul mo nar é uma com pli ca ção mui to fre quen te em pa ci- 
en tes na UTI, em um ter ço, um quar to dos pa ci en tes
com co vid gra ve. É uma bar ba ri da de, uma com pli ca ção
que a gen te não via em ou tros ti pos de in fec ções vi rais.”

E pa ra quem des con fi ou, após tan tos da dos fa vo rá- 
veis ao ti po san guí neo O, Gil de San tis afir ma que há in- 
dí ci os de que se tra ta de um be ne fi ci a do na se le ção na- 
tu ral.

“O ti po O pa re ce ser um mu tan te que deu cer to, di ga- 
mos as sim.”

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021
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Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de coleta, transporte, armazenagem, destino de embalagem, tratamento de resíduos vencidos, 

por destruição térmica (incineração), rotulagem de produtos químicos (larvicidas, inseticidas de uso 

especial e inseticidas de uso residual) e destinação final de resíduos contaminantes químicos, biológicos 

e insumos, conforme descrição e especificações nas planilhas abaixo, a ser executado na Central 

Estadual da Logística de Controle Vetorial, Central Estadual de Armazenamento e Abastecimento de 

Imunobiológicos/Rede de Frio e as 18 Unidades Regionais de Saúde. Abertura: 26/04/2021, às 10h 

(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

ANA NÍSIA VÉRAS CUTRIM FERREIRA LIMA
Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO Nº 13868/2021/SES

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local), do dia 20 de abril 

do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada em 

serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com fornecimento e 

substituição de peças de elevadores do Palácio dos Leões e Shopping da Criança, na forma 

Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no endereço 

eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br e https://segov.ma.gov.br/, e ainda, em caso 

de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias 

úteis, das 09h às 18h.

São Luís/MA, 31 de março de 2021

ANDERSON ARAUJO PERDIGÃO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029967/2021

VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 05.458.870/0001-22

VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI (VIRTCOM CONSTRU-
ÇÕES), torna público que REQUEREU junto à Secretaria do 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença 
de Operação para as atividades de Gestão, Coleta e Transporte 
de Resíduos Sólidos, conforme E-Proc. N° 050336/2021, localiza-
do na, Rua U, n° 13, Quadra 10, Loteamento Boa Morada, Bairro 
Recanto dos Vinhais no município de São Luís / MA.
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Com muita gente trabalhando de casa e usando o dia todo laptops que antes ficavam
ligados por algumas horas, crescem as dúvidas sobre como aumentar sua vida útil

Com a pa la vra, os fa bri can tes

Quem tem ce lu lar LG: o que fa zer?

• in for mar a re la ção com ple ta de to -
dos os mo de los de smartpho nes dos
úl ti mos três anos com os ma nu ais de
usuá rio cor res pon den tes, bem co mo
a re la ção de as sis tên ci as téc ni cas au -
to ri za das;
• com pro var pe río do es ti ma do de vi -
da útil des ses apa re lhos em con di ções
nor mais de uso;
• apre sen tar um pla no de aten di -
men to (com in di ca ção de tem po de
vi gên cia) aos con su mi do res;
• apre sen tar um pla no de aten di -
men to pa ra ma nu ten ções, re pa ros e
re po si ção de pe ças aos con su mi do res
não am pa ra dos pe la ga ran tia le gal;

• pres tar es cla re ci men tos so bre even -
tu al re du ção da re de de as sis tên cia
téc ni ca au to ri za da após fe cha men to
da di vi são de ce lu la res;
• com pro var o fun ci o na men to de ca -
nais de aten di men to aos con su mi do -
res;
• pres tar es cla re ci men tos so bre o pe -
río do de tem po em que a em pre sa
man te rá a ofer ta no mer ca do de con -
su mo de com po nen tes, pe ças de re -
po si ção e aces só ri os com pa tí veis com
os seus apa re lhos.

Por que fe chou?

NOTEBOOK

Laptop: ligar na
tomada ou na bateria?

U
ma dú vi da co mum so bre
lap tops é co mo es ten der a
vi da da ba te ria. Ou, pe lo
me nos, co mo evi tar um

des gas te mai or do que o nor mal.
Em bo ra to das as ba te ri as se de te ri- 

o rem com o tem po, mui tos usuá ri os
ques ti o nam se o uso que da mos a elas
po de in flu en ci ar — mes mo que li gei- 
ra men te — sua ca pa ci da de de re ter
ener gia. Ou se ja: de ve mos man tê-las
100% car re ga das o tem po to do ou de- 
ve mos dei xar a ba te ria aca bar an tes
de car re gar no va men te? Es pe ci a lis tas
e fun ci o ná ri os de em pre sas de tec no- 
lo gia fa la ram so bre a me lhor ma nei ra
de usar as ba te ri as, que são em sua
mai o ria fei tas de lí tio (se ja de íon de lí- 
tio ou po lí me ro de lí tio).

“A tec no lo gia da ba te ria fi ca me lhor
a ca da ge ra ção. Há 10 anos, a efi ci ên- 
cia das ba te ri as de lap top se de gra da- 
va após al gu mas cen te nas de ci clos de
car ga”, ex pli ca Ashley Rol fe, di re tor de
tec no lo gia da Le no vo na Ir lan da e no
Rei no Uni do. Ago ra, as ba te ri as de
lap top têm uma vi da útil de três a cin- 
co anos, nos quais po dem com ple tar
en tre 500 e 1.000 ci clos de car ga. Dei- 
xar um lap top co nec ta do à to ma da
com a ba te ria em 100% o tem po to do
re du zi rá li gei ra men te sua vi da útil,
ex pli ca Rol fe. Seu co le ga Phil Ja kes, di- 
re tor de tec no lo gia es tra té gi ca da Le- 
no vo, con cor da. “Des co bri mos que as
ba te ri as se de gra dam mais ra pi da- 
men te se fo rem man ti das to tal men te
car re ga das, es pe ci al men te em tem pe- 

ra tu ras mais al tas”, ex pli ca Ja kes.
Is so por que “100% da car ga é o es- 

ta do mais ‘pe sa do’ em que a ba te ria
po de es tar, por que é quan do a vol ta- 
gem é mais al ta”, ex pli ca Kent Grif fith,
pes qui sa dor de tec no lo gia de ener gia
da Northwes tern University.

Por ou tro la do, man ter a ba te ria em
100% “é ab so lu ta men te se gu ro e per- 
fei ta men te nor mal”, diz Rol fe. Se gun- 
do ele, lap tops ho je em dia “usam sen- 
so res de con tro le pa ra ga ran tir que a
ba te ria não so bre car re gue ou su pe ra- 
que ça”. Já a fa bri can te HP não re co- 
men da dei xar os lap tops co nec ta dos à
ener gia o tem po to do. “A mai o ria das
ba te ri as de ho je tem a tec no lo gia pa ra
evi tar a so bre car ga quan do atin gem
100%”, ex pli ca a em pre sa, em um co- 
mu ni ca do. Mas es sa tec no lo gia não
im pe de que o al to es ta do de car ga
“crie um es tres se adi ci o nal na ba te ria
que po de ace le rar sua de gra da ção
com o tem po.”

Por tan to, “se vo cê man ti ver a ba te- 
ria sem es tar 100% car re ga da, ela de fi- 
ni ti va men te po de du rar mais”, diz
Grif fith. A re co men da ção des ses es- 
pe ci a lis tas é li mi tar o tem po que o
lap top per ma ne ce to tal men te car re- 
ga do ou, em vez de car re gá-lo até
100%, car re gá-lo ape nas até 80% ca da
vez que vo cê co nec tá-lo à to ma da.

“Tec ni ca men te, as ba te ri as fi cam
mais ‘fe li zes’ com 50% da car ga, en tão
os téc ni cos di zem que é me lhor man- 
tê-las en tre 20 e 80%”, diz Rol fe.

Em bo ra li mi tar a car ga a 80% “for- 
ne ça o be ne fí cio má xi mo, ain da há
um be ne fí cio sig ni fi ca ti vo em re du zir

o pon to de car ga má xi mo pa ra 90 ou
95%”, diz Ja kes.

A Mi cro soft tam bém aler ta em seu
si te que no ca so de seus lap tops Sur fa- 
ce (não pa ra ou tras mar cas) “ba te ri as
man ti das em al ta car ga per de rão ca- 
pa ci da de mais ra pi da men te.”

“Vo cê po de aju dar a pre ve nir es sa
de te ri o ra ção ace le ra da não dei xan do
seu lap top co nec ta do à ener gia por
lon gos pe río dos. Se vo cê pre ci sar
man ter o lap top co nec ta do con ti nu a- 
men te, re co men da mos o uso do mo-
do de li mi te de car ga da ba te ria”, diz a
Mi cro soft. Vá ri as mar cas, co mo Mi-
cro soft, Le no vo e HP, ofe re cem a op- 
ção de li mi tar a quan ti da de má xi ma
de car ga do lap top em su as con fi gu ra-
ções. Por exem plo, a HP per mi te que
vo cê li mi te a 80% no mo do “ma xi mi ze
a saú de da ba te ria”. Em ge ral, “se vo cê
qui ser que a ba te ria du re mais, vo cê
po de fa zer com que ca da ci clo for ne ça
um pou co me nos de ener gia (80% em
vez de 100%), en tão a ba te ria po de
com ple tar mais ci clos de car ga”, diz
Grif fith. Em bo ra es sas re co men da- 
ções aju dem a au men tar a vi da útil,
di zem os es pe ci a lis tas, não é uma di-
fe ren ça tão gran de a pon to de vo cê
pre ci sar fi car pre o cu pa do ca so es que-
ça de des co nec tar o lap top quan do ele
atin gir 100%. “To dos os lap tops têm
cir cui tos de con tro le pa ra pro te ger as
ba te ri as e evi tar so bre car ga”, diz Rol- 
fe, da Le no vo. Es cla re ce tam bém que
“as ba te ri as du ram tan to atu al men te
que a mai o ria dos usuá ri os pro va vel-
men te não pre ci sa se pre o cu par com
is so.”

FIM DE ERA

O que fazer com o fim dos celulares LG?

GIGANTE SUL-COREANA DE ELETRÔNICOS DISSE QUE O MERCADO DE TELEFONES CELULARES SE TORNOU ‘MUITO COMPETITIVO’

A LG se tor nou a ter cei ra mai or fa- 
bri can te de te le fo nes ce lu la res do
mun do no dis tan te ano de 2013. Mas
nos úl ti mos anos sua di vi são de
smartpho nes tem lu ta do em meio a
uma com pe ti ção acir ra da em um
mer ca do que in clui Ap ple, Mo to ro la
ou Hu awei.

Os obs tá cu los fo ram tan tos que a
em pre sa anun ci ou na úl ti ma se gun- 
da-fei ra (05) o fe cha men to de fi ni ti vo
de seu ne gó cio de te le fo nia ce lu lar em
to do o mun do. No Bra sil, se rá fe cha da
a fá bri ca de ce lu la res da LG em Tau ba- 
té (SP), on de tra ba lham mil fun ci o ná- 
ri os. Em ja nei ro, a gi gan te sul-co re a na
de ele trô ni cos já ha via di to que es ta va
con si de ran do to das as op ções pa ra a
di vi são, de pois de re gis trar qua se seis
anos de per das, to ta li zan do cer ca de
US$ 4,5 bi lhões (R$ 25 bi lhões).

A de ci são de fe cha men to afe ta rá
to das as re giões em que es tá pre sen te
— in clu si ve a Amé ri ca La ti na, seu ter- 
cei ro mai or mer ca do.

Até ju nho de 2020, a LG de ti nha
4,5% do mer ca do la ti no-ame ri ca no,
mui to lon ge dos 42,5% da lí der, a
Sam sung.

A LG afir ma que os apa re lhos exis- 
ten tes con ti nu a rão fun ci o nan do nor- 
mal men te. Tam bém diz que, nos pró- 

xi mos me ses, da rá apoio a quem pos- 
sui um ce lu lar seu.

“For ne ce re mos su por te de ser vi ço
e atu a li za ções de soft ware pa ra cli en- 
tes de pro du tos exis ten tes por um pe- 
río do de tem po que irá va ri ar de acor- 
do com ca da re gião”, dis se ele, re fe- 
rin do-se às leis de ga ran tia vá li das em
ca da país.

E, em bo ra a li qui da ção do ne gó cio
de te le fo nia mó vel de va ser con cluí da
em 31 de ju lho, o es to que de al guns
mo de los exis ten tes ain da po de es tar
dis po ní vel após es sa da ta.

No Bra sil, a Fun da ção Pro con-SP
no ti fi cou a LG do Bra sil pa ra que for- 
ne ça ex pli ca ções mais de ta lha das até
ama nhã (09/04). A em pre sa te rá que:

“A de ci são es tra té gi ca da LG de sair
da in dús tria de te le fo nia mó vel in cri- 
vel men te com pe ti ti va per mi ti rá que a
em pre sa con cen tre re cur sos em áre as
de cres ci men to, co mo com po nen tes
de veí cu los elé tri cos, dis po si ti vos co- 
nec ta dos, ca sas in te li gen tes, ro bó ti ca,
in te li gên cia ar ti fi ci al e so lu ções bu si- 
ness-to-bu si ness, bem co mo pla ta- 
for mas e ser vi ços”, dis se a em pre sa
em um co mu ni ca do.

Mas, in de pen den te men te das per-
das, a con sul to ria Coun ter point atri- 
bui es se fe cha men to ao fa to de que
“quan do a era dos smartpho nes co- 
me çou, a LG ado tou o sis te ma ope ra- 
ci o nal da Mi cro soft em vez do An- 
droid e en trou re la ti va men te tar de no
sis te ma ope ra ci o nal do Go o gle”.

MUDANÇA

“Choro” é o emoji
mais usado no Twitter

EMOJI DE CHORO COPIOSO ASSUMIU LIDERANÇA DE USO

Após anos de do mi na ção, o emo ji que mos tra um ros- 
to cho ran do de tan to rir dei xou de ser o mais usa do nas
in te ra ções do Twit ter. Ao in vés de le, as pes so as usam ca- 
da vez mais o ros to cho ran do es can da lo sa men te. Os da- 
dos são da Emo ji pe dia, pla ta for ma que reú ne in for ma- 
ções e da dos so bre o uni ver so dos íco nes de con ver sas
de in ter net.

Se gun do o si te, o uso do emo ji cho rão es tá em as cen- 
dên cia des de mar ço de 2020, ain da iní cio da pan de mia,
mas o íco ne só ul tra pas sou o ros ti nho ri so nho em me a- 
dos de fe ve rei ro des te ano. Além da tra gé dia tra zi da pe la
pan de mia de co ro na ví rus, que cau sa mor tes na ca sa dos
mi lha res to dos os di as ao re dor do mun do, a pla ta for ma
apon ta ain da ou tras ra zões pa ra a mu dan ça no com por- 
ta men to dos usuá ri os.

Ob ser va do res de ten dên ci as de emo jis têm no ta do o
uso do íco ne do cho ro es can da lo so pa ra ex pres sar ri sa- 
da. “En quan to ele po de ser usa do pa ra ma ni fes tar tris te- 
za ou pe sar as so ci a dos a um gran de vo lu me de lá gri mas,
mui tos usuá ri os de emo jis ve em es sa ex pres são co mo
re pre sen tan do ex ces so de me lo dra ma. Pa ra al gu mas
pes so as, ela é sim ples men te um me lhor ti po de ri sa da. E
es tá tu do bem, não exis te ape nas um jei to cer to de usar
um emo ji”, afir ma a Emo ji pe dia.

“Nos sa for ma de usar os emo jis evo lui com o tem po,
en tran do e sain do de mo da ou tro can do de sig ni fi ca dos,
as sim co mo acon te ce com as pa la vras con for me o tem- 
po pas sa”, con ti nua o tex to. “Tem ha vi do su ges tões de
que o emo ji cho ran do de rir po de ter si do sim ples men te
uma ví ti ma de seu pró prio su ces so. Tan to su ces so que as
pes so as es tão can sa das de ver is so”, con tex tu a li za.

Atrás do emo ji do cho ro es can da lo so e do íco ne cho- 
ran do de rir, apa re cem na lis ta en tre os mais usa dos nes- 
te iní cio de ano a ca ri nha su pli can te, o ros to ro lan do de
rir (le ve men te in cli na do) e o emo ji de co ra ção ver me- 
lho.

DISPUTA LEGAL

Nokia e Lenovo fecham
acordo por patentes

 NOKIA ENTROU EM ACORDO COM A LENOVO 

A No kia en trou em acor do com a Le no vo pa ra o li cen- 
ci a men to de pa ten tes. A fa bri can te de equi pa men tos de
re de ha via aci o na do a fa bri can te de ce lu la res do na da
Mo to ro la, in clu si ve no Bra sil, acu san do-a de uso ile gal
de sua pro pri e da de in te lec tu al.

Os pri mei ros pro ces sos fo ram

pro to co la dos em tri bu nais dos

Es ta dos Uni dos, Bra sil, Ín dia e

Ale ma nha ain da em 2019. 

À épo ca, a fin lan de sa acu sa va a Le no vo de vi o lar 20
pa ten tes. Es tes mer ca dos são aque les em que a Mo to ro- 
la mais ven de smartpho nes. Na Ale ma nha, a No kia che- 
gou a pe dir a sus pen são da ven da de to dos os ce lu la res
da Le no vo.

O va lor do acer to fir ma do nes ta se ma na não foi re ve- 
la do pe las em pre sas. A No kia afir ma que o acor do pre vê
o uso das pa ten tes em ter mos ra zoá veis e não dis cri mi- 
na tó ri os. O con tra to fir ma do tem va li da de de “vá ri os
anos” e pre vê o uso de vá ri as fa mí li as de pa ten tes. A Le- 
no vo tam bém ce de o uso de al gu mas de su as pa ten tes
pa ra a No kia.

Se gun do a No kia, a em pre sa in ves tiu € 129 bi lhões em
pes qui sa e de sen vol vi men to nos úl ti mos 20 anos, o que
lhe ren deu a ob ten ção de 20 mil fa mí li as de pa ten tes,
das quais 3,5 mil são es sen ci ais pa ra o 5G.

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 011/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 12, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o 
Pregão Presencial nº 011/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Pneus, Câmaras 
de Ar, Válvulas e Fitas Protetoras, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 23.04.2021, às 08h30min, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 
50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do 
Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição 
dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL 
desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Carolina/MA, 07 de abril de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto é Aquisição de Fardamento Escolar para atender as necessidades dos Alunos das 
Escolas da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Coroatá-MA, Ano 2021. A realização do 
certame está prevista para o dia 22 de Abril de 2021, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário 
de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimen-
to da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de 
arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://trans-
parencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mu-
ral-de-licitacoes-2. Coroatá/MA, 06/04/2021, Eldo de Melo Viana, Secretário Municipal de Educação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 010/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 12, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o 
Pregão Presencial nº 010/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços de 
Gêneros Alimentícios de interesse das Secretarias e Fundos Municipais de Saúde e de Desenvolvimento 
Social no Município de Carolina-MA, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 26.04.2021, às 
08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça 
Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, 
no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e 
seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão 
Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 07 de abril de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – 
Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de Adiamento de PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o que consta do Processo no - 1643/2021, AVISA 
aos licitantes e demais interessados que a abertura da licitação em epigrafe, 
publicada no DOE, edição 059, do dia 25 de Março de 2021, pág 19  e jornal O 
Imparcial, edição do dia 25 de Março de 2021, pág 06,  com Abertura prevista 
para o dia 9 de Abril de 2021, às 14:00 horas FICA ADIADO “SINE DIE” motivada 
pela necessidade de alteração do edita Coroatá/ MA, 06/04/2021, Eldo de 
Melo Viana, Secretário municipal de educação.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de todos que realizará 
licitação na modalidade: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma da Escola Municipal Antônia 
Moreira Lucena, Creche Municipal Aristela Alves, Creche Municipal Mãe Belinha, Creche Municipal 
Brauniene no Município de Tuntum - MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 
09h00min do dia 26 de abril de 2021. O edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de 
licitação das 08h00min às 12h00min e no site do município. Os interessados na aquisição do mesmo 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na 
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/-
MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum, 09 de abril de 2021. SARA FERREIRA COSTA FLEURY - 
PRESIDENTE DA CPL.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – 
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 Lote. 
OBJETO: Aquisição de Materiais Didático e Pedagógico para a Secretaria Municipal de Educação 
de Tuntum/MA, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiaria-
mente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimen-
to e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 23 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, 07 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira. 

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2021 PROCESSO ADM. Nº 0803.3049 /2021. A Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 19 de abril de 2021, às 16 horas, Licitação na modalidade Pregão 
na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO 
EQUIPAMENTOS E GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO MEARIM/MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo 
de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site 
www.licitanet.com.br . Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de 
outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por 
intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou poderá ser solicitado através do e-mail 
cplvitoriadomearimma2021@gmail.com  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim 
– MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// 
www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop), esclarecimentos no email 
oficial da Comissão Permanente de Licitação/CPL - cplvitoriadomearimma2021@gmail.com. VITÓRIA DO MEARIM – 
MA, 29 de março de 2021.JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR;Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 05/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, através 
da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13 e demais 
legislações aplicáveis, realizará no dia 19 de abril de 2021 às 09:00 horas, licitação na modalidade Pregão Presencial 
SRP nº 05/2021, do tipo menor preço, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA 
PRESTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS 
VINCULADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIAL SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. Local: Rua Teodoro Ferreira, 
Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede 
da Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, 
disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.go-
v.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme 
Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 
TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de 
compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Vitória do Mearim - MA, VITÓRIA DO MEARIM – 
MA, 29 de março de 2021.JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR. Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, 
através do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM 
– PREVIM, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no 
dia 26 de abril de 2021 às 09h00min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2021, do tipo menor preço, 
objetivando eventual :  Contratação de empresa especializada em prestação de assessoria especializada 
contábil e finanças públicas, através de sistemas informatizados de execução orçamentária, financeira e 
patrimonial, em atendimento as legislações do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE e Ministério 
da Previdência Social para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE VITÓRIA DO MEARIM – PREVIM. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede do 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM – PREVIM - 
CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a 
contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/C-
GU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado 
a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes 
ao grupo de risco. Vitória do Mearim - MA, 30 de março de 2021. ALDO CESAR MARINHO PEREIRA; PRESIDENTE 
PREVIM.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, 
através do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO 
MEARIM – PREVIM, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com 
base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais legislações 
aplicáveis, realizará no dia 26 de abril de 2021 às 11h00min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
01/2021, do tipo menor preço, objetivando eventual :  Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços em assessoria e consultoria jurídica para atender as necessidades da INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO MEARIM. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM – PREVIM - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta 
gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vito-
riadomearim.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo 
orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, 
de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de 
risco. Vitória do Mearim - MA, 30 de março de 2021. ALDO CESAR MARINHO PEREIRA; PRESIDENTE PREVIM.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021/CPL/PMVM. O município 
de Vitória do Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 23 de 
abril de 2021 às 08h30min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 05/2021, do tipo menor preço, 
objetivando eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para 
execução de obras de pavimentação em concreto simples das ruas do povoado ACOQUE do 
município de Vitória do Mearim. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da 
Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamen-
te, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomea-
rim.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações 
expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na 
sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao 
grupo de risco. Vitória do Mearim - MA, 29 de março de 2021. Higgo Leonardo E. F. Sousa – Presidente - CPL.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Faturamento baixo

A pres são da pan de mia so bre as au las pre- 
sen ci ais de ve im pac tar o fa tu ra men to do en-
si no su pe ri or, en quan to o cres ci men to da
edu ca ção bá si ca de ve se man ter, se gun do
es tu do da con sul to ria es pe ci a li za da em edu- 
ca ção Ho per que se rá apre sen ta do na quar ta
(7). Pe los cál cu los da Ho per, as fa cul da des
pri va das ti ve ram que da de re cei ta en tre 7% e
9% no ano pas sa do e de vem ver o mes mo re-
sul ta do em 2021.

Novo Beach Park

O Be a ch Park En tre te ni men to re ce beu a
apro va ção do Con se lho Es ta du al do Meio
Am bi en te pa ra ini ci ar a cons tru ção do seu
se gun do com ple xo tu rís ti co e de ho te la ria
na re gião do Por to das Du nas, em Aqui raz
(CE), com um in ves ti men to de R$ 1,6 bi lhão.
O com ple xo fi ca rá nu ma área de 9,7 hec ta- 
res, com am pla fai xa de fren te pa ra o mar, a
ser im plan ta do em eta pas, com a es ti ma ti va
de ge rar cer ca de 14 mil pos tos de tra ba lho.

Sob o co man do dos só ci os e fran -
que a dos Igor Re vo re do e Di e go Sil va
a no va Ocu lum São Luís pro me te atu -
ar, a par tir des ta sex ta-fei ra, 9, no
Shop ping da Ilha, de for ma mui to ex -
clu si va em um mer ca do e que es tá
em cons tan te aper fei ço a men to e
aten den do às mais al tas exi gên ci as
de qua li da de. Cli en tes da mar ca
Ocu lum sa bem que po dem con tar
com os me lho res pro du tos e ser vi ços
e, não por aca so, a la bel con ta com
di ver sos ar tis tas e ce le bri da des en -
tre seus cli en tes. No re gis tro: Os
fran que a dos da Ocu lum São Luís
Igor Re vo re do e Di e go Sil va, na fo to
com a can to ra e atriz Gil me lân dia,
cli en te da mar ca em Sal va dor.

Nes ta quin ta-fei ra, às
20h, em seu ca nal do
YouTube, o DJ San dro
Ri car do co me mo ra 1
ano de sua li ve “Re tro -
ce dan ce”, e con vi da to -
dos pa ra par ti ci par
des sa su per fes ta vir -
tu al. O pro je to es tre ou
em em abril de 2020,
no Ins ta gram e um
mês de pois, o pro je to
mi grou pa ra o YouTube
on de su as trans mis -
sões têm si do um gran -
de su ces so de pú bli co
e crí ti ca. Pa ra béns DJ.

Na Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís, o su plen te
Ze ca Me dei ros (Pa tri o -
ta) as su miu nes ta
quar ta-fei ra, 7, ofi ci al -
men te, a ca dei ra de ve -
re a dor de São Luís, no
lu gar do jor na lis ta
João Ba tis ta Ma tos, fa -
le ci do no dia 31 de
mar ço, em de cor rên cia
de com pli ca ções por
cau sa da Co vid-19. O
ato de pos se acon te ceu
às 10h, e foi con du zi do
pe lo vi ce-pre si den te,
ve re a dor Dr. Gu tem -
berg (PSC).

Concurso no Creci-MA

O Ins ti tu to de De sen vol vi men to Ins ti tu ci o nal
Bra si lei ro (Idib) abre ins cri ções pa ra o con cur so
do Con se lho Re gi o nal de Cor re tor de Imó veis do
Ma ra nhão (Cre ci-MA) pa ra ana lis ta su pe ri or –
fis cal e pro fis si o nal de su por te téc ni co – ser vi ços
ope ra ci o nais e téc ni co ad mi nis tra ti vo. São seis
va gas ime di a tas e 30 de ca das tro re ser va com
exi gên cia de for ma ção aca dê mi ca de ní veis mé- 
dio e su pe ri or. 

Os in te res sa dos de vem aces sar o si te do Idib
http://www.idib.org.br até às 23h59 do dia 10 de
maio de 2021. 

Viagens mais curtas

Um re cen te le van ta men to do Vi a ja Net re ve- 
lou que os bra si lei ros al te ra ram os com por ta- 
men tos e, no mo men to, pre fe rem des ti nos na ci- 
o nais, com tem po de des lo ca men to mais cur to,
mais con ta to com a na tu re za e pro cu ram por
aco mo da ções bem equi pa das pa ra va ri ar o am- 
bi en te du ran te o tra ba lho re mo to. Ain da de
acor do com um ma pe a men to re a li za do pe la
agên cia, com ba se em uma pes qui sa do Ins ti tu- 
to de Pes qui sa Econô mi ca Apli ca da (Ipea), 7,3
mi lhões de pes so as es ta vam tra ba lhan do re mo- 
ta men te em no vem bro de 2020.

Menos consumo

Em no va pes qui sa, a Con fe de ra ção Na ci o nal
do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo (CNC),
anun ci ou que o au xí lio emer gen ci al de ve im- 
pac tar a re to ma da econô mi ca do co mér cio oi to
ve zes me nos es te ano. O cál cu lo le va em con ta
prin ci pal men te a re du ção do mon tan te de re- 
cur sos dis po ni bi li za dos, além de fa to res co mo o
com pro me ti men to da ren da fa mi li ar da po pu la- 
ção. Na no va ro da da do au xí lio emer gen ci al, R$
12,75 bi lhões de vem ser in je ta dos nos cai xas do
co mér cio va re jis ta, o equi va len te a 31,2% do que
for sa ca do pe la po pu la ção. 

Pra curtir

Foi um es tron do so
su ces so de ven das o
sal do fi nal do Ba zar
So li dá rio 2021, que
co mer ci a li zou mais
de dois mil itens im -
por ta dos no Gi ná sio
da APAE de São Luís,
de se gun da à quar ta-
fei ra des ta se ma na.

Os itens fo ram do a -
dos pe la Re cei ta Fe -
de ral em prol das
obras so ci ais 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 com pro je tos
de eco no mia so li dá -
ria.

Fi lha do gran de ins -
tru men tis ta, can tor e
com po si tor Do min -
gui nhos (1942-2013),
Liv Mo ra es se des ta ca
ho je co mo gran de in -
tér pre te de Mú si ca
Po pu lar Bra si lei ra,
além de car re gar o
le ga do mu si cal de
seu pai no uni ver so
do for ró.

O pro je to mais re cen -
te da ar tis ta é Liv Mo -
ra es: pon tas e es tre -
las do meu co ra ção,
for ma do por seis
apre sen ta ções mu si -
cais a se rem exi bi das
en tre os di as 19 e 29
de abril na pla ta for -
ma de stre a ming de
ví deo YouTube.

De pois do su ces so
com a mú si ca “Per ti -
nho de vo cê”, a du pla
João Lu cas e Le an dro
lan ça seu no vo sin gle
“Ilha”. 

O hit es tá nas prin ci -
pais pla ta for mas di -
gi tais e já so ma mais
de 350 mil vi su a li za -
ções.

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021
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Maranhão flexibiliza horário em bancos, lotéricas e supermercados por conta da
pandemia e pagamento do auxílio emergencial

O Gru po CCR

ALTERAÇÕES

Comércio e bancos
com novos horários

Cai xa e Lo te ri as

No va Por ta ria

B
an cos, lo té ri cas e su per mer- 
ca dos es tão com os ho rá ri os 
es ten di dos a par tir des ta se- 
ma na.

A Se cre ta ria de Es ta do de In dús tria, 
Co mér cio e Ener gia (Seinc) so li ci tou a 
al te ra ção dos ho rá ri os de fun ci o na- 
men to dos es ta be le ci men tos co mer- 
ci ais até o dia 11 de abril, ou se ja, até o 
pró xi mo do min go.

A Seinc, via ofí cio, à Cai xa Econô- 
mi ca Fe de ral, a fle xi bi li za ção do ho rá- 
rio de fun ci o na men to de agên ci as e 
lo té ri cas, em ra zão do pa ga men to do 
au xí lio emer gen ci al.

Ago ra, o ho rá rio de aten di men to 
ini cia às 8h – a me di da en trou em vi- 
gor na úl ti ma ter ça-fei ra (6), vá li da 
pa ra to do o Ma ra nhão -, ga ran tin do a 
di mi nui ção do flu xo de pes so as nas 
agên ci as e lo te ri as.

A fle xi bi li za ção do ho rá rio de fun ci- 
o na men to foi so li ci ta da em vir tu de do 
Au xí lio Emer gen ci al 2021, cu jo pa ga- 
men to da 1ª par ce la co me çou na ter- 
ça-fei ra e, tam bém, das fo lhas de pa- 
ga men tos mu ni ci pais e es ta du ais e o 
pa ga men to do 13º sa lá rio. “Com es ta 
me di da, vi sa mos mi ni mi zar a con- 
cen tra ção de pes so as, as sim co mo 
con tri buir com as me di das sa ni tá ri as 
de en fren ta men to ao co ro na ví rus”, 
afir mou o se cre tá rio da Seinc, Sim plí- 
cio Araú jo.

A Seinc tam bém pu bli cou, na úl ti- 
ma se gun da-fei ra (5), a Por ta ria nº 
63/2021, que al te ra, de for ma ex cep ci- 
o nal, o ho rá rio de fun ci o na men to de

De cre tos

A MEDIDA É PRA EVITAR AGLOMERAÇÕES POR CONTA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

su per mer ca dos, mer ca dos, qui tan das 
e con gê ne res na Ilha de São Luís, até o 
dia 11 de abril.

De acor do com a por ta ria, o no vo 
ho rá rio de fun ci o na men to per mi ti do 
se rá das 6h (aber tu ra) até às 0h (fe cha- 
men to), des de que res pei ta das as nor- 
mas sa ni tá ri as em vi gor.

De acor do com o se cre tá rio da 
Seinc, Sim plí cio Araú jo, a de ter mi na- 
ção ocor reu após diá lo go do Go ver no 
do Ma ra nhão com o se tor, le van do em 
con si de ra ção o au men to do flu xo nes- 
tes es ta be le ci men tos.

“Nós fi ze mos es ta al te ra ção com o 

in tui to de dar mai or fle xi bi li da de aos 
es ta be le ci men tos e mais ho rá ri os à 
po pu la ção pa ra que não ha ja aglo me- 
ra ção nem tu mul tos. É des ta for ma, 
di a lo gan do com a clas se em pre sa ri al 
e o po vo, que nós con ti nu a re mos dan- 
do res pos ta à so ci e da de ma ra nhen-
se”, acres cen tou o se cre tá rio.

A Seinc dis po ni bi li zou, tam bém, os 
de cre tos re cen tes do Go ver no do Ma- 
ra nhão, lan ça dos pa ra mi ni mi zar os 
im pac tos da pan de mia do no vo co ro-
na ví rus no es ta do.

MARANHÃO

Conheça o Grupo CCR, que arrematou aeroportos

ALÉM DO AEROPORTO DE SÃO LUÍS, O GRUPO CCR  VAI ADMINISTRAR O DE IMPERATRIZ E DE OUTRAS CIDADES DO PAÍS

Os ae ro por tos de São Luís e Im pe- 
ra triz fo ram ar re ma ta dos, em lei lão
re a li za do na ma nhã de on tem, quar- 
ta-fei ra (7), pe lo Gru po CCR. Ago ra o
gru po em pre sa ri al se rão os con ces si- 
o ná ri os dos ae ro por tos Hu go da Cu- 
nha Ma cha do e Re na to Cor tez Mo rei- 
ra. Os dois ae ro por tos fi cam no blo co
Cen tral.

Os lei lões ge ra ram uma re cei ta de
R$ 3,3 bi lhões e fo ram re a li za dos em
São Pau lo. Além do blo co Cen tral, o
gru po CCR tam bém ven ceu o Blo co
Sul, en quan to a Vin ci Air ports ar re- 
ma tou o Blo co Nor te. Pe lo Blo co Cen- 
tral, a CCR ofe re ceu R$ 754 mi lhões
an te ao va lor mí ni mo de ou tor ga, que
era de R$ 8,1 mi lhões. Pe lo Blo co Sul,
ofe re ceu R$ 2,128 bi lhõess, an te va lor
mí ni mo de 130,2 mi lhões de re ais.

Com es tas aqui si ções, o CCR pas sa
a ser con ces si o ná ri os dos ae ro por tos
de São Luís, Im pe ra triz, Goi â nia (GO),
São Luís (MA), Te re si na (PI), Pal mas
(TO), Pe tro li na (PE) e do Blo co Cen- 
tral. Pe lo blo co sul vão ad mi nis trar
Cu ri ti ba (PR), Foz do Igua çu (PR), Na- 
ve gan tes (SC), Lon dri na (PR), Join vil le
(SC), Ba ca che ri (PR), Pe lo tas (RS),
Uru guai a na (RS) e Ba gé (RS). A Vin ci

Air ports, que ven ceu a con cor rên cia
pe lo Blo co Nor te, com ofer ta de R$
420 mi lhões, an te o va lor mí ni mo de
47,8 mi lhões, as su me os ae ro por tos
de Ma naus (AM), Por to Ve lho (RO),
Rio Bran co (AC), Cru zei ro do Sul (AC),
Ta ba tin ga (AM), Te fé (AM) e Boa Vis ta
(RR).

O Gru po CCR, an ti ga Com pa nhia
de Con ces sões Ro do viá ri as, é uma
em pre sa bra si lei ra de con ces são de
in fra es tru tu ra, trans por tes e ser vi ços,
uma das lí de res na ad mi nis tra ção de
ro do vi as no Bra sil, com um to tal de
3,955 km ad mi nis tra dos e faz par te
dos mais im por tan tes ín di ces do mer- 
ca do aci o ná rio bra si lei ro.

A em pre sa foi cri a da em 23 de ja- 
nei ro de 1999, a par tir da uni fi ca ção
de ações de ti das por gran des gru pos
na ci o nais: Gru po An dra de Gu ti er rez
(que de tém 17% das ações), Gru po
Ca mar go Cor rêa (que de tém 17% das
ações), Gru po So a res Pe ni do (que de- 
tém 17,22% das ações), com o res tan te
(48,78% das ações) ne go ci a dos no No- 
vo Mer ca do da BM&FBo ves pa.

A CCR ad mi nis tra atu al men te a Via

Rio (RJ), No va Du tra (SP-RJ), Vi a La gos
(RJ), Freeway (RS), Ro do Nor te (PR),
Au to BAn (SP), Vi a O es te (SP), Ro do A- 
nel (SP), SP Vi as (SP), Re no vi as (SP),
CCR MS Via (MS) e ven ceu uma li ci ta- 
ção pa ra cons truir e ope rar o Me trô de
Sal va dor e Lau ro de Frei tas (CCR Me-
trô Bahia) atra vés de sua con tro la da
na área de con ces sões, Com pa nhia de
Par ti ci pa ções em Con ces sões (CPC), e
tam bém ven ceu nos lei lões de ae ro- 
por tos no Bra sil, o di rei to de ex plo rar
o Ae ro por to In ter na ci o nal de Be lo
Ho ri zon te-Con fins (BH Air port). Em
ja nei ro de 2008 anun ci ou a aqui si ção
de 40% do con sór cio Re no vi as, pa- 
gan do R$ 265 mi lhões pe la par ti ci pa-
ção, e te rá co mo só cia da En cal so
Cons tru ções, que de te rá os ou tros
60% da em pre sa. Atu al men te a CCR
edi ta a re vis ta GI RO que é dis tri buí da
gra tui ta men te a ca da dois me ses nas
pra ças de pe dá gio do Gru po e nos
pos tos de ser vi ço das ro do vi as ad mi- 
nis tra das, abor dan do te mas co mo tu- 
ris mo, cul tu ra, se gu ran ça nas es tra- 
das, saú de e ser vi ços. A ti ra gem é atu- 
al men te de 450 mil exem pla res es tan-
do en tre as mai o res pu bli ca ções de re- 
vis tas no Bra sil.

PA TRÍ CIA CU NHA

Mu lhe res de vem ter cui da dos es pe ci ais

CÂN CER

Do en ça não dei xa
de exis tir com a
pan de mia

So men te nes te ano, o cân cer atin gi rá apro xi ma da- 
men te 625 mil no vos bra si lei ros, de acor do com o Ins ti- 
tu to Na ci o nal de Cân cer (In ca). A es ti ma ti va do Ins ti tu to
é de que o cân cer de co lo de úte ro se rá o ter cei ro tu mor
fe mi ni no mais in ci den te e a quar ta cau sa de mor ta li da- 
de por cân cer en tre mu lhe res bra si lei ras. Es ti ma-se ain- 
da, que ele se rá o mais in ci den te en tre as ma ra nhen ses e
o se gun do mais in ci den te en tre as lu do vi cen ses. No Ma- 
ra nhão, se gun do o In ca, os cân ce res com mai or in ci dên- 
cia se rão de prós ta ta, pe le não me la no ma, co lo de úte ro
e ma ma.

Por is so, nes te 8 de abril, Dia Mun di al de Com ba te ao
Cân cer, es pe ci a lis tas aler tam pa ra a ne ces si da de de ir ao
mé di co pa ra atu ar com pre ven ção. Es te ano a da ta tem
uma im por tân cia ain da mai or di an te da pro je ção de
cres ci men to no nú me ro de ca sos em fun ção da pan de- 
mia de Co vid-19, que afas tou os pa ci en tes dos con sul tó- 
ri os mé di cos, im pe din do ou atra san do o di ag nós ti co e
tra ta men to.

Com a pan de mia, as pes so as se afas ta ram dos con sul- 
tó ri os mé di cos, mui to em fun ção tam bém da sus pen são
de con sul tas ele ti vas em de ter mi na dos pe río dos e lu ga- 
res, co mo me di da de pre ven ção con tra a Co vid-19, o
que im pac tou no di ag nós ti co de do en ças gra ves. Se gun- 
do a So ci e da de Bra si lei ra de Pa to lo gia (SBP) e a So ci e da- 
de Bra si lei ra de Ci rur gia On co ló gi ca (SB CO) en tre 50 mil
e 90 mil ca sos de cân cer no Bra sil po dem ter fi ca do sem
di ag nós ti co nos pri mei ros me ses de pan de mia.

Des ta for ma, as sim co mo quem es tá em tra ta men to
não de ve in ter rom pê-lo, quem bus ca um di ag nós ti co de
cân cer tam bém não po de dei xar pa ra de pois. “O di ag- 
nós ti co pre co ce con ti nua sen do a gran de ar ma con tra o
cân cer. É pre ci so ir ao mé di co, fa zer os exa mes. Es te é
um au to cui da do que sal va vi das. A pre ven ção aju da no
di ag nós ti co pre co ce dos cân ce res de mai or in ci dên cia
no Ma ra nhão, o que é de ci si vo pa ra o su ces so do tra ta- 
men to e pa ra a cu ra”, afir ma a dra. Ana Ca ro li ne Fon se- 
ca, on co lo gis ta clí ni ca, que atua na Re de On co ra dium,
em São Luís.

Quem já foi di ag nos ti ca do e en fren ta o tra ta men to
não de ve dei xar de ir ao mé di co, to man do, é cla ro as me- 
di das de pre ven ção con tra a Co vid-19. “In fe liz men te é
uma do en ça que não es pe ra. Mes mo com to do me do de
sair, a gen te pre ci sa ir pa ra não agra var o qua dro. Mi nha
mãe es tá em tra ta men to do cân cer de ma ma. Não dá pa- 
ra es pe rar”, dis se a pro fes so ra Ma ria Ana Pe rei ra.

A on co lo gis ta Ana Ca ro li ne Fon se ca con fir ma que o
tra ta men to on co ló gi co du ran te a pan de mia foi bas tan te
afe ta do, mas aler ta pa ra a ro ti na de cui da dos. “É mui to
im por tan te que o pa ci en te on co ló gi co não in ter rom pa
seu tra ta men to e sai ba que ele po de se tra tar em se gu- 
ran ça, em lo cais on de são ado ta das to das as me di das de
hi gi e ne e de pre ven ção con tra o no vo co ro na ví rus”.

Cân cer de co lo de úte ro – a va ci na ção de me ni nas de
9 a 13 anos con tra o HPV e a re a li za ção pe rió di ca do exa- 
me Pa pa ni co lau são as es tra té gi as in di ca das.

Cân cer de ová rio – exem plos de prá ti cas que po dem
ser usa das, des de que com ori en ta ção e in di ca ção mé di- 
ca, são o uso de an ti con cep ci o nais orais e as ci rur gi as gi- 
ne co ló gi cas (la que a du ra tu bá ria e his te rec to mia).

Cân cer de ma ma – não po de ser pre ve ni do, mas é
pos sí vel di ag nos ti cá-lo pre co ce men te. Pa ra is so, é re co- 
men dá vel que a mu lher se con sul te re gu lar men te com
seu gi ne co lo gis ta e es te ja aten ta a qual quer al te ra ção
nas ma mas. Além dis so, mu lhe res aci ma dos 40 anos de- 
vem re a li zar a ma mo gra fia pe ri o di ca men te. Pa ra as
mais jo vens, o gi ne co lo gis ta po de uti li zar de ou tros exa- 
mes pa ra ava li ar a saú de das ma mas.

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021
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Comércio e serviços puxaram a alta no Maranhão pelo segundo mês seguido. O saldo
de novos empregos gerados pelos pequenos negócios supera a casa dos 6 mil em 2021

Bra sil

Co mo usar

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

3.581 empregos em
fevereiro de 2021

A
s Mi cro e Pe que nas Em pre sas
(MPE) ma ra nhen ses abri ram
3.581 em pre gos for mais em
fe ve rei ro. Com is so, o sal do de

no vos pos tos com car tei ras de tra ba- 
lho as si na das no es ta do su biu pa ra
6.403 em 2021. Os da dos fo ram di vul- 
ga dos pe lo Se brae, com ba se nos da- 
dos do Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos
e De sem pre ga dos (Ca ged), que é or- 
ga ni za do pe lo Mi nis té rio da Eco no- 
mia e di vul ga do men sal men te.

De acor do com o es tu do do Se brae,
MPEs que atu am em di ver sos seg- 
men tos abri ram no vos pos tos de tra- 
ba lho em fe ve rei ro, po rém, o se tor
que mais ge rou em pre gos no es ta do
foi o de ser vi ços, que abriu 1.699 no- 
vos pos tos de tra ba lho, se gui do de
per to pe lo co mér cio, cu jos pe que nos
ne gó ci os abri ram 1.266 no vas va- 
gas. “Ve mos com es pe ran ça os re sul- 
ta dos des se le van ta men to, por que
nos si na li zam que, de fa to, os pe que- 
nos ne gó ci os são ca pa zes de dar di nâ- 
mi ca pa ra a eco no mia lo cal e ge rar ri- 
que za pa ra os ma ra nhen ses. Já ví nha- 
mos ob ser van do a aber tu ra de pos tos
de tra ba lho no se gun do se mes tre do
ano pas sa do, em uma tra je tó ria in ter- 
rom pi da ape nas em de zem bro, mas já
re to ma da no pri mei ro bi mes tre de
2021”, ana li sou o di re tor su pe rin ten- 
den te, Al ber ti no Le al de Bar ros Fi lho.

Quan do os da dos do Ca ged di zem
res pei to ao Bra sil, em fe ve rei ro de
2021 as mi cro e pe que nas em pre sas
tam bém abri ram a mai or par te das
no vas va gas de tra ba lho. Em to do ter- 
ri tó rio na ci o nal, no se gun do mês do
ano, as MPEs fo ram res pon sá veis pe la
ge ra ção de 68,5% dos em pre gos cri a- 
dos no país, o que cor res pon de a um

pou co mais de 275 mil va gas, mais do
que o do bro dos pos tos de tra ba lho
ge ra dos pe las em pre sas de mé dio e
gran de por te, que foi de 101,8 mil.

O pre si den te na ci o nal do Se brae,
Car los Mel les, des ta cou que es se re- 
sul ta do po si ti vo é mais uma pro va de
que os pe que nos ne gó ci os são es sen- 
ci ais pa ra a re to ma da do cres ci men to
da eco no mia do país e pa ra a ge ra ção
de em pre gos. “Es se é o 8◦  mês con se- 
cu ti vo que as mi cro e pe que nas em- 
pre sas pu xam a ge ra ção de em pre gos
com car tei ra as si na da. São os pe que- 
nos ne gó ci os que sus ten tam a ge ra- 
ção de em pre gos nos país e, por is so, é
tão im por tan te que se jam re a li za das
po lí ti cas pú bli cas que am pa rem es se
seg men to”, afir mou o pre si den te do
Se brae.

No acu mu la do do ano, dos cer ca de
611 mil em pre gos ge ra dos no pri mei- 
ro bi mes tre, 476,7 mil (72,26%) fo ram
das mi cro e pe que nas em pre sas, en- 
quan to que as mé di as e gran des em- 
pre sas cri a ram 134, 1 mil no vas va gas.
Ape sar dos for tes im pac tos da pan de- 
mia nes se seg men to, es se quan ti ta ti- 
vo é su pe ri or ao to tal de em pre gos ge- 
ra dos em 2020, quan do fo ram cri a dos
301,9 mil no vos pos tos de tra ba lho, o
que re pre sen ta um au men to de mais
de 102%. As MPE au men ta ram a sua
par ti ci pa ção em 199.563 no vas con- 
tra ta ções con tra 109.413 das MGE.

Se to ri al men te, os em pre gos nas
mi cro e pe que nas em pre sas se guem
sen do pu xa dos pe los seg men tos de
ser vi ços (107.980 va gas), se gui do pe lo
co mér cio (65.084 va gas) e in dús tria de
trans for ma ção (63.963 va gas). Nas
mé di as e gran des em pre sas, o Co mér- 
cio con ti nua fe chan do pos tos de tra- 
ba lho, acu mu lan do, nes se bi mes tre,
um sal do ne ga ti vo de -24.626.

Ma to Gros so, Goiás e San ta Ca ta ri-
na per ma ne cem co mo as três Uni da-
des da Fe de ra ção que mais con tra ta-
ram pro por ci o nal men te. Ama zo nas
se gue co mo a úni ca UF com mais des- 
li ga men tos do que ad mis sões em
2021. Es se sal do ne ga ti vo é con-
sequên cia do ele va do nú me ro de de- 
mis sões nas MPE.

Já ví nha mos ob ser van do

a aber tu ra de pos tos de

tra ba lho no se gun do

se mes tre do ano

pas sa do, em uma

tra je tó ria in ter rom pi da

ape nas em de zem bro,

mas já re to ma da no

pri mei ro bi mes tre de

2021.

PANDEMIA

Certidões de óbitos e nascimentos crescem 162%

OS PEDIDOS PASSARAM DE 18.090 EM MARÇO DE 2020, QUANDO SE INICIOU A PANDEMIA, PARA 42.087 EM FEVEREIRO DESTE ANO

O au men to no nú me ro de óbi tos
re gis tra dos ao lon go da pan de mia da
CO VID-19, as sim co mo as res tri ções à
cir cu la ção de pes so as e ho rá ri os re du- 
zi dos de aten di men to em al guns Es ta- 
dos tem re per cu ti do em uma ou tra es- 
ta tís ti ca tam bém con ta bi li za da pe los
Car tó ri os de Re gis tro Ci vil do Bra sil: o
cres ci men to ver ti gi no so de 162% nos
pe di dos de se gun das vi as de cer ti dões
de óbi tos, nas ci men tos e ca sa men tos
por meio ele trô ni co.

Ne ces sá ri as pa ra uma sé rie de atos
do dia a dia, que vão des de o se pul ta- 
men to de um cor po, pas san do pe la
so li ci ta ção de be ne fí ci os da pre vi dên- 
cia so ci al, com pra e ven da de imó veis,
en tra da em in ven tá ri os, se pa ra ções,
di vór ci os, até a in clu são em pla nos de
saú de e aten di men tos em hos pi tais,
as cer ti dões dos Car tó ri os de Re gis tro
Ci vil já po dem ser so li ci ta das sem que
os ci da dãos sai am de ca sa, por meio
do  si te  www.re gis tro ci vil.org.br.

Em nú me ros ab so lu tos, os pe di dos
pas sa ram de 18.090 em mar ço de
2020, quan do se ini ci ou a pan de mia,
pa ra 42.087 em fe ve rei ro des te ano.

Na com pa ra ção en tre os úl ti mos dois
me ses de fe ve rei ro, o au men to foi de
145%, en quan to que na com pa ra ção
en tre os me ses de mar ço o cres ci men- 
to foi de 116%. En quan to que o mês
de mar ço de 2019 to ta li zou 8.595 pe- 
di dos, mar ço de 2020 con ta bi li zou
18.090, e mar ço de 2021, 39.135.

Ao fa zer a so li ci ta ção, o ci da dão po- 
de op tar por re ce ber a cer ti dão em pa- 
pel ou di gi tal, em meio ele trô ni co. Ca- 
so op te pe lo pa pel, há a pos si bi li da de
de re ce ber o do cu men to pe los Cor rei- 
os ou re ti rar no Car tó rio mais pró xi- 
mo de sua re si dên cia. Ca so a op ção
se ja pe la cer ti dão di gi tal, a mes ma é
en vi a da pa ra o email do usuá rio, que
po de en ca mi nha-la de for ma ele trô- 
ni ca aos ór gãos com pe ten tes. Ca so
im pri ma, pas sa a ser con si de ra da có- 
pia.

As cer ti dões ele trô ni cas ho je são as
mais so li ci ta das. Em 2020 fo ram
235.885, en quan to as pe di das em pa- 
pel to ta li za ram 104.410. Já nos pri- 
mei ros três me ses des te ano, as cer ti- 
dões di gi tais já so mam 79.898 fren te
às 39.680 em pa pel. Na com pa ra ção

com mar ço do ano pas sa do, as cer ti-
dões di gi tais cres ce ram 116%, en-
quan to as cer ti dões em pa pel au men- 
ta ram 121,9%, pas san do de 5064 pa ra
11.239.

O Por tal fun ci o na 24 ho ras por dia,
se te di as por se ma na e po de ser aces- 
sa do pe lo si te www.re gis tro ci- 
vil.org.br. Ao abrir a pá gi na es co lha o
ti po de cer ti dão de se ja da – nas ci men- 
to, ca sa men to ou óbi to -, de pois pas se
a pre en cher os cam pos, com Es ta do,
ci da de e no me do car tó rio, no me da
pes soa e da ta do re gis tro, fi li a ção e da- 
dos do re gis tro.

Quan to mai or o nú me ro de in for- 
ma ções pre en chi das, mais rá pi da é a
lo ca li za ção do re gis tro e o en vio da
cer ti dão que, em mé dia, le va até cin co
di as úteis. Os pre ços obe de cem à ta- 
be la re gu la men ta da em ca da Es ta do
da Fe de ra ção, o que im pe de a in ci- 
dên cia de va lo res exor bi tan tes, nor-
mal men te co bra dos por in ter me diá-
ri os ou em si tes ad mi nis tra do por des- 
pa chan tes.

CIDADE OPERÁRIA

Botijão de gás explode
e mata mulher

A QUITINETE FICOU TOTALMENTE DESTRUÍDA COM A EXPLOSÃO

Um bo ti jão de gás de co zi nha ex plo diu na noi te da úl- 
ti ma ter ça-fei ra (6) e cau sou a mor te de uma mu lher no
bair ro Ci da de Ope rá ria, em São Luís. A ví ti ma foi iden ti- 
fi ca da co mo Ma ria das Gra ças Pe rei ra Lau ner.

O aci den te acon te ceu por vol ta das 23h, em uma qui- 
ti ne te con ju ga da, na Rua 4 do bair ro Ci da de Ope rá ria.
Além de la, o seu fi lho, que não te ve a iden ti da de re ve la- 
da, tam bém foi atin gi do. Ele te ve fe ri men tos e quei ma- 
du ras pe lo cor po, foi en ca mi nha do em es ta do gra ve pa- 
ra o So cor rão II, na ca pi tal.

Se gun do in for ma ções da po lí cia, se te imó veis fo ram
atin gi dos e mais uma igre ja que fi ca si tu a da no lo cal on- 
de acon te ceu a ex plo são.

A ocor rên cia foi aten di da pe las equi pes da PM MA, do
Cor po de Bom bei ros e da De fe sa Es ta du al e Ci vil. To da a
área atin gi da foi vis to ri a da e iso la da.

BENEFÍCIO

Contestação de auxílio
negado vai até o dia 12

O PRAZO DE CONTESTAÇÃO SEGUIRÁ ATÉ SEGUNDA-FEIRA

O tra ba lha dor que te ve a no va ro da da do au xí lio
emer gen ci al ne ga da tem até 12 de abril pa ra con tes tar a
de ci são, in for mou o Mi nis té rio da Ci da da nia. Os pe di- 
dos de vem ser fei tos no Por tal de Con sul tas da Da ta prev,
que for ne ce a re la ção de quem te ve o be ne fí cio li be ra do
em 2021. A con tes ta ção, no en tan to, não po de ser fei ta
por qual quer be ne fi ciá rio. Só po de pe dir a re a ti va ção do
be ne fí cio quem re ce bia o au xí lio emer gen ci al de R$ 600
ou a ex ten são de R$ 300 em de zem bro de 2020. O pra zo
pa ra no vos pe di dos de be ne fí ci os aca bou em 3 de ju lho
do ano pas sa do e não foi re a ber to pa ra a no va ro da da.

O pe di do de con tes ta ção po de ser fei to após o tra ba- 
lha dor fa zer a con sul ta no si te da Da ta prev, es ta tal que
ca das tra os da dos dos be ne fi ciá ri os, e cons ta tar que te ve
o be ne fí cio can ce la do. Ca so o re sul ta do dê “ine le gí vel”,
a pró pria pá gi na ofe re ce rá a op ção de “con tes tar”, bas- 
tan do o tra ba lha dor cli car no bo tão cor res pon den te.

O sis te ma acei ta rá so men te pe di dos con si de ra dos
pas sí veis de con tes ta ção, que per mi tem a atu a li za ção
das ba ses de da dos da Da ta prev, co mo da ta de nas ci- 
men to er ra da, CPF não iden ti fi ca do e in for ma ções in- 
cor re tas so bre vín cu los em pre ga tí ci os e re ce bi men to de
ou tros be ne fí ci os so ci ais e tra ba lhis tas. O pra zo de con- 
tes ta ção se gui rá até o pró xi mo dia 12.

O Mi nis té rio da Ci da da nia tam bém es cla re ce que,
mes mo após o re ce bi men to da pri mei ra par ce la, o au xí- 
lio emer gen ci al po de ser can ce la do. O go ver no fa rá um
pen te fi no cons tan te pa ra ve ri fi car even tu ais in con sis- 
tên ci as ou ir re gu la ri da des no pa ga men to do be ne fí cio.

Ca so o pa ga men to se ja can ce la do, o be ne fi ciá rio
tam bém po de rá con tes tar a de ci são no si te da Da ta prev.
Tam bém é pos sí vel re ver ter o can ce la men to por meio
de de ci são ju di ci al ou de pro ces sa men tos de ofí cio re a li- 
za dos pe lo Mi nis té rio da Ci da da nia.

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021
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Com o resultado positivo obtido pelo BEC, o time do Médio Mearim só precisa ganhar
do Imperatriz, na última rodada, no Frei Epifânio, para escapar da degola

CAMPEONATO MARANHENSE

As chances de cada
equipe na reta final
NERES PINTO

D
e pois da vi tó ria do Ba ca bal 
so bre o Ju ven tu de Sa mas 
por 2 a 1, na tar de da úl ti ma 
ter ça-fei ra, au men tou a ex- 

pec ta ti va pa ra de fi ni ção da úl ti ma 
equi pe a ser re bai xa da pa ra a se gun da 
di vi são e das que de vem com ple tar a 
lis ta de clas si fi ca dos pa ra a pró xi ma 
eta pa do Cam pe o na to Ma ra nhen se. 
Com o re sul ta do po si ti vo ob ti do pe lo 
BEC, o ti me do Mé dio Me a rim só pre- 
ci sa ga nhar do Im pe ra triz, na úl ti ma 
ro da da, no Frei Epi fâ nio, pa ra es ca par 
da de go la. Der ro ta ou em pa te re bai- 
xam o Leão do Me a rim. O PAC pre ci- 
sa va ven cer o Sam paio on tem à noi te 
pa ra eli mi nar qual quer ame a ça de 
des cen so. (Jo go que ter mi nou após o 
fe cha men to des ta pá gi na).

De acor do com le van ta men to fei to 
pe lo ma te má ti co Ma no el Mar tins, on- 
tem à tar de, as pro ba bi li da des são es- 
tas:

Mo to e Sam paio es tão ma te ma ti ca- 
men te clas si fi ca dos pa ra fa se se guin te 
da com pe ti ção. O Im pe ra triz, co mo se 
sa be, foi re bai xa do, an te ci pa da men te. 
São Jo sé e Ba ca bal jo gam pe la vi tó ria 
na úl ti ma ro da da pa ra não de pen der 
de ou tros re sul ta dos.

“Te re mos um ou dois clas si fi ca dos 
no con fron to Ju ven tu de x São Jo sé. 
Po de re mos ter ho je (on tem) a de fi ni- 
ção dos dois se mi fi na lis tas do cam pe- 
o na to. Sam paio e Mo to, bas ta uma vi- 
tó ria do Sam paio. Pi nhei ro jo ga por 
um pon to di an te de Sam paio e Mo to”, 
afir mou Mar tins.

O Ju ven tu de jo ga pe lo em pa te di-

Ar ti lhei ros
• 3 gols: Edre an  e Gus ta vo (Ia pe), Fe- 
li pe Fer rei ra (Mo to) e  Du du (Sam- 
paio). Com 02 gols, Ti a go Chu la pa (Ju- 
ven tu de) e Je fi nho (Sam paio).
• 1 gol: Fe li pe Bahia, Pe dro Lu cas,Pe- 
dro Mo ta, Ru an, Ra fa el Lu cas  e Sidys 
(Ba ca bal); De nil son, Go ti nha, Ve nil- 
son Ba ta ta  e Wel ling ton  (Ia pe),
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an te do São Jo sé. Po de re mos ter uma 
va ga pe lo sal do de gols. Já o Pei xe Pe- 
dra po de che gar a oi to pon tos com 
um sal do de qua tro gols ne ga ti vos.

To dos os clu bes com oi to pon tos 
(Ju ven tu de, Ia pe e Pi nhei ro até an tes 
do jo go com o Sam paio), ain da cor- 
rem o ris co de cair pa ra a sé rie B. O Ba- 
ca bal pre ci sa ven cer o Im pe ra triz. Ou- 
tro re sul ta do, eli mi na o Ba ca bal e de- 
fi ne to dos os de mais con cor ren tes.

O Sam paio tem co mo pró xi mos ad- 
ver sá ri os  Mo to Club, Pi nhei ro e Ia pe. 
Já o Mo to en fren ta Sam paio e Pi nhei- 
ro; O PAC jo gou on tem com o Sam- 
paio e tem mais um jo go con tra o Mo- 
to. Por sua vez, o Ju ven tu de jo ga ain da 
con tra o São Jo sé.

O Ia pe en fren ta na ro da da fi nal o 
Sam paio. Os de mais jo gos são: São Jo- 

sé x Ju ven tu de Sa mas e Im pe ra triz x 
Ba ca bal.

10 pe na li da des má xi mas fo ram 
mar ca das e ape nas 7 con ver ti das

Edre an (Ia pe) 02 con tra o Ba ca bal;  
Alex san dro (Pi nhei ro) con tra Ia pe; Di- 
o ne (Sam paio) no  Ba ca bal; Jo an der-
son (Sam paio) no Im pe ra triz; 
Matheus Cas si ni (Sam paio)  no São 
Jo sé e Naôh (Ju ven tu de) con tra Ia pe.

NO MANÉ GARRINCHA

Supercopa pode render
até R$ 5 milhões ao Fla

FLAMENGO É O ATUAL CAMPEÃO DA SUPERCOPA DO BRASIL

Cam peão da edi ção de 2020, quan do ba teu o Ath le ti- 
co, o Fla men go dis pu ta es te ano no va men te a Su per co- 
pa do Bra sil, des ta vez con tra o Pal mei ras. Se ven cer, a
equi pe ru bro-ne gra te rá di rei to a R$ 5 mi lhões de pre mi- 
a ção da CBF. Se per der, a quan tia cai pa ra R$ 2 mi lhões.

Ape sar da au sên cia de pú bli co, os nú me ros não fo- 
ram al te ra dos em re la ção a 2020, quan do o Ma né Gar- 
rin cha re ce beu um gran de pú bli co, com di rei to a show
ser ta ne jo an tes de a bo la ro lar. Ou tros tem pos.

Di an te da que da de re cei ta por da fal ta de bi lhe te ria e
da fu ga de só ci os-tor ce do res, a pre mi a ção se ria im por- 
tan te pa ra o clu be, que tem um or ça men to mais en xu to
es te ano.

A CBF pro me te mais ri gi dez na tes ta gem de Co vid e
tam bém nos pro to co los de des lo ca men to e hos pe da- 
gem das de le ga ções.

Fla men go che ga a Bra sí lia na sex ta
Pa ra cum prir o pla ne ja men to da or ga ni za ção da com- 
pe ti ção, a de le ga ção ru bro-ne gra vai che gar em Bra sí lia
no fim da tar de de ama nhã, sex ta-fei ra (9). No sá ba do
(10), pe la ma nhã, trei na no CT do Bra si li en se, e à tar de
ha ve rá a co le ti va de im pren sa dos dois téc ni cos e ca pi- 
tães.

A par ti da se rá às 11h de do min go, no es tá dio Ma né
Gar rin cha, e o re tor no ao Rio de Ja nei ro se rá lo go após o
jo go.

REFORÇO

Moto Club repatria o meia Flamel

O MEIA FLAMEL ESTÁ NA SEGUNDA  PASSAGEM PELO PAPÃO. EM 2020 ATUOU NA SÉRIE D PELO TIME

Após con fir mar a che ga da do meia Fla- 
mel pa ra es ta quin ta-fei ra, o Mo to anun ci- 
ou on tem que de ve rá con tra tar nas pró xi- 
mas ho ras mais dois re for ços. O clu be ne- 
go cia com um la te ral-es quer do e um ata- 
can te. No mo men to tem ape nas Vi ni cius
Pai va na de fe sa pe lo la do ca nho to, e no fim
de se ma na Je ri nha in for mou so bre sua saí- 
da.   Os no mes dos atle tas pre ten di dos não
fo ram adi an ta dos, mas a pre vi são é de que
che guem por to do o fim de se ma na a São
Luís, pois é pre ten são do téc ni co Jú ni or
Amo rim con tar com to dos no Su per clás si- 
co do dia 14 (quar ta-fei ra) quan do o Pa pão
es ta rá en fren tan do o Sam paio Cor rêa.

O clu be já ha via anun ci a do tam bém o
za guei ro Mar qui nhos, o vo lan te Thayson,
além dos ata can tes Mau ri nho e Cleb son

Fei jão, num to tal de  cin co atle tas que de- 
ve rão mu dar bas tan te a ca ra do ti me nes ta
com pe ti ção.

Fla mel já é bas tan te co nhe ci do do fu te-
bol ma ra nhen se. No ano pas sa do, o meia
foi um dos des ta ques do Pa pão na Sé rie D
do Bra si lei ro. Es ta va jo gan do no Na ci o nal
do Ama zo nas, on de mar cou qua tro gols
em no ve jo gos. Pa ra en se, Fla mel já atu ou
no Re mo, Cas ta nhal, Ca me tá e Águia de
Ma ra bá, Tre ze-PB, Ica sa-CE, Con fi an ça-SE,
Fer ro viá rio-CE e Amé ri ca-RJ.

To das as no vas con tra ta ções  ti ve ram o
aval do téc ni co Jú ni or Amo rim  e o clu be
ago ra tra ba lha pa ra con se guir re gu la ri za-
ção até ter ça-fei ra,  vés pe ra do con fron to
con si de ra do co mo um dos mais im por tan- 
tes nes ta eta pa do Es ta du al. (N.P)

RIO DE JANEIRO

Vasco quer gerir o Maracanã

JORGE SALGADO, CLÁUDIO CASTRO E CARLOS ROBERTO OSÓRIO FALARAM SOBRE O PROCESSO

Em reu nião com go ver na dor do Rio de
Ja nei ro, Cláu dio Cas tro, o pre si den te do
Vas co, Jor ge Sal ga do, ofi ci a li zou o in te res- 
se do clu be em par ti ci par da li ci ta ção do
Ma ra ca nã. A ex pec ta ti va é que o pro ces so
se ja lan ça do pe lo go ver no do Es ta do ain- 
da no pri mei ro se mes tre des te ano.

Além de Sal ga do, es ti ve ram pre sen tes
em au di ên cia com go ver na dor no Pa lá cio
da Gua na ba ra, o vi ce-ge ral Ca los Ro ber to
Osó rio e o VP de pro je tos es pe ci ais, Pe dro
Sei xas. Ho je a ges tão do com ple xo é fei ta
por Fla men go e Flu mi nen se, mas o atu al
con tra to aca ba em 30 de abril. “O Ma ra ca- 
nã é o mai or pal co do fu te bol mun di al. O
Vas co foi pro ta go nis ta des sa lin da his tó ria
e con ti nu a rá sen do. Con quis ta mos o pri- 
mei ro tí tu lo da era Ma ra ca nã e ce le bra- 
mos gran des con quis tas em seu gra ma do.
Vol tar pa ra o Ma ra ca nã é uma de ci são es- 
tra té gi ca pa ra o fu tu ro do Vas co e per fei ta- 
men te com pa tí vel com nos so pro je to de
mo der ni za ção de São Ja nuá rio”, dis se Jor- 

ge Sal ga do, ao si te ofi ci al do clu be.
Em no ta, o Vas co in for mou que foi cri a- 

do um gru po de tra ba lho com re pre sen- 
tan tes das vi ce-pre si dên ci as de Fi nan ças,
Mar ke ting e Ju rí di ca, res pon sá vel pe la es- 
tru tu ra ção do mo de lo de ne gó ci os pa ra a
par ti ci pa ção no pro ces so. O clu be ava li a- 
rá ain da pos sí veis par ce ri as com ou tros
clu bes e com a ini ci a ti va pri va da.

Em agos to do ano pas sa do, o Vas co
anun ci ou uma par ce ria pa ra co lo car em
prá ti ca o pro je to de re for ma de São Ja nuá- 
rio. Na oca sião, foi as si na do um me mo- 
ran do de en ten di men to com a WTor re
Em pre en di men tos Imo bi liá ri os.

O co me ço da cons tru ção, se gun do o
clu be, es tá pre vis to pa ra o se gun do se- 
mes tre de 2021 e con clu são em 21 de
agos to de 2023, ao cus to de R$ 275 mi- 
lhões. A ca pa ci da de, de acor do com pro je- 
to, au men ta rá pa ra 43 mil pes so as. Nes se
pe río do, o Vas co pre ten de jo gar no Ma ra- 
ca nã.

São Luís, quinta-feira, 8 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Reinaldo Gomes, um dos seis filhos de Ana Maria Gomes Reinaldo, mais conhecida
como “Dona Ana do Salão”, foi quem entrou em contato com a TV Globo.

AMOR DE MÃE

Mãe maranhense é
homenageada da novela
PAULO PONTES

N
o en cer ra men to dos ca pí tu- 
los de Amor de Mãe, no ve la 
das 21h da TV Glo bo, é pos- 
sí vel con fe rir, di a ri a men te, 

fo tos de vá ri as mães da vi da re al. Na 
noi te de on tem, uma mãe zo na ma ra- 
nhen se es ta rá nas te li nhas, sen do ho- 
me na ge a da. Ana Ma ria Go mes Rei- 
nal do, mais co nhe ci da co mo “Do na 
Ana do Sa lão”, es te ve en tre as mu lhe- 
res que vão apa re cer nas te li nhas no 
ho rá rio no bre.

Rei nal do Go mes, um dos seis fi lhos 
de Do na Ana, foi quem en vi ou a fo to à 
TV Glo bo. O jor na lis ta re la ta que lem- 
bra mui to de sua mãe ao as sis tir a no- 
ve la por cau sa da per so na gem Lur des, 
in ter pre ta da por Re gi na Ca sé.

“Es sa ho me na gem é mui to im por- 
tan te pa ra mim, pois mi nha mãe tem 
mui to da do na Lur des. Ela cri ou seis 
fi lhos so zi nha, ela era que bra do ra de 
co co na ci da de de Ana pu rus, no in te- 
ri or do Ma ra nhão, ela apa nha va mui- 
to do meu pai, ela so freu mui to, mas 
sem pre bus cou cui dar da gen te”, con- 
ta Rei nal do.

O fi lho de Do na Ana re la ta que sua 
mãe dei xou seu pai so zi nho e saiu de 
ca sa pa ra mo rar ape nas com seus seis 
fi lhos, sem di nhei ro, só com o amor 
de mãe.

“Ela foi tra ba lhar em ca sas de fa mí- 
li as em Bra sí lia, dei xou a gen te em 
Ana pu rus. Mi nha ir mã mais ve lha 
cui dou da gen te”, re lem bra.

Rei nal do con ta, ain da, que sua mãe 
sem pre se pre o cu pou com a ali men- 
ta ção de seus seis fi lhos e sem pre deu

ANA MARIA GOMES REINALDO E SEUS SEIS FILHOS

um jei to de não pas sa rem fo me, mes- 
mo com a fal ta de di nhei ro. O jor na lis- 
ta re lem bra que Do na Ana se es for ça- 
va pa ra os ma te ri ais es co la res dos fi- 
lhos se rem com pra dos.

“Ti nham umas fo tos na es co la, que 
as pes so as ti ra vam pa ra qua dro, que 
ela sem pre da va um jei to de eu e meu 
ir mão ti rar mos a mes ma fo to pa ra sair 
mais ba ra to”. re la ta o jor na lis ta.

Rei na do afir ma que Do na Ana era 
uma mu lher que ti nha to dos os mo ti- 
vos pa ra de sis tir, mas não de sis tiu, 
por is so, se iden ti fi ca tan to com a per- 
so na gem de Amor de Mãe. “Ela ti nha 
mui to da do na Lur des, aque la gar ra, 
aque la sim pli ci da de. Até bri gan do, a 
for ma de se ex pres sar, mes mo ela zan- 
ga da, era en gra ça do”, con ta. In fe liz- 
men te, Do na Ana fa le ceu de vi do à 
com pli ca ções da Co vid-19, do en ça 
cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus. Du- 
ran te a ce na do en ter ro on li ne da per- 

so na gem Lur des, que foi da da co mo 
mor ta na tra ma, os fi lhos da ma ra-
nhen se se emo ci o na ram ao as sis tir, 
por se iden ti fi ca rem.

“Eu e meus ir mãos a gen te se iden-
ti fi cou com a dor de les e a for ma que 
eles ex pres sa ram, tan to que a gen te fi- 
cou com pa ran do um com ca da per so- 
na gem. Aque le ca pí tu lo foi mui to for- 
te pa ra a gen te, a gen te sen tiu de mais, 
a gen te viu, li te ral men te, a nos sa vi da 
re pre sen ta da na TV”, de cla ra Rei nal- 
do. O fi lho de Do na Ana afir ma que a 
ho me na gem pa ra sua mãe se rá o mai- 
or pre sen te que ele vai re ce ber es se 
ano. “As pes so as vão co nhe cer mi nha 
mãe, is so é mui to gra ti fi can te pa ra 
mim, é a his tó ria de la que as pes so as 
vão co nhe cer”, fi na li za Rei nal do, que 
sem pre se emo ci o na ao re lem brar a 
mu lher ba ta lha do ra, mi se ri cor di o sa e 
amá vel que foi Ana Ma ria Go mes Rei-
nal do.

LITERATURA

Fotógrafo registra 
aurora boreal

BRASILEIRO PASSOU VÁRIOS ANOS REGISTRANDO IMAGENS

Há 10 anos, Mar co Brot to co me çou a re a li zar uma jor- 
na da que o le va ria a di ver sos lo cais do pla ne ta em bus ca
da au ro ra bo re al, fenô me no óp ti co que ma ra vi lha a hu- 
ma ni da de com su as lu zes e co res, atrain do cu ri o sos dos
mais di ver sos paí ses.

Pa ra eter ni zar su as aven tu ras pe los paí ses do Cír cu lo
Po lar Ár ti co, o cu ri ti ba no aca ba de lan çar o li vro “Au ro ra
Bo re al – Amor em for ma de lu zes e co res” (Edi con), que
reú ne ima gens cap ta das des se es pe tá cu lo da na tu re za
que ele pre sen ci ou em 82 vi a gens. Em ca da uma de las,
te ve o pri vi lé gio de ob ser var um es pe tá cu lo di fe ren te,
pois uma au ro ra bo re al nun ca é igual a ou tra.

Co mo con ta o aven tu rei ro, sua pai xão por sair em
bus ca das lu zes ver des e dan çan tes co me çou em 2008
ao ou vir de um ami go co mo era hip no ti zan te tal even to.
De ci di do a con fe rir de per to, Mar co par tiu em uma vi a- 
gem de na vio pa ra o Alas ca, com a cer te za de que as sis ti- 
ria a es se fenô me no, que o fas ci nou an tes mes mo de co- 
nhe cer pes so al men te.

Fo ram 10 di as de es pe ra, com fi nal frus tran te, pois a
au ro ra bo re al não se con cre ti zou. De pois des se epi só- 
dio, e por cau sa de le, a von ta de de con se guir ob ser var as
lu zes só au men tou e ele per sis tiu até que o ob je ti vo fos- 
se al can ça do. De lá pa ra cá, co me mo ra ter re a li za do ex- 
pe di ções sem pre bem-su ce di das e ilu mi na das pe lo
even to na tu ral pe lo qual tan to é apai xo na do.

O li vro traz 156 fo tos, que são car re ga das de his tó ri as,
pois, em ca da uma de las, Mar co Brot to tam bém vi veu
mo men tos sin gu la res. Na en tre vis ta a se guir, o “ca ça dor
de au ro ra bo re al” fa la so bre co mo é cor rer em bus ca
des se even to que a na tu re za pro por ci o na aos olhos e ao
es pí ri to.

REARRANJOS

Paul McCartney recria último álbum
Um pou co mais de três me ses de pois de

lan çar seu mais re cen te ál bum, McCartney
III, Paul McCartney vol ta à ce na com uma
bem pen sa da ação fo no grá fi ca ge ra ci o nal.
McCartney III Ima gi ned par te de um prin- 
cí pio sim ples, mas pou co uti li za do em
gran des lan ça men tos fei tos por ar tis tas de
sua ge ra ção. O mes mo ál bum que ele pro- 
du ziu so li ta ri a men te du ran te a pan de mia,
em 2020, to can do to dos os ins tru men tos e
fa zen do to das as vo zes, res sur ge com tra ta- 
men tos di fe ren tes pa ra ca da uma das fai- 
xas. McCartney, diz um tex to en vi a do pe la
gra va do ra, es co lheu ele mes mo os ar tis tas
aos quais en tre ga ria ca da uma das can ções
pa ra que eles as ar ran jas sem co mo bem
qui ses sem. O re sul ta do tem uma tem pe ra- 
tu ra os ci lan te, mas a pro pos ta, co mo es cre- 
veu a re vis ta Rol ling Sto ne dos Es ta dos
Uni dos, po de ser, em mui tos mo men tos,
“um exem plo pa ra to dos nós”.

Co mo o re ver so de sua ver são ori gi nal
lan ça da em de zem bro de 2020, fei ta com
Paul em iso la men to as sim co mo fo ram fei- 
tos os an te ces so res da tri lo gia McCartney,
de 1970, em um do lo ro so pe río do de iso la- 
men to emo ci o nal pós-Be a tles, e
McCartney II, de 1980, de pois do fim dos
Wings, McCartney Ima gi ned é o ima gi ná- 
rio de um co le ti vo fei to sem ne nhum con- 
ta to en tre as par tes.

A cu ra do ria fei ta pe lo pró prio Paul traz
Beck na aber tu ra do dis co, re tra ba lhan do
Find my way. A ori gi nal tem uma pro pos ta
ele trô ni ca em sua ba se que Beck ra di ca li za,
abai xan do um tom e a tor nan do um pou co
mais ar ras ta da. Mas a mu dan ça em The
kiss of Ve nus é mais pro fun da. O no me es- 
co lhi do pa ra seu re mix é Do mi nic Fi ke – e
ago ra co me ça mos a en ten der par te da pro- 
pos ta do be a tle, ana li san do quem é quem
nes se jo go em que as du as par tes po dem
sair ga nhan do.

Do mi nic Fi ke é um rap per nor te-ame ri- 
ca no de 24 anos, des cen den te de fi li pi nos e
que ini ci ou sua fi cha po li ci al aos 21 ao
agre dir a um guar da nos Es ta dos Uni dos.
Mas na da dis so im por tou à gra va do ra Co- 
lum bia Re cords, que per ce beu o po der de
mo bi li za ção do ga ro to e o con tra tou por

uma so ma de US$ 4 mi lhões. Paul
McCartney não é bo bo. Es tar ao la do de
Do mi nic Fi ke, por mais que as su ti le zas de
sua be la The kiss of Ve nus apa re çam re con- 
fi gu ra das e sem as mes mas de li ca de zas,
nes se mo men to, va le mais do que ter ao la- 
do a co la bo ra ção de um con tem po râ neo. É
pre ci so se co nec tar com as ge ra ções que
po dem não sa ber quem fo ram os Be a tles. E
por mais que a ideia ain da pa re ça um ab-
sur do, sim, es se dia po de che gar em um fu- 
tu ro não dis tan te.

Exis te ain da mais co ra gem na fai xa se- 
guin te, Pretty boys, res sur gi da ex pe ri men- 
tal, fan ta si o sa e li vre mes mo das mé tri cas
rít mi cas de Paul. É co mo se a can ção fos se
es ti lha ça da e re fei ta com al guns de seus ca- 
cos. Mas um ar tis ta só po de ter a in ten ção
de ou vir al go dis tan te de si mes mo quan do
pe de um re mix ao trio de rock nor te-ame ri- 
ca no Kh ru ang bin. O no me em tai lan dês
sig ni fi ca avião, al go que pas sa a ideia de
um som flu tu an te en tre o psi co de lis mo, as
cul tu ras do Ori en te Mé dio e o rock pro pos- 
to por Lau ra Lee (bai xo), Mark Spe er (gui- 
tar ra) e Do nald DJ John son (ba te ria).

Paul ins pi rou-se em Johnny Cash pa ra
fa zer Wo men and wi ves, lin da e dra má ti ca.
A ver são de ago ra apa re ce as si na da pe la
can to ra St. Vin cent. Ela faz al guns con tra- 
can tos, mas não al te ra a es tru tu ra da can- 
ção. A voz de Paul con duz a mú si ca co mo
se na da acon te ces se a seu re dor, trans pas- 
san do so pros, gui tar ras e te cla dos que não
mu dam seu cur so. É uma ver são que não
faz sen ti do, apri si o na da ao ex ces so de res- 
pei to. Me lhor se ria re vi rar tu do, co mo fez
Do mi nic, e tra zer al gu ma in for ma ção sen- 
so ri al no va além da ori gi nal. 

O can tor e com po si tor De von té Hynes é
um exem plo mais ex tre mo de ou sa dia.
Mais co nhe ci do co mo Blo od Oran ge, mas
que tam bém já foi Lights pe ed Cham pi on, é
um pro du tor in glês que nas ceu e foi cri a do
em Il ford, a oes te de Lon dres, fi lho de mãe
gui a nen se e pai de Ser ra Le oa. Se foi Paul
mes mo quem o es co lheu, os si nais de su as
an te nas es tão po de ro sos. Blo od Oran ge
des mon ta a can ção De ep down e cria ou- 
tra, sem mui tas re fe rên ci as da ori gi nal.

Deus

DRAMA

“A despedida” aborda o desafio da morte

SUSAN SARANDON E KATE WINSLET INTERPRETAM MÃE E FILHA NO DRAMA

“A des pe di da”, de Ro ger Mi chell, se gue
a car ti lha da que les dra mas de pres tí gio de
an ti ga men te: ce ná rio des lum bran te (no
ca so, uma ca sa mo der na na Cos ta Les te
dos Es ta dos Uni dos), per so na gens pri vi le- 
gi a dos e ele gan tes, que co zi nham pra tos
so fis ti ca dos, e elen co in ve já vel, que con ta
com Su san Sa ran don, Ka te Wins let, Sam
Neill, Mia Wa si kows ka e Lindsay Dun can.
Lan ça do em 2019, o fil me che ga ago ra a
pla ta for mas de stre a ming no Bra sil.

Ver são em in glês da pro du ção di na- 
mar que sa “Co ra ção mu do”, di ri gi da por
Bil le Au gust e es cri ta por Ch ris ti an Thor- 
pe, tam bém au tor da adap ta ção, tra ta-se
de um dra ma fa mi li ar que cos tu ma atrair
ato res com seu po ten ci al pa ra mo men tos
cô mi cos, lá gri mas e bar ra cos épi cos.

Co mo o tí tu lo in di ca, o dra ma jo ga na
equa ção “uma pes soa à bei ra da mor te”. A
ma tri ar ca Lily (Su san Sa ran don) tem do- 
en ça de ge ne ra ti va e re sol ve não so frer
mais. Lily é des sas pes so as se gu ras, de ci- 
di das e sar cás ti cas em fa ce dos acon te ci- 
men tos mais do lo ro sos. Con vo ca a fa mí- 
lia pa ra pas sar o úl ti mo fim de se ma na
com ela e o ma ri do Paul (Sam Neill), um
Na tal fo ra de épo ca.

A cer ti nha Jen ni fer (Ka te Wins let) vem
com o ma ri do Mi cha el (Rainn Wil son),
um ba na não, e o fi lho ado les cen te Jo- 
nathan (An son Bo on). A ca çu la An na (Mia
Wa si kows ka), a ove lha ne gra, che ga atra- 
sa da e acom pa nha da da na mo ra da não
bi ná ria, Ch ris (Bex Taylor-Klaus). Tam- 

bém es tá lá uma an ti ga ami ga da fa mí lia,
Liz (Lindsay Dun can).

Tu do pa re ce re la ti va men te em or dem,
até que se gre dos co me çam a ser re ve la dos
e os con fli tos aflo ram. A de ci são de Lily
não é bem acei ta por to dos. A mor te, afi- 
nal, não é al go com que as so ci e da des oci- 
den tais li dam bem.

“Num mun do sem Deus, é mais di fí cil
pen sar so bre a mor te”, co men ta o di re tor
Ro ger Mi chell, fa mo so pe la co mé dia ro- 
mân ti ca “Um lu gar cha ma do Not ting
Hill”. “Os vi to ri a nos ti nham a van ta gem
de Deus. Dis se ram a eles que tu do fi ca ria
bem, que de pois da mor te se ria só fe li ci- 
da de, an jos, to do mun do sen do ba ca na
com o pró xi mo. Pa ra eles, era mais fá cil
con tem plar a mor te. Nós dei xa mos pa ra
pen sar nis so de pois, quan do, na ver da de,
é a úni ca cer te za da vi da. É du ro en ca rar
nos so pró prio de sa pa re ci men to.”

“Não que re mos o fim”, re su me Lindsay
Dun can, ven ce do ra de dois prê mi os Oli vi- 
er e um Tony. “Vo cê se pre o cu pa so bre co- 
mo vai ser. Es sa é a dis cus são in te res san te
pro pos ta pe lo fil me, por que, no fi nal das
con tas, vo cê não tem con tro le. Não sa be
co mo vai dei xar es te pla no. Mas se ti ver
in te li gên cia emo ci o nal e co ra gem, po de
pe lo me nos fa lar so bre o as sun to.”

A atriz con ta que cos tu ma fa zer pi a da
so bre o te ma, pa ra fa ci li tar o en fren ta- 
men to da mor te. 
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