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CPI do Combustível vai
ampliar investigações para
municípios do interior
Aprovado por unanimidade, o requerimento de
autoria de Duarte tem a finalidade de criar as
melhores condições para que atores da cadeia
produtiva possam ser ouvidos. “Aprovamos requerimento para que essa CPI possa caminhar
no interior do estado, para que as sessões não
fossem restritas à cidade de São Luís, mesmo
porque o objeto da CPI é amplo, é fiscalizar e investigar os 217 municípios”, disse Duarte Jr.

PÁGINA 3

Aprovado projeto de auxílio para
agências de viagens e turismo
PÁGINA 3

RELACIONAMENTO VIRTUAL: entenda o que é “ghosting”

PÁGINA 5

Técnica de enfermagem
desvia vacinas de índios
para aplicar em parentes
Técnica de enfermagem da Saúde Indígena do Polo Base de Barra do Corda, interior do Maranhão,
aplicou em três parentes vacinas contra a Covid-19 que eram destinadas à população indígena.
PÁGINA 10

HOJE: 21 de abril é
feriado de quê?
Se você fizer uma pesquisa no Google colocando “21 de
abril”, logo a busca se auto completa com: “feriado de quê?”. Até
mesmo em conversas com mais
próximos, alguns perguntam:
“feriado? de quê?”. Então veja
porque hoje é feriado.
PÁGINA 7

Maranhense é morta
pelo ex-marido
nos Estados Unidos
Uma maranhense, da cidade
de Balsas, foi assassinada pelo
ex-companheiro, no último
domingo (18), em Phoenixville,
no estado da Pensilvânia, nos
Estados Unidos.
PÁGINA 8

BASTIDORES

FUTEBOL

Dino tapa fissura no grupo

Rodada vai
definir quem
sai e quem fica
no campeonato
maranhense
Jogos da última rodada da
primeira fase vão decidir quem
termina em primeiro lugar e
quem desce para fazer companhia ao Imperatriz, que já está
rebaixado para 2022. PÁGINA 10

O encontro, da semana passada, do
governador Flávio Dino com o vice
Carlos Brandão (PSDB) e o senador Weverton Rocha (PDT) não
foi nenhuma largada
da disputa de sua
sucessão em 2022.

TÁBUA DE MARÉ

"Diálogos Solidários" reúne artistas
maranhenses em live hoje PÁGINA 8

TER 20.04.2021
00H45 ................ 4.5M
06H24 ................ 1.8M
12H30 ................ 4.6M
19H24 ................ 1.9M
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CLIMA

Governadoresdiscutem
parceriascomEUA
Carta a Joe Biden defende ações de preservação do meio ambiente às vesperas da
Cúpula Mundial do Clima

À

s vésperas da Cúpula Mundial
do Clima, nos dias 22 e 23, e
em um cenário de críticas internacionais às políticas ambientais do governo federal, o Fórum
de Governadores se reuniu com representantes da Embaixada dos Estados Unidos para solicitar a realização
de parcerias no tema das mudanças
climáticas.
O fórum entregou uma carta, assinada por 21 governadores, dirigida ao
presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden, apresentando a posição do colegiado sobre ações necessárias para a
preservação do meio ambiente e o
combate aos impactos prejudiciais
das alterações no clima e defendendo
parcerias com a gestão do democrata.
No documento, eles indicam a vontade de ﬁrmar parcerias com o objetivo de promoção do equilíbrio climático, de cadeias econômicas verdes e de
adoção de tecnologias que diminuam
a emissão de carbono.
“Juntos podemos construir com
agilidade a maior economia de descarbonização do planeta, criando referências para impulsionar a transição da economia mundial para um
modelo carbono neutro, orientando
uma retomada verde pós-pandemia”,
sugerem os governadores.
As autoridades brasileiras elencam
no texto as suas responsabilidades
com a redução dos gases de efeito estufa, o estímulo a energias renováveis,
o combate ao desmatamento, à proteção do bem-estar dos povos indígenas
e formas de viabilizar massivos reﬂorestamentos.
“A aliança Governadores pelo Cli-

FÓRUM DE GOVERNADORES SE REUNIU COM REPRESENTANTES DA EMBAIXADA DOS EUA
ma está estruturando políticas climáticas, sociais e econômicas interligadas (base do desenvolvimento sustentável) e vem construindo intercâmbios com governadores, lideranças da América Latina e governos da
Europa”, argumentam os governadores na carta.
O intuito, acrescentam os governadores, é “apresentar inovações e parcerias de alto impacto, que considerem o protagonismo das agendas locais, para alcançarmos o desenvolvimento sustentável de maneira mais
ampla”.
Não assinam a carta os governadores do Distrito Federal, Mato Grosso
do Sul, Paraná, Rondônia, Roraima e
Santa Catarina.

Consórcio
O Consórcio do Nordeste também
entregou uma carta à Embaixada dos
Estados Unidos, em que coloca os
compromissos dos governos estaduais com o meio ambiente. Entre eles
estão a conservação das áreas de Mata
Atlântica, Caatinga, Cerrado e Amazônia e em aumentar as áreas protegidas
e qualiﬁcar a gestão das unidades de
conservação.
No documento, os governadores do
Nordeste também manifestaram o intuito de trabalhar para a recuperação
de ﬂoresta em unidades de conservação, ampliar os programas de agricultura de baixo carbono e promover
análise dos programas de regularização ambiental.

Braga Netto fala em união e pede respeito às urnas

MINISTRO DA DEFESA DEFENDEU O BOLSONARO AO AFIRMAR QUE O PROJETO POLÍTICO DEVE SER RESPEITADO
Ministro da Defesa, o general Walter Souza Braga Netto criticou ações
que coloquem em risco a democracia
brasileira nesta terça-feira (20/4). Em
uma cerimônia de transmissão do
cargo de comandante do Exército, em
Brasília, Braga Netto aﬁrmou que, no
atual momento de crise, os três Poderes devem ser fortalecidos por meio
da união.
Ele também disparou contra quem
vê na crise uma oportunidade para
atentar contra a liberdade, e disse que
o resultado das urnas em 2018, que
colocou Bolsonaro na Presidência,
deve ser respeitado.
“Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil
para iniciativas que possam colocar
em risco a liberdade conquistada por
nossa nação. É preciso respeitar o rito
democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade,
atenta a essas ações, tem a certeza de
que as suas Forças Armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais”, disse.

Braga Netto também
disse que o momento
requer um esforço de
maior união nacional
para promover a
vacinação e combater a
pandemia do novo
coronavírus. Ele citou as
ações do Exército na
crise sanitária e exaltou
o apoio à vacinação de
povos indígenas e a
atuação na logística de
estados e municípios.

“Neste período de intensa comoção e incertezas, que colocam a prova
a maturidade, a independência e a
harmonia das instituições democráticas brasileiras, o Exercito, a Marinha e
a Forca Aérea, mantêm o foco em suas
missões constitucionais, permanecendo sempre atentas à conjuntura
nacional”, acrescentou.
Crise militar
O general Braga Netto foi anunciado como novo ministro da Defesa
após polêmicas envolvendo seu antecessor, Fernando Azevedo e Silva, demitido por Bolsonaro no ﬁm de março.
A mudança marcou o início de uma
reforma ministerial que resultou também na troca do comando das Forças
Armadas, às vésperas do aniversário
do golpe militar de 1964. O episódio
ﬁcou marcado como a maior crise militar das últimas décadas no país e
ocorreu porque o presidente queria
comandantes que fossem mais alinhados aos seus posicionamentos políticos, especialmente no que diz respeito à pandemia.

Pacheco adia instalação
da CPI da Covid-19
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEMMG), comunicou, ontem, aos senadores Otto Alencar
(PSD-BA) e Omar Aziz (PSD-AM) que a reunião de instalação da CPI da Covid, antes prevista para a próxima
quinta-feira, será apenas no dia 27. A justiﬁcativa do
parlamentar é de que, em razão do feriado de amanhã,
ﬁcaria difícil garantir a presença dos senadores, e ele
próprio quer aproveitar esses dias para organizar a assessoria da comissão. O aviso a Otto Alencar foi feito em
primeira mão, pelo fato de ser ele o mais velho dos
membros do colegiado, encarregado, portanto, de conduzir a sessão até a escolha do presidente e do vice —
que será feita de forma semipresencial no dia 27. Aziz foi
comunicado porque é o nome indicado para comandar
a comissão.
A decisão de Pacheco é um alívio temporário para o
governo, que, após fracassar na tentativa de barrar a
CPI, terá mais tempo para tentar mudar integrantes do
colegiado, com o objetivo de garantir uma correlação de
forças menos desfavorável. Dos 11 titulares da comissão, apenas quatro são aliados do presidente Jair Bolsonaro. O Planalto terá mais folga, também, para aprofundar articulações visando à retirada de Renan Calheiros
(MDB-AL) da relatoria da CPI. O senador alagoano tem
sido alvo de pesados ataques de bolsonaristas nas redes
sociais desde que seu nome foi indicado para a função.
O próprio parlamentar pediu ao Twitter a exclusão de
mais três mil contas vinculadas a essas agressões.
Mesmo com o adiamento da reunião de instalação, os
preparativos para os primeiros dias de funcionamento
da CPI poderão ser de forte pressão sobre o governo.
Além de requerimentos para a convocação do ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, de ex-ocupantes da pasta e
do ex-chanceler Ernesto Araújo, senadores pretendem
ouvir o titular da Economia, Paulo Guedes. Outra discussão em curso é a possibilidade de compartilhamento
de informações com a CPMI Mista (CPMI) das Fake
News, com o objetivo de apurar a disseminação de notícias falsas sobre vacinas e outros assuntos relacionados
à pandemia.
Além de focarem nas deﬁciências no combate à crise
sanitária, integrantes da comissão pretendem analisar o
auxílio emergencial pago pelo governo, cujo valor consideram baixo: R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição da família beneﬁciada. Para isso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do requerimento que originou a CPI e titular do colegiado, defende a convocação
de Guedes. Outro titular da comissão, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) admitiu, em entrevista ao Correio,
a possibilidade de uma convocação do titular da economia, “dependendo da circunstância em que esse requerimento for apresentado”. O parlamentar amazonense
disse esperar que a CPI, além de apurar responsabilidades pelo fracasso no enfrentamento da pandemia, contribuirá para corrigir a atuação do governo. “Essa é uma
CPI diferente das outras, porque ela acontecerá em plena pandemia, não é uma CPI sobre fatos acabados. A
pandemia está, lamentavelmente, em plena potência e
com mais de três mil mortos, em média, por dia. Então,
vai apurar omissões, erros, até negligência das várias esferas do poder público. Mas, ao mesmo tempo, poderá
apontar caminhos, ser propositiva, aﬁrmativa. Portanto,
eu tenho uma expectativa muito grande”, justiﬁcou.
A opinião é compartilhada pelo senador Humberto
Costa (PT-PE), também titular do colegiado. “Eu acredito que dará tempo para que a atuação da CPI consiga fazer com que o governo adote uma mudança de rumo e
atue de uma melhor forma no combate à pandemia”,
ressaltou.
Fake news
O senador Angelo Coronel (PSD-BA), um dos suplentes da comissão, é presidente da CPMI das Fake News,
que está com as atividades suspensas em razão da pandemia. O colegiado que ele lidera também é motivo de
preocupações para o Planalto. Formada por deputados
e senadores, a comissão tem entre os alvos dois ﬁlhos de
Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (RepublicanosRJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (Republicanos-RJ).
Angelo Coronel acredita que poderá haver uma troca
de informações entre as duas comissões de inquérito,
sobretudo em relação à veiculação de notícias falsas sobre vacinas e outros assuntos ligados à crise sanitária.
“Um dos focos da nossa CPMI (das Fake News) é a questão de pessoas que atentam contra a vida descaracterizando as vacinas. Vamos abrir essa investigação para ver
se são os mesmos que já descobrimos lá atrás”, destacou.
Anticrime: vetos são derrubados
O Senado conﬁrmou, ontem, votação da Câmara pela
derrubada ao veto (VET) 56/2019, que barrou 24 dispositivos do pacote anticrime. Sancionada pelo presidente
Jair Bolsonaro, a Lei 13.964, de 2019, modiﬁca a legislação penal. Com o resultado no Congresso, os 24 dispositivos serão inseridos na lei. Os textos vão à promulgação
pelo Planalto. O projeto aprovado pelo Congresso (PL
6.341/2019) previa pena de 12 a 30 anos para os casos de
homicídio cometido com uso arma de fogo de uso restrito ou proibido. Bolsonaro vetou esse dispositivo por
entender que a medida “viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena cominada”.
O texto original triplicava a pena para crimes cometidos ou divulgados em redes sociais ou na rede mundial
de computadores. Para Bolsonaro, a medida viola o
princípio da proporcionalidade. Além disso, segundo o
presidente, a legislação atual já permite o agravamento
da pena em um terço “na hipótese de qualquer dos crimes contra a honra ser cometido por meio que facilite a
sua divulgação”.
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PREÇO DA GASOLINA

CPI do Combustível
vai atuar no interior
“O objeto da CPI é amplo, é fiscalizar e investigar os 217 municípios”, diz Duarte

E

m sua 6ª reunião, a CPI do
Combustível, que tem o deputado estadual Duarte como
presidente, aprovou, na última segunda-feira (19), mais dois requerimentos. Um de autoria do próprio presidente, que visa promover
sessões itinerantes no interior do estado, conforme a necessidade e quantidade de oitivas, ou seja, de depoimentos a serem colhidos, em cada cidade.
Já o requerimento de autoria do deputado Wellington do Curso será encaminhado à Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz), que tem por objetivo
ter acesso a informações sobre composição de preço, carga tributária, entre outros preceitos técnicos que subsidiem as investigações.
Aprovado por unanimidade, o requerimento de autoria de Duarte tem
a ﬁnalidade de criar as melhores condições para que atores da cadeia produtiva possam ser ouvidos.
“Aprovamos requerimento para
que essa CPI possa caminhar no interior do estado, para que as sessões não
fossem restritas à cidade de São Luís,
mesmo porque o objeto da CPI é amplo, é ﬁscalizar e investigar os 217 municípios”, disse o presidente.
Reajustes abusivos em 73% dos
postos analisados
Na última semana, a partir de documentações analisadas, foram constatados indícios de preços praticados
antes dos anunciados pela Petrobras.
Alguns desses aumentos teriam antecedido a prática de preços da estatal,
ainda que o estoque do combustível
fosse comprado pela distribuidora

CPI ENCONTROU INDÍCIOS DE REAJUSTES ABUSIVOS EM 73% DOS POSTOS ANALISADOS
pelo valor antigo. Entre os postos investigados, 73% teriam praticado reajustes abusivos.
Apenas neste ano, nove reajustes
foram realizados, sendo duas reduções e sete aumentos. O mais recente
foi anunciado na última quinta-feira
(15), informando que o preço médio
da gasolina nas reﬁnarias seria a R$
2,64 o litro, com reajuste de R$ 0,05 e

alta de 1,9%.
Participaram presencialmente na
Sala das Comissões o presidente Duarte e o membro suplente Wellington
do Curso. De forma remota, o relator
Roberto Costa, a vice-presidente Ana
do Gás, Ciro Neto, Zé Inácio e Zito Rolim. A CPI do Combustível volta a realizar nova sessão na próxima segunda-feira, dia 26 de abril.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aprovado auxílio para agências de viagens

Dinotapafissuranogrupo
O encontro, da semana passada, do governador Flávio Dino
com o vice Carlos Brandão (PSDB) e o senador Weverton Rocha
(PDT) não foi nenhuma largada da disputa de sua sucessão em
2022. Muito pelo contrário, Flávio Dino sinalizou que tem preferência, já que não pode apoiar os dois aliados da linha de frente,
mas que não é tempo de nenhum deles esticar a corda. A foto dos
três, em pé, no gabinete de despacho do governador tem mais do
que simbolismo. Sinaliza que Dino, enquanto estiver sentado na
cabeceira daquela mesa, é o juiz do jogo da sucessão estadual no
próximo ano. Não é segredo: a preferência recai sobre o tucano
Carlos Brandão, um vice-governador aliado, companheiro e leal.
O governador sabe e deve ter mostrado aos dois interlocutores
que, o caminho para o grupo se manter no poder antes e depois de
2022 é a união. Se romper a corrente ﬂavista, com individualismo
e ambições exacerbadas pode botar tudo a perder numa só eleição. Aﬁnal, o grupo marcou a história do Maranhão desde 2014,
com o desmonte do sistema sarneísta, usando com ferramenta,
boa parte dos partidos vinculados ao próprio sarneísmo. O segredo para essa engenharia se manter de pé é não retirar qualquer pilar da construção. Se um racha, todo o restante da engrenagem vai
abaixo. Aﬁnal, construção política não é feita de barro e cimento,
mas sim de ideias.
Hoje é preferível evitar o desmantelo da construção do governador do PCdoB, do que fazer manutenção, com reparos aqui e
acolá. Se Carlos Brandão e Weverton Rocha saírem para o confronto de urnas em 2022, será o primeiro passo para desmantelar
a estrutura de governo que tem sido uma das mais bem avaliadas
no Brasil. Principalmente se essa divisão local estiver vinculada à
disputa presidencial, que promete ser histórica: Jair Bolsonaro
mandando no Palácio do Planalto, e a esquerda se apedrejando,
com pedetista Ciro Gomes, usando seu estilingue certeiro para
atingir Lula, um aliado histórico de Flávio Dino, que vive trocando
socos e pontapés com Jair Bolsonaro.
Assim, o jogo da sucessão estadual no Maranhão está intrinsicamente amarrado à disputa presidencial, envolvendo duas ideologias mundialmente antagônicas: a esquerda representada por
Flávio Dino até em dimensão nacional, e a extrema direita, liderada no Brasil e simbolizada em outros países por Jair Messias Bolsonaro. No Maranhão, Flávio Dino elegeu os três senadores e foi
eleito duas vezes no primeiro turno. Seu grupo conta com a maioria dos deputados federais, estaduais e prefeitos eleitos em 2020.
Se toda essa estrutura política ruir em 2022, ﬁca impossível imaginar como será contada a história das duas eleições gerais que mudaram o sistema político do Maranhão, a partir de Flávio Dino.

Abrindo espaço (1)

O vice-governador Carlos Brandão e os secretários de Saúde,
Carlos Lula e da Educação, Filipe Camarão compareceram ao Colégio Cintra, bairro Anil, para acompanhar o início da vacinação
dos proﬁssionais da rede estadual de Educação.

Abrindo espaço (2)

Carlos Brandão tem sido uma presença cada vez mais amiúde
em atos oﬁciais do governo. É uma demonstração da conﬁança
que Flávio Dino deposita no seu companheiro de chapa que, a
partir de abril do próximo ano estará à frente do Palácio dos Leões.

Salto no escuro

Numa declaração cortante, o ex-chanceler do Brasil Celso
Amorim, analisou a postura do pedetista cearense: “Ciro Gomes e
desgarrou de vez da esquerda”. Agora ele está se juntando às pessoas que mais criticava, como ACM Neto (DEM).

“Só o professor não quer trabalhar na
pandemia”

Disparo do líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado
Ricardo Barros, defendendo aula presencial, citando os profissionais de saúde, de transporte, segurança e do comércio que estão indo trabalhar.

O ministro do STF, Ricardo Lewandowski autorizou o
Ceará a também importar vacina russa, se Anvisa não
decidir até o ﬁm de abril. No dia 13, ele já havia dado a
mesma liminar para o governador Flávio Dino fazer a
compra de 4,5 milhões de doses Sputnik V.
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“APROVAMOS UM AUXÍLIO NO VALOR DE R$ 1 MIL, A SER PAGO EM COTA ÚNICA, ÀS AGÊNCIAS DE VIAGENS”, RESSALTOU OTHELINO NETO
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou, na sessão
plenária remota desta terça-feira (20),
a aprovação pelo Parlamento dos
mais de 50 itens constantes na Ordem
do Dia, entre eles, a Medida Provisória
347/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de auxílio emergencial às agências de viagens do Maranhão, em compensação
aos reﬂexos causados pela pandemia
da Covid-19.
O parlamentar destacou, também,
a aprovação da MP 346/2021, de autoria do Governo do Estado, que altera a
Lei nº 10.505/2016, que institui o programa “Mutirão Rua Digna”, destinado à execução de pavimentação em
vias públicas; e a aprovação de novos
projetos de decretos legislativos, que
reconhecem o estado de calamidade
pública em mais 15 municípios maranhenses.
O chefe do Legislativo disse que a

aprovação da MP 347/2021, que segue
para promulgação, soma-se às outras
propostas de auxílios emergenciais
voltadas aos proﬁssionais liberais que
trabalham na área do turismo, visando minimizar os impactos da pandemia nos mais diversos setores.
“As agências de viagem têm sido
muito prejudicadas neste período da
pandemia da Covid-19. Nós já tínhamos aprovado outros dois auxílios
destinados a proﬁssionais do setor,
como os guias turísticos, por exemplo,
e, também, para as empresas que
transportam turistas. Agora, aprovamos esse que concede um auxílio
emergencial no valor de R$ 1 mil, a ser
pago em cota única, às agências de viagens”, ressaltou Othelino Neto.
O parlamentar falou, ainda, sobre a
alteração da lei que criou o programa
“Mutirão Rua Digna”, antes executado exclusivamente pelas comunidades e que, agora, poderá ser desenvolvido também em parceria com os muÉ

nicípios. “É uma forma de auxiliar na
melhoria da infraestrutura urbana
das cidades”, aﬁrmou o presidente da
Assembleia.
Calamidade pública
Na sessão desta terça-feira, os municípios de Riachão, Bela Vista do Maranhão, Magalhães de Almeida, Nina
Rodrigues, Amapá do Maranhão, Luís
Domingues, Porto Rico do Maranhão,
Graça Aranha, Formosa da Serra Negra, Tuntum, Barreirinhas, Conceição
do Lago Açu, Vitorino Freire, Barra do
Corda e Santa Inês também tiveram
aprovados os pedidos de reconhecimento do estado de calamidade pública em razão da Covid-19.
Segundo Othelino, a aprovação dos
decretos vai permitir que os gestores
municipais tenham condições de
contratar serviços e adquirir insumos,
de forma que possam controlar melhor a situação da pandemia, minimizando o sofrimento da população.
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O Estado do Maranhão protocolou o pedido de autorização para importação, em caráter excepcional, de
doses da vacina Sputnik V, no dia 29 de março de 2021.
Como a Anvisa não deu o aval, Lewandowski deu-lhe
prazo. Se não cumprir, o Maranhão comprará direto.

Tanque furado (1)

Ainda em foco a denúncia do programa Fantástico (TV Globo)
relativa à irregularidade ﬁscal sobre despesas com combustíveis e
lubriﬁcantes, de 104 deputados federais, com ressarcimentos absurdos pela Câmara, entre os anos de 2019 e 2020.

Tanque furado (2)

O deputado Marreca Filho, um dos citados, disse que suas notas de combustíveis, denunciadas estão absolutamente corretas.
Ele explicou que juntou todo o consumo dele e assessores, por um
mês, em uma só nota e prestou contas. Então tá.

Auxílio ao turismo

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino
Neto (PCdoB), destacou como positiva a lei aprovada que autoriza auxílio emergencial de R$ 1 mil às agências de turismo. Outros
dois auxílios já haviam sido aprovados para guias e transportadores de turistas.
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Um respirador para
a nossa democracia
ANTONIO CARLOS LUA
Jornalista

Lição de cooperação
CARLOS LULA
Secretario de Estado da Saúde do Maranhão
Era abril de 2016 em São Luís e, naquela
manhã, o primeiro compromisso à frente da
Secretaria de Estado da Saúde foi a campanha de vacinação contra a inﬂuenza. Há cinco anos a lembrança do episódio me acompanha. Eu havia acabado de assumir a gestão da Saúde no Maranhão e, ao chegar no
Centro de Saúde do João de Deus, defendi o
princípio da imunização como a forma eﬁcaz de prevenir doenças e suas trágicas consequências. Na maioria dos momentos seguintes, e muito mais agora no enfrentamento da pandemia, nossas ações se mantém coordenadas na defesa do SUS e das vacinas. Esta premissa é inegociável.
Adotar a defesa da vacinação é também
um meio de cuidar das pessoas, protegê-las
da Covid-19 e uma estratégia indispensável
na batalha contra o vírus. Sigamos o exemplo de Israel, com mais de 53% da população
vacinada, as máscaras deixaram de ser obrigatórias a partir de hoje, 18 de março. O pico
de janeiro, com mais de 10 mil infecções diárias, foi reduzido a menos de 200 casos positivos. Agora que o Brasil chegou a imunizar
12% da população com a primeira dose. A
segunda está em andamento e a expectativa
é concluir a vacinação de todos os grupos até
o ﬁnal do ano. Tempo demais.

Neste ponto, uma vitória necessária: o
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou
que a Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) decida, até 28 de abril, sobre o pedido do
Governo do Maranhão para importação da
vacina Sputnik V. Isto representa a aquisição
de 4,6 milhões de doses para acelerar o processo de vacinação. Finalmente, imagino o
dia em que a população maranhense será
amplamente imunizada no menor tempo
possível. Temos pressa e a Sputnik V tem eﬁcácia geral de 91,6%.
Enquanto isso, de maneira ainda tímida,
recebemos esta semana mais 154.600 doses
de imunizantes, sendo 62.600 de CoronaVac
e 92.000 de AstraZeneca. Aqui, assim como
em todo o país, a distribuição fracionada retarda a imunização, impõe onerosa logística
de distribuição e afeta o processo. Com a falta de planejamento do Ministério da Saúde,
o Maranhão totaliza, apenas, o recebimento
de 1.499.190 doses para imunizar pouco
mais de 1% da nossa população. Nosso caminho será longo.
Esse cenário lança desaﬁos àqueles que
têm a missão de cuidar das pessoas. Mesmo
assim, há indicadores de uma crescente resposta, sobretudo em relação a taxa de ocupação de leitos e a taxa de mortalidade. O
nosso estado empreendeu muitas iniciativas
exitosas no enfrentamento ao novo coronavírus. Implantamos mais de 980 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 na rede

estadual, em 2021. As medidas de restrição,
o reforço da ﬁscalização, os auxílios do Governo do Maranhão se tornaram fundamentais para o controle desta segunda onda da
Covid-19.
Agora, novamente, o estado tem a menor
taxa de mortalidade por coronavírus no país.
De acordo com o Boletim Extraordinário da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Maranhão registra 95 mortes por 100 mil habitantes. E embora não seja suﬁciente para ﬂexibilização das medidas sanitárias, a pesquisa
demostra os resultados dos investimentos
em vigor no estado nas áreas de serviço, logística e tecnologia.
Vivemos um momento decisivo no enfrentamento da pandemia. Nossos proﬁssionais protegem cada paciente em seus leitos
e a cada dose aplicada de vacina. No panorama de previsão mais otimista, a aquisição de
4,6 milhões de doses da Sputnik V representa
um lastro de esperança para os maranhenses. Não podemos ﬁcar paralisados. Nossa
missão continua, cinco anos depois, fortalecida. Cuidar de todos os maranhenses através da ciência. Não abriremos mão em nenhuma hipótese, não desistiremos sob nenhuma condição. Vacinar mais e mais rápido até que estejamos completamente imunizados. Substituiremos as máscaras por largos sorrisos quando vencermos. Vamos vencer!

Por que a gente é assim?
Os versos de Cazuza, tirados da canção
“Por que a gente é assim?” (parceria com
Frejat e Ezequiel Neves), ecoam na minha
cabeça enquanto leio as notícias: o Brasil caminha rapidamente para se tornar o maior
cemitério a céu aberto do mundo. A pandemia da COVID-19 encontrou nestas plagas,
outrora tão acolhedoras, o ambiente ideal
para se proliferar e seguimos, resignados, rumo ao patamar de meio milhão de mortos.
Todavia, nossa tragédia não se limita à pandemia, descrita pelo cientista Miguel Nicolelis como “uma Fukushima biológica”. Neste
momento há cerca de 120 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar,
eufemismo para a palavra “fome”. Ultrapassamos a casa dos 20 milhões de desempregados, a economia desmorona, o sistema de
saúde entra em colapso, a cultura agoniza, o
autoritarismo expõe garras cada vez mais
aﬁadas e o obscurantismo perdeu a vergonha de exibir a sua ignorância truculenta.
Em algum lugar do caminho cometemos um
erro monstruoso.
Onde teria se dado o ponto de inﬂexão,
no qual perdemos a capacidade de orientar
nosso destino como nação? Sucumbimos a
histerias que, há pouco tempo, seriam tidas
como anedóticas, mas que hoje pululam à
nossa volta. Como foi que o espectro do comunismo voltou a nos assombrar? Quando
passamos a crer que as vacinas nos tornariam criaturas saídas de um romance de H. G.
Wells? Como permitimos que se acendessem as fogueiras inquisitoriais – agora manuseadas por descendentes dos antigos perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício? Como viramos esses terríveis canibais de nós
mesmos? Olhamos o abismo e ele nos olhou
de volta. Um cínico diria que nosso Rubicão
existencial remonta a 22 de abril de 1500 – e
ele não estaria de todo errado. Mas a construção desse Brasil, que hoje se desnuda para o mundo de maneira quase repugnante, é
recheada de episódios que ajudam a explicar
como nos tornamos o que nos tornamos.

“A escravidão permanecerá por muito
tempo como a característica nacional do
Brasil”, frase profética de Joaquim Nabuco,
ainda nos assombra. As mortes registradas
durante a Balaiada, a Cabanagem, a Sabinada o massacre de Canudos ou a Revolta dos
Malês não nos causam indignação.
Os corpos negros seviciados que promoveram a Revolta da Chibata merecem poucas linhas em nossa historiograﬁa. Quantos
brasileiros conhecem a história do Massacre
dos Porongos, a chacina do regimento de
soldados negros durante a Revolução Farroupilha? Quantos ouviram falar na batalha
de Acosta Ñu, na qual milhares de crianças
paraguaias foram massacradas pelas forças
da Tríplice Aliança, durante a Guerra do Paraguai? Parafraseando Aldir Blanc, é o Brasil,
e não o Brazil, que não conhece o Brasil. Recorrendo a Cazuza novamente, “somos caboclos querendo ser ingleses”. Por não nos
conhecermos e nos envergonharmos de
nossas raízes não europeias é que estamos
condenados a ser como somos. A morte de
um velho colonialista britânico provoca em
alguns de nós mais compaixão que a morte
cotidiana de quatro mil concidadãos.
Não é à toa que o salvacionismo lavajatista encontrou em muitos de nós uma seara
mais do que fértil para despertar o desprezo
pelo Estado Democrático de Direito, a fobia
pela legalidade e o esgarçamento dos frágeis
liames institucionais que ainda nos regem.
Ser um defensor da legalidade é hoje um ato
tão revolucionário quanto esgueirar-se pelas barricadas da Paris de Maio 1968.
O garantista destes tempos sombrios é
uma ﬁgura quase tão contestadora quanto
um hippie na San Francisco dos anos 60. A
Constituição foi sendo tão ultrajada que está
a ponto de transformar-se em uma utopia
quase tão diáfana quanto o Flower Power.
Tudo sob o beneplácito – quando não cumplicidade – de uma enorme parcela da popu-

lação, incluindo aí ﬁguras consideradas de
“notório saber jurídico”. Tim Maia, personagem que tinha uma visão muito arguta do
Brasil, costumava dizer que aqui “prostituta
se apaixona, cafetão tem ciúme e traﬁcante
se vicia”. Se estivesse vivo, talvez acrescentasse: “e os juristas são contra a Constituição”.
Mas, aﬁnal de contas, por que a gente é
assim? Nossa herança escravocrata explica
muito sobre a construção desse Brasil estamental. A dimensão autoritária que perpassa nossas instituições também ajuda a entender o porquê da nossa passividade. A ganância das nossas classes dominantes, seu
pouco apreço pela democracia e sua subserviência ao poder imperial dos EUA – vide
1964 – também são uma formidável barreira
à altivez que deve caracterizar qualquer povo. Mas essas circunstâncias históricas não
explicam tudo. Há algo de podre no reino de
Macunaíma que ainda deverá merecer maior atenção de historiadores, sociólogos, ﬁlósofos e outros cientistas sociais.
Ao ouvirmos o rádio – coisa que faço cada
vez mais raramente – nos deparamos com a
trilha sonora deste Brasil do agora. É uma sucessão de ruídos desconexos, em meio a
uma constrangedora pobreza harmônica,
melódica e vocabular, de onde emanam impropérios contra a dignidade das mulheres,
num processo de deseducação cafajeste e
vulgar. O Brasil costumava ser aquilo que as
pessoas ouviam – o samba, o choro, a Bossa
Nova e o Tropicalismo ajudam a perceber isso. Portanto, enquanto essa indignidade
continuar a brotar de nossas rádios, tevês,
celulares e aparelhos de som, o Brasil estará
condenado a ser essa gigantesca Chernobyl
aos olhos do mundo. A coreograﬁa grotesca
dos eleitores de um determinado candidato
nas eleições de 2018 ajuda a reforçar esse diagnóstico. O Brasil vive uma tenebrosa crise
humanitária, social, econômica, política,
institucional e, sobretudo, estética.

A tarefa mais urgente diante de uma das maiores crises políticas da nossa história é repensar o Brasil, o que signiﬁca rever com
serenidade e lucidez – e acima de tudo com conhecimento – a experiência nacional. Esta é uma tarefa básica, fundamental. Temos
de nos conhecer, em vez de ﬁcar repetindo clichês falsiﬁcadores
da nossa trajetória no tempo. A atual crise política brasileira tem
origem nos “partidocratas” e é fortalecida pelas forças populistas,
que se convertem num rito vazio na hora da formulação e execução das políticas públicas, corroendo a representatividade e fragilizando a democracia, ao dizer uma coisa e fazer outra, num jogo
cínico e manipulador.
São essas forças que vêm impedindo que o país vire a página e
entre no capítulo inaugural de uma nova cultura política e um novo sistema de poder, construindo um novo Brasil, coisa que não
interessa àqueles que tiveram a oportunidade histórica de dar o
pontapé inicial nessa partida e não o ﬁzeram, rasurando o mapa
político da democracia. O que se defende, de modo breve, mas
nem por isso irrelevante, é a necessidade de conﬁguração de uma
política de militância cidadã, com a cidadania se constituindo como tendência à autorrepresentação, sem tomar conhecimento do
“partidocratismo” proﬁssional e seus expedientes surrados e apodrecidos.
A mudança até agora no Brasil não aconteceu, mas há uma reivindicação adormecida, não extinta, que mais cedo ou mais tarde,
promete subir acesa ao centro do palco. É necessário repensar a
sociedade e reinventar a Nação, diante da nossa crescente incapacidade de solucionar problemas cada vez mais complexos, falhando constantemente na entrega do projeto proposto na Carta
Constitucional de 1988.
Não estamos encarando, em toda a sua complexidade, a experiência nacional, com a história oﬁcial substituindo mentiras antigas por mentiras novas. Como disse o historiador Sergio Buarque de Holanda no livro ‘Raízes do Brasil’, na política brasileira, as
plantas crescem, mas não se sustentam. O agricultor remove as
plantas e coloca novas mudas. O problema persiste, pois a terra
não foi revolvida e o substrato continua comprometendo o pleno
desenvolvimento da planta.
Vivemos uma crise política sem precedentes. Ela atinge não
um partido ou outro, mas coloca em xeque todo o sistema político
estabelecido. Nossos partidos políticos se renderam à lógica do
corporativismo. Eles não representam os interesses da sociedade,
mas apenas os seus próprios interesses. Diante disso, a queixa não
é apenas relativa à baixa qualidade de nossa atual representação
política, que, de fato, é uma coisa entristecedora. É uma queixa
mais fundamental, mais essencial, como recusa do ‘establishment’ político-partidário, recusa do déﬁcit de democracia que
sentimos no país. Na verdade, nós não temos partidos políticos,
temos partidos eleitorais – e só. Um sistema desses está historicamente condenado.
Muitos fatores parecem nos levar a um descolamento da realidade social, que culmina na falta de aderência da população aos
programas partidários, que não procuram saída alguma para a
crise política. Os partidos acham que encarnam o interesse nacional e parecem querer tudo, menos pensar. O pensamento – principalmente, o pensamento livre, nada dogmático, nada subserviente a dogmas e princípios apriorísticos — virou uma espécie de
maldição e é estigmatizado. Eles se acham infalíveis e nunca reconhecem os erros e nem os crimes gravíssimos que cometem contra a democracia e contra o povo brasileiro. Pairam acima dos
mortais e falam sobre coisas reais numa linguagem que ninguém
entende e sem nenhum sinal de autocrítica.
Há uma desconexão com a realidade, com as pessoas superestimando seu lugar, sua força, em detrimento de uma leitura clara
do real. Chegamos ao grau absoluto da redundância política. E
não vamos sair disso se não rediscutirmos impiedosamente as
idiotices que ﬁzemos para alcançar tão nítido e espetacular fracasso. Os partidos políticos só toleram a democracia, na medida
em que possam controlar o aparelho estatal e, a partir de então,
fazer o que bem entenderem com a sociedade, na base de um “populismo tecnocrático”.
Jamais os partidos lutaram pela democracia no Brasil. Eles criam uma fantasia bem distante da realidade, com a democracia
sendo olhada como manipulação alienante, levando o Brasil à pior crise de sua história. Essa realidade aparecia clara e escandalosamente na frente de nossas caras com a simbiose entre o público
e o privado que reina soberanamente na política nacional. Exemplos extremos e escandalosos da promiscuidade entre o público e
o privado não faltam. Muita coisa aconteceu e vem acontecendo
na história política do Brasil, uma conjuntura de retrocessos.
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Sumiu, desapareceu

Entenda o que
é “ghosting”

1

983. Miracema do Norte, ﬁm de tarde. A Rádio
Atividade leva até vocês mais um programa da
série dedique uma canção a quem você ama. O
locutor tem em mãos a carta de uma ouvinte que
assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela conta que no dia que seria o
mais feliz da sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um
caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade
de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeuse. A história criada pelo cantor e compositor Evandro
Mesquita para a música “A dois passos do paraíso”, da
Blitz, sucesso na década de 1980, se repete na vida atual,
em todas as partes do mundo, com o nome de ghosting,
nova palavra para delatar o mais popular “pé na bunda”.
Termo forjado a partir da vida experienciada nos aplicativos de relacionamentos, diante das relações amorosas que nascem no mundo virtual, que têm como dose
de crueldade o término encerrado sem qualquer explicação ou conversa. A pessoa simplesmente decide sumir da vida da outra sem se despedir, sem aviso prévio
ou, até mesmo, se preocupar em escrever uma mensagem: “Fui”.
Relacionamentos nunca foram fáceis ou unânimes.
As vivências e experiências são individuais, mas ao se
tratar de assuntos do coração e das relações amorosas
mudam-se os nomes, meios, cenários, épocas, séculos,
mas o impasse e desentendimento entre casais, de todos os gêneros, se apresentam com atitudes semelhantes para o bem e para o mal, para conquistar e afastar,
amar e desamar. Quem já não passou pela seguinte situação: conhece alguém, troca número de telefone, conversa por mensagens, e-mails ou WhatsApp, redes sociais ou aplicativos, marca encontros, começa um relacionamento, tudo parece ir bem e, de repente, uma das partes se vê no vácuo, no silêncio porque a outra parte, simplesmente, foi embora. Desapareceu sem dar notícias.
Ghosting, palavra em inglês, deriva de ghost, fantasma. Então, se aplica a pessoas que saem de um relacionamento virando fantasmas, invisíveis. Encerrar um encontro da noite para o dia, cortando todo tipo de comunicação, não é novidade, não começou agora. Certo é
que as novas tecnologias tornaram esta prática mais comum. E mesmo com as pessoas vivendo uma pandemia, diante do risco mortal da COVID-19, com o encontro neste momento tendo de ﬁcar apenas no ambiente
virtual e não presencial, as consequências emocionais e
sentimentais podem afetar ainda mais a saúde mental e
até mesmo a física diante do isolamento social.
Em depoimento, que teve a identidade preservada a
pedido, A.M., de 46 anos, proﬁssional liberal, conta que
desde que se divorciou, em 2012, não emplacou outro
relacionamento sério e acredita que todo mundo tem
uma história de ghosting para contar. É um comportamento que sempre existiu, só que agora ganhou um carimbo, uma denominação. Talvez a diferença nos tempos atuais é que as redes sociais, os aplicativos de paquera, impulsionem um pouco mais, porque de certa
forma são ambientes que possibilitam um “comprometimento” aparente que, na realidade, nada tem de con-

creto.
Para A.M., ao buscar um relacionamento nas redes
sociais “acreditamos que estamos próximo de alguém,
íntimo até, devido à facilidade de comunicação que a
tecnologia proporciona, e idealizamos às vezes um relacionamento que nem chegou a esse ponto. E aí, por algum motivo, a pessoa simplesmente se afasta, sem dar
sinal. É muito frustrante”.
A.M. revela que já ocorreu com ela: “Aconteceu algumas vezes, em vários estágios do que eu acreditava ser
um relacionamento. Tanto em momentos iniciais como
depois de conversar por meses com a pessoa, e até encontrá-la algumas vezes. Uma delas meio que se especializou em fazer isso, aparecer e desaparecer. Chegou ao
ponto de marcar de sair, mas no dia nem dar sinal. Acaba que hoje nem me surpreende mais quando alguém
com quem eu estou conversando desaparece”.
A consequência de sofrer o ghosting, para A.M., é que
“a gente vai criando uma casca, uma resistência em
acreditar no outro e até ergue muros. Para alguém ultrapassar, vai ter de querer e demonstrar. Já me perguntei
muito o motivo de ter acontecido comigo, já que eu
acreditava que era um lance recíproco”. Ela confessa
que também já esteve do lado, praticou o ghosting: “Sinceramente, penso que nas vezes em que eu dei o ghosting foi mais por autodefesa, diante de algum sinal de
alerta que percebi na relação, do que por perder o interesse na outra pessoa”.

humanas, ainda mais cruel quando se trata do amor. Para especialistas, o cuidado tem de ser das duas partes
porque ambas podem sair feridas. Como agir? Como se
proteger? Como se amar e amar o outro?

Qual o futuro do date?
Estudo feito pelo Tinder, onde mais da metade dos
membros do aplicativo de relacionamento no mundo
são da Geração Z (jovens de 18 a 25 anos), mostra que a
mudança na dinâmica do date, mesmo antes da pandemia, já começou. Mas com a explosão da vida em 2020
diante da COVID-19, a maneira de se conectar foi acelerada e esses jovens se tornaram mais abertos, mais livres
de tabus e do tradicionalismo. Conheça os principais
dados do levantamento da empresa criada em um câmpus de uma faculdade em 2012 e hoje é o aplicativo mais
popular do mundo para conhecer novas pessoas. Disponível em 190 países e em mais de 40 idiomas, o Tinder
já foi baixado mais de 430 milhões e já atingiu mais de 60
bilhões de matches.
#1: Pessoas serão mais honestas e autênticas
#2: Os limites serão mais claros
#3: Mais pessoas vão querer deixar acontecer naturalmente
#4: Dates digitais continuarão sendo uma realidade
no novo normal
#5: Os primeiros dates serão mais sobre fazer algo do
que sobre quebrar o gelo
#6: Pequenos contatos físicos têm um grande impacCOMO SE AMAR E AMAR O OUTRO?
to. Os membros do app estão usando suas biograﬁas paO Bem Viver conversou com médicos psiquiatras, psi- ra buscar afeto, como segurar as mãos, abraçar ou alcólogos, gestores de aplicativos de relacionamentos pa- guém para fazer um cafuné: o uso da palavra ‘abraço’
ra entender essa atitude repaginada das ações humanas cresceu 23%, e ‘segurar as mãos’ aumentou 22%
quando se trata das relações íntimas e amorosas. Qual o
#7: Pessoas vão procurar por quem está ﬁsicamente
perﬁl de quem pratica o ghosting? Quem sofre o ghos- mais perto
ting, como reage? Como tal atitude repercute nos relaci#8: Uma avalanche de amor reprimido pode vir aí. Enonamentos futuros? Há quem não consegue acabar quanto as pessoas diminuíram o namoro pessoalmente
com um relacionamento e precisa fugir? A mulher, his- em 2020 (54% dos solteiros compartilharam com YPulse
toricamente, ao ser incutida a necessidade de que preci- que o “COVID-19 atrasou signiﬁcativamente minha vida
sa ter alguém, é alvo fácil do ghosting?
amorosa”, eles estão prontos para começar a sair mais
Em uma pesquisa de 2014, feita nos Estados Unidos assim que tomarem as vacinas. Quase um terço disse à
pelo instituto YouGov para o Hufﬁngton Post, 11% dos YPulse que devem tomar a vacina antes de se sentirem
participantes disseram ter praticado ghosting e cerca de confortáveis para namorar pessoalmente. O Tinder viu
13% dizem ter sofrido com essa prática. Já artigo publi- um grande aumento nas menções de ‘vacina’ (até 8x) e
cado na revista “Fortune”, também em 2014, 78% da ge- ‘anticorpos’ (até 20x) desde o início da pandemia
ração do milênio já foi vítima de ghosting, pelo menos
#9: 19% mais mensagens foram enviadas por dia em
uma vez. E outro estudo de 2018 feita pela BankMyCell, fevereiro de 2021, em comparação com fevereiro de
distribuidora de telefones celulares nos EUA, mostrou 2020
que entre os millennials (ou geração Y, nascidos de 1980
#10: As conversas foram 32% mais longas durante a
a 1994), o principal motivo apontado por quem praticou pandemia
ghosting foi a facilidade para evitar conﬂitos com o par#11: Vimos 11% mais Swipes (arrastar para lá ou para
ceiro. A pesquisa também apresentou uma comparação cá) e 42% mais matches por membro do Tinder
entre homens e mulheres, visto que 82% do público fe#12: A Geração Z também se voltou para chats de víminino já se envolveu com ghosting, contra 71% do deo. Quase metade do Tinder conversou por vídeo com
masculino.
um match durante a pandemia, e 40% planejam contiAceitar ser ignorado não é fácil para ninguém. Ao me- nuar usando o vídeo para conhecer pessoas, mesmo
nos não deveria. A verdade é que quando se ignora al- quando a pandemia acabar
guém, no mínimo, corre-se o risco da perda da empatia,
de se colocar no lugar do outro. Um desastre às relações
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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 029/2021- SRP. 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 Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e modernização do
sistema de iluminação pública do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está
prevista para o dia 04 de Maio 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 recolhimento 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://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce;
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2.Coroatá/MA, 14/04/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. 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 ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por
ITEM, cujo objeto é Contratação De Empresa Para o Fornecimento De Equipamentos de Informática que
serão Utilizados nas UBS´s – PRONTUARIO SUS- Secretaria Municipal de Saúde do Município De
Coroatá-Ma, ano 2021. A realização do certame está prevista para o dia 05 de maio 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 recolhimento 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://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br. Coroatá/MA,
14/04/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretaria Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO Nº 31678/2014
CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
COM PRAZO DE 15 DIAS
O Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº 16569/2016, por meio da
Portaria CPAD nº 152, de 01 de março de 2021, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, publicada no
Diário Oficial nº 041, de 01 de março de 2021, que tem por finalidade apurar possível cometimento de falta
administrativa, possível abandono de abandono de cargo, por parte da servidora MARIA DE FÁTIMA
MATOS, Professora, Matrícula nº 709915, ID nº 00265186-00, CPF nº 055,346.153-20, que estão
correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo em que a mesma figura como
acusada, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº 6107/94, configurando assim indícios da infração
administrativa de possível ABANDONO DE CARGO. E, constando dos autos que a servidora se encontra
em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente edital, citada a, comparecer, sob pena de revelia,
perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, sediada na sala da CPAD/SAAJUR,
sediada na Rua das Figueiras s/n, Jardim São Francisco, nesta Capital, a fim de apresentar em banca
suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogada sobre o fato que lhe é imputado no prazo de 15
(quinze) dias a contar da última publicação deste. Para ciência da servidora arguida, conforme, conforme
manda o artigo 256, inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser
publicado em Jornal de Grande Circulação no Estado do Maranhão.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do
Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará
realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de
empresa para a aquisição de aparelho Radiológico ﬁxo, conforme termo de referência, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital. A presente licitação, com abertura prevista para às 09h00min do dia 20 de abril de 2021, ﬁca ADIADA a
sessão de recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação para às 09h do dia 22 de abril de 2021. O
Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do
DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep.
Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico:
cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 20 de abril de 2021. Auricélia de Sousa
da Silva - Pregoeira.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 003/2021-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público aos
interessados que realizará licitação, na modalidade Concorrência, tipo Maior Oferta Por Lote, no dia
26/05/2021, às 09h30 - hora local, no Auditório da EMAP, localizado no Prédio Sede da EMAP, situado
na Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 65.085-370, Porto do Itaqui, São Luís/MA, para cessão de uso
onerosa da Sala 01, com 178,34 m² (cento e setenta e oito vírgula trinta e quatro metros
quadrados), Sala 02 com 124,69 m² (cento e vinte e quatro vírgula sessenta e nove metros
quadrados) e Sala 05, com 37 m² (trinta e sete metros quadrados) todas localizadas no Centro de
Negócios Engenheiro Júlio Rabelo, Porto do Itaqui, em São Luís/MA, com valor mínimo mensal a ser
pago pela contratada pela cessão onerosa do objeto desta licitação, por lote, conforme a seguir: LOTE 01
com valor mínimo de R$ 7.393,97 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)
por mês, totalizando o valor estimado de R$ 266.182,92 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta
e dois reais e noventa e dois centavos) para o período de 36 (trinta e seis) meses; LOTE 02 com o valor
mínimo de R$ 5.169,65 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por mês,
totalizando o valor estimado de R$ 186.107,40 (cento e oitenta e seis mil, cento e sete reais e quarenta
centavos) para o período de 36 (trinta e seis) meses; e LOTE 03 com o valor mínimo de R$ 1.534,02 (mil,
quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 55.224,72
(cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) para o período de 36
(trinta e seis) meses, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 0304/2021–EMAP, de
22.02.2021, e especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com a Lei Federal nº
12.815/2013, Decreto Federal nº 8.033/2013, Resolução 2240/2011 – ANTAQ, Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, no site www.emap.ma.gov.br, nos links transparência/licitações, podendo ainda ser
adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, através
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc). Esclarecimentos e
informações adicionais serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br, no link
transparência/licitações, e/ou notificação direta através de carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216-6531 /
3216-6532 / 3216-6533 / 3216-6518.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021. A Prefeitura
Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO:
Menor Preço por Item. OBJETO: Locação de máquinas pesadas e caminhões para a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, conforme especiﬁcações constantes do edital. BASE LEGAL: Lei Federal
nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 13h00min do dia 05
de maio de 2021. 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, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum,
localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 20 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 083/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. A Prefeitura de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor
Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva da frota de veículos pertencentes, bem como locados pela Secretaria Municipal de Orçamento,
Gestão e Despesas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e
Habilitação: às 11h00min do dia 05 de maio 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, 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 – Maranhão, 20 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

São Luís – MA, 19 de abril de 2021
Flávia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

São Luís, 20 de abril de 2021
Alan Jorge Ferreira Silva
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO:
seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para
o fornecimento de material de copa e cozinha, de forma parcelada, à Secretaria Municipal de
Administração, do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 06 de maio de 2021 às 14:20 horas.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão
Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário
de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail
cplpmtv@outlook.com na página www.rizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 19 de abril de
2021. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021. A Prefeitura
Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO:
Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de material de consumo odontológico para a Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especiﬁcações constantes do edital. BASE LEGAL: Lei Federal nº
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 13h00min do dia 04 de
maio de 2021. 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, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum,
localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 20 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO:
seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para
o fornecimento de GÁS GLP e vasilhame, de forma parcelada, à Secretaria Municipal de Administração,
do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 06 de maio de 2021 às 09:20 horas. INFORMAÇÕES:
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00
horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br por e-mail cplpmtv@outlook.com
na página www.rizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 19 de abril de 2021. Enoque de Sá
Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A torna público que REQUEREU da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a ReLUA para a atividades Agrossilvipastoris para a Fazenda Bloco
Santa Maria localizada na Zona Rural no município de Açailândia/MA, conforme dados constantes no processo nº 54782/21.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros escolares para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum MA. BASE LEGAL:
Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 13h00min do
dia 03 de maio 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 editais 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,
20 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. º 009/2021
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente da Comissão de
Licitação, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para
Reforma das Unidades Básicas de Saúde do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL:
Lei Federal n. º 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de
Habilitação e Proposta de Preço: às 09h do dia 06 de maio de 2021. O Edital estará à disposição
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição do mesmo deverão recolher o valor de R$
20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João
Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as
12:00hs, no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos
Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Aldely da Silva Souza. Presidente da CPL.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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Dia de Tiradentes

21 de abril é
feriado de quê?

PATRÍCIA CUNHA

S

e você ﬁzer uma pesquisa no Google colocando
“21 de abril”, logo a busca se auto completa com:
“feriado de quê?”. Até mesmo em conversas com
mais próximos, alguns perguntam: “feriado? de
quê?”. Pois bem, embora muita gente não saiba o que
signiﬁca esse feriado, trata-se de uma data cívica que se
tonou feriado nacional em 9 de dezembro de 1965, pelas
mãos do presidente marechal Castelo Branco, por meio
da Lei nº 4.897. Tal lei também instituiu o título de “Patrono da Nação Brasileira” a Tiradentes.
Nascido em Minas Gerais, em 12 de novembro de
1746, Tiradentes viveu uma época em que o Brasil era
apenas um território que pertencia a Portugal. Entre as
muitas proﬁssões que exerceu, estava a de dentista
amador, por isso recebeu o apelido de “Tiradentes”, pelo
qual se tornou conhecido.
Naquela época, tudo que era produzido pela colônia,
como era chamado, tinha que ser enviado para lá. Os
impostos pagos pela população do Brasil pelos produtos consumidos eram muito altos. Tiradentes não se
conformava com isso, e, com o desejo que a pátria fosse
livre, decidiu se unir a outras pessoas que tinham os
mesmos objetivos, entre eles, advogados, poetas e padres, para tentar libertar o Brasil dessa situação. Devido
a sua boa oratória e espírito de liderança, foi o escolhido
para comandar o movimento conhecido como Inconﬁdência Mineira, ocorrido em 1789.
A conspiração, no entanto, não foi levada adiante. Um
dos membros da trama, José Silvério dos Reis, delatou os
demais, acreditando ter, no futuro, suas dívidas perdoadas pela Coroa. A delação fez com que Visconde de Barbacena desarticulasse toda a conspiração e prendesse
todos os envolvidos. A maior parte dos inconﬁdentes
não assumiu a culpa para evitar penas mais duras. Os
poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da
Costa, por exemplo, foram degredados (exilados forçadamente) para a África. O único que reconheceu ser
conspirador e assumiu a responsabilidade por toda a
trama foi Tiradentes. “Por ser militar (que devia obediência à Coroa) e por ter assumido a culpa, a pena dada a
Tiradentes foi a mais cruel. Depois de três anos preso, o
alferes, no dia 21 de abril de 1792, foi enforcado, decapitado e esquartejado. Para que os súditos da Coroa nunca
se esquecessem da lição, a cabeça de Tiradentes foi encravada num estaca e exposta em praça pública em Vila
Rica, e seus membros, espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro.” (Mundo Educação).
O professor de história Álvaro Maio, disse que a metodologia aplicada atualmente no ensino da História não
ajuda no entendimento desse movimento. “Você fala
por falar de Tiradentes. Por que se estuda história? Para
entender o presente. Você poderia trabalhar Tiradentes
na perspectiva da necessidade do povo se conscientizar
e se unir contra a opressão trazendo para a atualidade.
Do povo se unir para lutar contra a corrupção, para lutar
contra a falta de investimento na saúde, educação, contra o mau uso do dinheiro público. Você pode usar um
evento histórico para discutir a atualidade, só que esse

tipo de metodologia não é utilizado. Ou seja, Tiradentes
ﬁcou lá no século 18 e você estuda ele de vez em quando,
ouve-se falar dele por algumas horas, no dia 21 há feriado, algumas emissoras falam sobre ele e só. Não se usa o
Tiradentes para se discutir a atualidade, gerar essa discussão sobre cidadania, sobre o povo enquanto agente
histórico de mudança”, disse.

Por trás da história

Durante cinco anos o jornalista Lucas Figueiredo pesquisou a vida de Joaquim José da Silva Xavier. O resultado foi o livro “O Tiradentes – Uma biograﬁa de Joaquim
José da Silva Xavier” (Companhia das Letras, 2018), que
segundo a crítica, dá a Tiradentes a dimensão humana
apagada na formação de sua história.
Na obra, o autor reconstitui a trajetória do alferes,
“desde a sua experiência familiar, os anos de juventude,
quando foi mascate, o trabalho no baixo escalão dos oﬁciais —, enfrentando as engrenagens da burocracia estatal —, o ofício paralelo de tratar (e tirar) dentes, até seu
envolvimento na Conjuração Mineira.
Em paralelo, descortina-se um retrato vívido das Minas Gerais e do Rio de Janeiro do século XVIII: seus personagens, acontecimentos, e a circulação dos ideais revolucionários” (sinopse). “Meu objetivo foi resgatar sua
trajetória, do nascimento à morte, deixando de lado todo o mito Tiradentes que foi construído ao longo da história. Contei sobre sua infância, sua juventude, sua vida
afetiva, a tentativa de constituir uma família, o relacionamento com uma garota 25 anos mais jovem que ele
que lhe rendeu uma ﬁlha, Joaquina. Conto como ele
exerceu diversas atividades (mascate, fazendeiro e minerador) e sua carreira de 14 anos no Regimento de Cavalaria. Mas também reconstituo sua trajetória na Conjuração Mineira. Portanto, procurei tratar da história do
homem, sua vida privada e também sua atuação política”, disse o jornalista em entrevista ao jornal Hoje em
Dia.

Curiosidades

Sabe aquela imagem que vemos nos livros representando Tiradentes? Pois ele jamais teve barba e cabelos
grandes. Como alferes, o máximo permitido pelo Exército Português seria um discreto bigode. Durante o tempo
que passou na prisão, Tiradentes, assim como todos os
presos, tinha periodicamente os cabelos e a barba aparados, para evitar a proliferação de piolhos e, durante a
sua execução, estava careca com a barba feita, pois o cabelo e a barba poderiam interferir na ação da corda. “Tiradentes não foi pobre, como muitos dizem, mas também não foi rico. E antes de se tornar um rebelde, ele foi
um servidor exemplar da administração colonial, combatendo a sonegação e o contrabando, como queria a
Coroa” (Lucas Figueiredo).
“Sua vida privada é muito interessante. Aos 40 anos,
ele se apaixonou por uma garota de 15, Antônia Maria
do Espírito Santo. Eles não se casaram, mas ela foi morar
com ele, o que foi um escândalo na época. Tiveram uma
ﬁlha, Joaquina, que foi reconhecida por Tiradentes” (Lucas Figueiredo).

Meu objetivo foi resgatar sua
trajetória, do nascimento à morte,
deixando de lado todo o mito
Tiradentes que foi construído ao
longo da história. Contei sobre sua
infância, sua juventude, sua vida
afetiva, a tentativa de constituir
uma família e o relacionamento
com uma garota 25 anos mais jovem
que ele que lhe rendeu uma filha,
Joaquina.
4 curiosidades sobre Tiradentes

• 1) Um homem a frente do seu tempo, era conhecido
por ser intelectual e ter se inspirado em ideias de revolucionários iluministas;
• 2) No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado,
esquartejado e decapitado em praça pública para ser
um “exemplo” para toda a população;
• 3) A inciativa de tornar feriado nacional o dia 21 de
abril, aconteceu em 1965, quando o então presidente
marechal Castelo Branco sancionou a Lei Nº 4. 897, que
o declarou patrono cívico da Nação Brasileira;
• 4) Tiradentes também está no Livro de Aço do Panteão
da Pátria e da Liberdade, um memorial cívico que homenageia grandes personagens da história do país.

8

VIDA

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 21 de abril de 2021

PENSILVÂNIA

BARRA DO CORDA

Técnicadeenfermagem
desviavacinadeíndios

Maranhenseémorta
peloex-maridonosEUA

Técnica de enfermagem da Saúde Indígena do Polo Base de Barra do Corda utilizou a
vacina destinada à população indígena e aplicou em três parentes
SAULO DUAILIBE

A

Polícia Federal está investigando uma técnica de enfermagem que teria desviado
vacinas para beneﬁciar os
próprios parentes, no Maranhão.
A PF já instaurou Inquérito Policial,
desde o dia 17 de março de 2021, para
apurar a conduta da técnica de enfermagem, que faz parte da Saúde Indígena do Polo Base de Barra do Corda,
cidade distante cerca de 449 km da capital maranhense.
De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia
Federal, a proﬁssional de saúde teria

desviado doses da vacina Coronavac.
Os imunizantes seriam destinados à
população indígena de dois municípios, mas a mulher teria aplicado em
três familiares.

Depoimento dos envolvidos

Equipe da Polícia Federal se deslocou aos municípios de Barra do Corda
e de Jenipapo dos Vieiras, ambos no
interior do Maranhão, para a colheita
dos depoimentos dos envolvidos no
caso.
Na oportunidade, a técnica de enfermagem confessou a prática delitiva
e os parentes vacinados também conﬁrmaram o recebimento das doses da
vacina.

Com o desenrolar das investigações foi possível veriﬁcar que um enfermeiro ao qual estava subordinada a
técnica de enfermagem acompanhou
a vacinação indevida de dois parentes
da suspeita, tendo, inclusive, feito os
registros da vacinação irregular de um
deles.
Com isso, a Polícia Federal indiciou
a técnica de enfermagem no crime de
peculato (art. 312 do CP) e o enfermeiro no crime de peculato a título de
omissão imprópria (art. 312 c/c art.
13, §2º, “b” do CP), pois ﬁgurava na
posição de garantidor, possuindo o
poder e dever de agir para impedir a
vacinação irregular, entretanto manteve-se inerte.

DÉBORA BRANDÃO FOI MORTA PELO EX-COMPANHEIRO DANILO
Uma maranhense, da cidade de Balsas, foi assassinada pelo ex-companheiro, no último domingo (18), em
Phoenixville, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.
Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, era graduada em Farmácia e morava nos Estados Unidos com os
dois ﬁlhos, há cerca de cinco anos.
A polícia informou que Danilo Sousa Cavalcante, excompanheiro da vítima, foi preso uma hora e meia após
o assassinato, no estado da Virgínia. De acordo com informações, Débora foi esfaqueada por Danilo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

A motivação

De acordo com a irmã da vítima, Sara Brandão, o exnamorado estava inconformado com o ﬁm do relacionamento.
“Diversas vezes, ela terminou com ele e ele tentando
voltar, não sei porque ele esfaqueou ela, foi muito brutal”, desabafou.
No Brasil, a família de Débora estava pedindo ajuda
para trazer o corpo para o país, mas o corpo de Débora
será cremado nos EUA. Mesmo assim a família ainda terá que angariar recursos para trazer as cinzas para Balsas.
“A gente está fazendo um grupo de amigos, pedindo
ajuda, para fazer o translado”, disse Washington Brandão, irmão de Débora.

POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

“ENERGIA JOVEM 2021”

Caixa paga seguro-desemprego

Inscrições de estágio até hoje

A Caixa Econômica Federal (CEF) começou o pagamento do Seguro-Desemprego
por meio da conta Poupança Social Digital.
O pagamento pelo meio digital será realizado aos cidadãos que não indicarem conta no requerimento do benefício e não possuírem outro tipo de poupança na Caixa.

lor pode ser realizada pelo aplicativo CAIXA Tem, sem custos, evitando o deslocamento das pessoas até as agências.
Com a utilização do aplicativo, é possível realizar compras em supermercados,
padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR
Code. O beneﬁciário também pode realizar
o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção
“Pagar na Lotérica”.
Os saques podem ser realizados nos terminais de autoatendimento, lotéricas e
correspondentes CAIXA Aqui a partir da
geração de token diretamente no aplicativo CAIXA Tem.

Seguro-Desemprego
As contas digitais serão abertas de forma
automática e gratuita pela CEF para o recebimento do benefício, sem a necessidade
de apresentação de documentos e comparecimento à agência, permitindo a movimentação por meio do aplicativo CAIXA
Tem.
Para quem já tem outro tipo de conta na
Caixa, os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados com a utilização do cartão da
conta ou ainda pelo Internet Banking ou
pelo aplicativo do banco.
Nos casos em que o valor do Seguro-Desemprego não possa ser creditado em conta existente ou em conta Poupança Social
Digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o Cartão do Cidadão e senha nos
terminais de autoatendimento, unidades
lotéricas e nos correspondentes CAIXA
Aqui, além das agências.

Como movimentar a Poupança
Social Digital

A conta Poupança Social Digital é uma
poupança simpliﬁcada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. A movimentação do va-

O Seguro-Desemprego é um benefício
que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado aos trabalhadores. Ele é
pago de três a cinco parcelas, de forma
contínua ou alternada, de acordo com o
tempo trabalhado, e tem a ﬁnalidade de
garantir assistência ﬁnanceira temporária
ao trabalhador dispensado involuntariamente (sem justa causa).

Valores

O valor do Seguro-Desemprego considera a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Para o pescador
artesanal, empregado doméstico e o trabalhador resgatado, o valor é de 1 salário mínimo.

Quem recebe

• Tem direito ao Seguro-Desemprego:
• Trabalhador formal e doméstico, em virtude da dispensa sem justa causa, inclusive
dispensa indireta;
• Trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de participação
em curso ou programa de qualiﬁcação proﬁssional oferecido pelo empregador;
• Pescador proﬁssional durante o período
do defeso;
• Trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo.

ALÉM DA BOLSA DE ESTÁGIO, OS SELECIONADOS PODERÃO RECEBER VÁRIOS BENEFÍCIOS
A Equatorial Energia anunciou a prorrogação das inscrições para seu programa
de estágio “Energia Jovem 2021”, que visa
recrutar jovens estudantes para atuação
nas cidades de Imperatriz, Pinheiro e São
Luís. Com a extensão do prazo, os interessados têm até o dia 21 de abril para se inscrever.
As oportunidades são para atuar em diversas áreas como, por exemplo: Recursos
Humanos, Jurídico, Engenharia, Meio
Ambiente, Endomarketing, Contabilidade, Relacionamento com o Cliente, Tecnologia da Informação e Telecom, Faturamento, Suprimentos e Logística etc.
Além de estar com o curso em andamento, os candidatos às vagas de estágio
precisam preencher outros pré-requisitos
como ter conhecimento no Pacote Ofﬁce,
disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais além de morar na cidade da
vaga, ou ter mobilidade para o deslocamento diário até o local do estágio. O processo seletivo será realizado de forma inovadora por meio de sistema de Inteligên-

cia Artiﬁcial e etapas virtuais, incluindo
avaliações, dinâmicas e entrevistas.

Saiba mais sobre a inscrição e
benefícios do estágio

Os interessados podem realizar inscrição até a próxima quarta-feira, dia 21 de
abril, através do link: https://equatorialestagio.across.jobs/. O processo seletivo é
composto por seis etapas, sendo inscrição, game online, dinâmicas de grupos
virtuais, painel e case de negócios, entrevista ﬁnal com gestores e admissão.
O início do estágio está previsto para
junho deste ano. Além da bolsa de estágio,
os selecionados poderão receber benefícios como auxílio transporte, auxílio refeição e estacionamento. Somado a isso, outra novidade são as ações estruturadas para o desenvolvimento dos selecionados,
envolvendo treinamentos técnicos e comportamentais que serão oferecidos durante o estágio, aﬁm de potencializar o conhecimento e complementar a formação
acadêmica.

IMPAR
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EXPOSIÇÃO

“Desmanche” entra em
cartaz no site do CCVM
A exposição é resultado da seleção de 10 artistas visuais pelo edital Ocupa CCVM e
receberá um artista maranhense convidado

O

Centro Cultural Vale Maranhão – CCVM abre à visitação virtual a partir de hoje,
20, a exposição Desmanche,
que conta com 33 obras de 11 artistas
brasileiros. Com curadoria de Gabriel
Gutierrez, a exposição tem como ﬁo
condutor a possibilidade humana de
reinvenção e subversão das realidades instituídas, por meio do fazer artístico.Situando o conceito de desmanche como dispositivo criativo, a
exposição convida o público à reﬂexão sobre o momento de crise atual e
a necessidade de novos horizontes
para uma reorganização do sistema.
Diante das propostas enviadas pelos
artistas, identiﬁcamos uma vontade
de tratar as esferas da vida comum, do
retorno ao uso e de uma nova ordem
para as coisas. Vivemos tempos difíceis e incertos, em que muitas das situações dadas e que conhecemos, não
fazem mais sentido. Ao mesmo tempo, percebemos uma brecha para
reinvenção, signiﬁcação e reordenação da vida. É um espaço a ser ocupado pelo fazer artístico amplo e compartilhado. Desconstruir e construir
são faces de uma mesma moeda que,
ao ser lançada para o alto, cai em nossas mãos. A exposição é um convite
para aceitarmos esse jogo, comenta
Gabriel.
Obras de artistas maranhenses compõem a exposição
Três maranhenses integram a seleção de artistas que terão suas obras
expostas: Marcos Ferreira, João Almeida e Wilka Sales. A artista de Gra-

jaú (MA) utiliza recursos audiovisuais
para promover suas intervenções artísticas. “As performances Voz de disparo e Sinais de Fumaça foram produzidas quando o isolamento social se
intensiﬁcou e inﬂuenciou meus processos criativos. Nelas, as ferramentas
audiovisuais disponíveis são improvisadas a partir de investigações sobre
corpo, memória e lugar, ampliando o
campo de experimentações e utilizando a intuição como método na
pesquisa em arte”, explica Wilka, que
é veterana em aprovações no edital
Ocupa CCVM, sendo essa sua terceira
seleção. João Almeida leva à Desmanche a obra Tecitura do eu. Composta
de uma instalação e uma vídeo-performance, trata do reconhecimento
identitário do artista e memórias afetivas que se relacionam com sua família e infância.
“Há em cada elemento da obra a
aﬁrmação dos meus processos de criação percebidos desde criança e das
relações de aprendizado obtido com
as artesanias dos meus pais e avós.
Refaço uma trajetória, me desfaço de
peles, tramo e desmancho linhas para
me reconhecer e também ﬁrmar
quem sou, sem perder a consciência
de uma vivência em constante construção”, conta João, que está em sua
5ª exposição como artista visual.
Fechando o trio de maranhenses, o
artista visual e cenógrafo Marcos Ferreira é o convidado desta edição do
Ocupa CCVM. Sua obra, Armadilha, é
feita de crochê e foi produzida durante o período de isolamento social. “O
crochê possibilitou ver o tempo de
outra maneira, podendo, mesmo que

minimamente, se desligar do exterior
e abrir a mente para aprender ainda
mais sobre a técnica”. A obra de Marcos é pensada para provocar no público a sensação de serem atraídos pela
instalação, por conta das cores vivas e
formas geométricas escolhidas, que
imitam teias. “O Ocupa CCVM proporciona expor o meu trabalho a nível
nacional, tendo visibilidade e possibilitando novos acessos. É uma forma
de fomentar a criação artística local,
além de estimular o pensamento e experimentações de novas técnicas e
materiais”, avalia.
Seiscentas cobras feitas de tecido
compõem instalação
A artista baiana Ieda Oliveira apresenta três obras: a instalação Ninho
de cobra e os vídeos Pedra falsa e Com
a cabeça nas nuvens. Os trabalhos
partem de suportes, materiais e objetos do uso cotidiano, como fonte de
uma construção poética visual centrada na conexão entre imagem e palavra. Ninho de cobra é composta de
600 serpentes de tecido e foi inspirada
no dito popular sobre ambientes com
pessoas maldosas. “A relevância dessa
instalação situa-se por estabelecer esse vínculo com a cultura popular e a
arte contemporânea. Como artista canalizadora de experiências, compreendi que o jogo no sentido amplo da
palavra perpassa todo meu trabalho e
processo criativo com os objetos e as
palavras, e que, além de jogar com o
sentido delas, os comportamentos, as
relações e ações estão presentes em
meu processo de criar”, aﬁrma Ieda.

SOLIDÁRIA

DiálogosSolidáriosreúneartistasmaranhensesemlive

Dez elementos que
revelam o realismo
mágico de Gabriel
García Márquez
Dia 17 de abril marcou o 7º aniversário da morte de
Gabriel García Márquez, apreciado como um dos mais
signiﬁcativos escritores da língua espanhola do século
XX e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982.
Ele deixou um legado literário no mundo inteiro e seus
romances foram vendidos mais do que qualquer outro
livro em espanhol. Seu romance “Cem Anos de Solidão”foi traduzido para mais de 40 idiomas. Ao longo de
seus 87 anos de vida, Gabriel García Márquez se tornou
um dos maiores expoentes do Realismo Mágico. Tratase de uma corrente literária que alterna fatos históricos
com situações fantásticas. O Realismo Mágico de Márquez foi inspirado pela natureza da América Latina, suas
lendas e mitos que circulam desde os tempos coloniais.
“Esse movimento se desenvolveu ao longo do século 20
e se tornou uma forma de expressão para estabelecer
uma denúncia social que se caracteriza por um contexto
de guerras civis e grandes diferenças sociais. Gabriel
García Márquez retratou essa realidade e usou o Realismo Mágico para criar beleza e magia em meio ao grande
mal-estar latino-americano”, acrescentou o colombiano David Marín, Lingüista Sênior da Babbel. Buscando
comemorar a vida do escritor, os lingüistas internacionais do aplicativo de aprendizagem de línguas Babbel –
uma das empresas de educação mais inovadoras do
mundo, de acordo com a Fast Company, e detentora do
melhor aplicativo de idiomas, segundo a Forbes – , elaboraram uma lista com dez elementos que revelam o realismo mágico de García Márquez:
Lluvia de ﬂores (livro Cem anos de solidão):
Quando José Arcadio Buendía morre, diminutas ﬂores amarelas caem do céu. Para García Márquez essas
ﬂores trouxeram sorte e ao lado delas nada de ruim poderia acontecer com ele.
Crecimiento del cabello después de la muerte (livro De
amor e outros demônios):
Centenas de anos após a morte de Sierva María, descobre-se que seu cabelo nunca parava de crescer, chegando a 22 metros e 11 centímetros.
Animales ilustrados (livro Amor em tempos de cólera):
O papagaio do Dr. Juvenal Urbino aparece como um
papagaio de grande erudição. Falava com muita clareza
e com maior uso da razão do que alguns humanos. Falava francês, latim e até conhecia algumas partes do Evangelho Segundo São Mateus.
Aparición de muertos (livro Crônica de uma morte anunciada):
Uma missa espírita procura esclarecer o misterioso
desaparecimento dos objetos da casa em que iam morar
Ángela Vicario e seu marido Bayardo San Ramón. A exdona da casa, Yolanda Xius, já falecida, conﬁrmou que
sua caligraﬁa era aquela que estava tentando pegar suas
bugigangas de volta.
Excesiva longevidad (livro Outono do patriarca):
O ditador Zacarías se manteve no poder por mais de
cem anos e morreu com idade indeﬁnida entre 107 e 232
anos.
Pestes de insomnio y amnesia (livro Cem Anos de Solidão):
Uma praga de insônia atinge Macondo. Ela faz com
que as pessoas parassem de se preocupar com o hábito
de dormir. Mais tarde, com a praga da amnésia, todos
começaram a esquecer as coisas, o que levou José Arcadio a colocar placas por toda a casa para lembrar os nomes dos objetos.
Venta del mar (livro Outono do patriarca):
O endividamento do país obriga o ditador Zacarías a
vender o mar aos Estados Unidos, pagando assim as dívidas do Estado.

JORNALISTA YNDARA VASQUES RECEBEM FLÁVIA BITTENCOURT, BETO EHONG E PEDRO SOBRINHO NO DIÁLOGOS SOLIDÁRIOS
Música e solidariedade serão assuntos da primeira, de uma série de
três lives do projeto “Diálogos Solidários”, que estreia nesta quarta-feira,
dia 21 de abril, no canal Inspire e Comunique, no You Tube, às 19h30.
O projeto vai promover um batepapo com artistas que se reinventaram ao longo do período pandêmico e
ao mesmo tempo visa falar de solidariedade, por meio da campanha de arrecadação de alimentos para uma instituição beneﬁcente de São Luís, a
Fraternidade O Caminho, que atende
moradores de rua com comida e roupas.
As doações de alimentos podem ser
entregues no ponto de coleta no Renascença, junto com o parceiro solidário Via Mundo Intercâmbio e Turismo. “É importante que cada um faça a
sua parte, estamos focados no empreendedorismo social e na prática da
responsabilidade social. Importante
esse foco no cuidar do outro”, enfati-

zou Antônio Bacelar, diretor da agência. Doação em dinheiro podem ser
feitas direto na conta da instituição:
Banco Bradesco, agência 2713/ conta:
0011897-4 (Ronaldo Gomes Nunes)
com o nome jurídico Casa de Acolhida Filhos Prediletos (a mesma Fraternidade O Caminho – São Luís).
No primeiro Diálogos Solidários, as
jornalistas Franci Monteles e Yndara
Vasques, vão reunir os artistas Flávia
Bittencourt, Beto Ehong e o apresentador do programa Plugado, na Mirante FM, o jornalista e DJ Pedro Sobrinho. Entre os temas abordados estão: De onde vem à inspiração para
criar? As diﬁculdades e sofrimentos
causados pela pandemia são barreiras? Como ainda ter a capacidade de
se emocionar diante do belo, apesar
de toda tragédia que nos cerca?
Os artistas envolvidos criaram e se
reinventaram durante o período pandêmico. processo de criação ganha
um novo sentido mediante a crise sa-

nitária. Para a cantora Flávia Bittencourt que lançou este mês o videoclipe “Now is Black”, o momento pede
muita atenção entre as relações pessoais. “A música fala justamente sobre
luta pela vida, liberdade e amor”. A
música é parceria com o cantor e
compositor, Beto Ehong, revela a luta
pela vida, liberdade e o amor. Ele garante “que nunca criou tanto como
durante o período pandêmico, pelo
fato de ter ﬁcado mais em casa”, explicou. Junto com Flávia, Beto lançou
também “Na Fita” e no próximo dia 22
lança “Tribo Futurista, em parceria
com a cantora. O Diálogos Solidários
terá três encontros no canal Inspire e
Comunique, da Inspirar Inovação &
Comunicação. De acordo com as jornalistas Franci Monteles e Yndara Vasques, o projeto “incentiva o ser humano a colocar-se no lugar do outro, a
partir de histórias vivenciadas e contadas por convidados em uma roda de
diálogos”.

Humanos que se convierten en animales (livro de De
amor e outros demônios):
Depois de se infectar com a raiva devido à mordida de
um cachorro vadio, um dos escravos acreditava que Sierva María, a ﬁlha do marquês, estava se transformando
em um cachorro.
Lluvia incesante (livro Cem anos de solidão):
Como resultado do assassinato ordenado pela empresa bananeira, um dilúvio atingiu Macondo durante
quatro anos, onze meses e dois dias.
Pájaros fosforescentes (livro Crônica de uma morte
anunciada):
O viúvo de Xius disse ao prefeito que tinha visto um
pássaro fosforescente voando sobre sua velha casa e
pensou que fosse a alma de sua esposa.
“Ler obras na língua original de Gabriel García Márquez é um excelente recurso para aprender ainda mais
sobre o que o idioma espanhol tem a oferecer. Os cursos
da Babbel oferecem contextos culturais sobre os usos e
costumes dos países onde o espanhol é falado. Além disso, a empresa de educação ainda possui outros recursos,
como vídeos e podcasts, que oferecem uma experiência
de aprendizagem multimídia. Tudo isso ajuda os alunos
a adquirir um nível mais avançado de espanhol, com o
qual poderão desfrutar das obras de García Márquez ”,
conclui David Marín, Lingüista Sênior da Babbel.
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NBA

CAMPEONATO MARANHENSE

Rodada vai definir
quem sai, quem fica
Jogos da última rodada da primeira fase vão decidir quem termina em primeiro lugar e
quem desce para fazer companhia ao Imperatriz, que já está rebaixado para 2022
NERES PINTO

A

sétima rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense ﬁcou emocionante e
apresenta na tarde desta
quarta-feira quatro jogos decisivos.
Os confrontos vão apontar quem termina em primeiro lugar e quem desce
para fazer companhia ao Imperatriz
na segunda divisão do ano que vem.
Hoje, Moto e Sampaio Corrêa ocupam as duas primeiras posições, respectivamente. Juventude, Pinheiro,
São José e Bacabal lutam para escapar
da degola. Por enquanto, apenas o Cavalo de Aço está rebaixado. Todas as
partidas começam às 15h30.
Na parte de cima da tabela, o Moto
Club tem 15 pontos, cinco vitórias e
sete gols de saldo. Um triunfo diante
do Pinheiro, no Costa Rodrigues, signiﬁcará a consolidação da liderança
motense com 18, pois, desta forma,
jamais poderá ser alcançado pelo segundo colocado (Sampaio Corrêa),
que tem 13 pontos, quatro vitórias, 10
gols de saldo e joga no Castelão contra
o Iape. Vitória do Tricolor e empate do
Papão dá a classiﬁcação aos bolivianos pela vantagem do saldo de gols.
Do terceiro lugar (Juventude) até
ao sétimo (Bacabal), todos correm o
risco de cair, mas apenas um se juntará ao oitavo colocado (Imperatriz).
Bastará apenas um empate no jogo
marcado entre o BEC e o Cavalo de
Aço, no Estádio Frei Epifânio, para
que a situação seja deﬁnida e estes
dois “morram abraçados”.
O Juventude tem oito pontos, duas

MOTO CLUB VEM DE UMA GRANDE VITÓRIA NO SUPERCLÁSSICO NA SEMANA PASSADA
vitórias e três gols de saldo e enfrenta
o São José, no Nhozinho Santos. O
Peixe Pedra é o sexto colocado com
apenas sete, duas vitórias e saldo negativo de quatro gols. Quem perder
pode dar adeus à classiﬁcação se o
BEC vencer o Imperatriz e chegar aos
9 pontos e o Iape ao menos empatar
com o Moto. Portanto, trata-se de um
confronto direto.
O Iape ocupa a quarta colocação
com oito pontos, duas vitórias e saldo
positivo de dois gols.
O Canarinho pode escapar até com
um empate diante do Sampaio, desde
que o Pinheiro (oito pontos e duas vitórias) não ganhe do Moto Club, nem

Curry bate três
recordes em uma
semana e supera
Kobe e Chamberlain
Stephen Curry teve uma semana mágica na NBA. O
astro do Golden State Warriors quebrou três recordes da
liga em sete dias e superou grandes nomes como Kobe
Bryant e Wilt Chamberlain.
Curry agora é o cestinha de todos os tempos dos Warriors com 17.818 pontos. Além disso, é o único jogador
com mais de 33 anos a conseguir, pelo menos, 30 pontos
em 11 jogos consecutivos.
Steph também se tornou o jogador com mais cestas
de três em 10 jogos seguidos na NBA, com 72 arremessos
convertidos.
O cestinha da equipe de São Francisco comemorou o
feito, mas tratou com muita naturalidade. Curry relembra que, no fundo, não adianta colocar muita pressão
em si mesmo. A fórmula para o sucesso do jogador tem
como maior ingrediente se divertir com o basquete.
“Sendo agressivo, obviamente, mas meio que deixando
o jogo vir até você. Para mim, isso parece uma maneira,
mas estou me divertindo muito apenas jogando basquete e obviamente está funcionando”, explicou Curry.
O treinador dos Warriors, Steve Kerr, acredita que
Curry possa estar em um dos seus melhores momentos
da carreira. Kerr ressalta que grandes jogadores, como
Kobe e Jordan, também tiveram seus momentos de pico,
assim como Curry. “Mesmo para os padrões elevados de
Steph, isso (o momento dele) está acima e além do esperado”, aﬁrmou o treinador.

o São José derrote o Juventude. Tudo,
no entanto, só será calculado, deﬁnitivamente, após o resultado de Imperatriz x BEC.
A sétima posição é ocupada pelo
Bacabal com seis pontos, duas vitórias e 14 gols de saldo negativo.

Regulamento

Na primeira fase, os dois primeiros
colocados avançam diretamente para
as semiﬁnais e aguardam os vencedores dos confrontos entre as equipes
que terminarem entre a terceira e a
sexta posições. Os quatro times disputarão as duas últimas vagas nas semiﬁnais

GRUPO A DA LIBERTADORES

Verdão está pronto para encarar o Universitário

Veja as marcas que Curry bateu

GABRIEL MENINO E RAPHAEL VEIGA TREINAM ANTES DE VIAGEM PARA LIMA, ONDE O PALMEIRAS VAI ESTREAR NA LIBERTADORES 2021
O Palmeiras treinou na manhã da
última segunda-feira na Academia de
Futebol, na última atividade da equipe antes da viagem para Lima, no Peru, onde enfrenta o Universitario, hoje, quarta-feira, às 21h, na estreia do
Grupo A da Libertadores.
As novidades do dia foram as participações dos meio-campistas Gabriel
Menino e Raphael Veiga em parte da
atividade. A dupla ainda depende de
evolução para ﬁcar à disposição de
Abel Ferreira.
Preservado da partida contra o Botafogo-SP, no último domingo, Zé Rafael pode aumentar a lista de desfalques. Ele tem dores no tornozelo. Já
são ausências certas o atacante Breno
Lopes (lesão no joelho), o atacante
Gabriel Veron (lesão muscular) e o

meia Lucas Lima (lesão muscular).
Matías Viña, expulso na ﬁnal da Recopa Sul-Americana, terá de cumprir
suspensão automática. Uma provável
escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo
Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Wesley,
Rony e Luiz Adriano.
O Palmeiras não vence há quatro
jogos. A equipe empatou com Flamengo e Botafogo-SP e perdeu para
Defensa y Justicia e São Paulo nesta
atual sequência. Além do Universitario, o Verdão terá como rivais no Grupo A da Libertadores os argentinos do
Defensa y Justicia e os equatorianos
do Independiente del Valle. O treinamento de terça-feira, o último antes
da estreia, será em Lima.

• O cestinha de todos os tempos
Além dos três títulos da NBA, Curry ostenta a marca de
ser o maior cestinha da história da franquia de São Farancisco. O jogador dos Warriors bateu Wilt Chamberlain no dia 12 de abril, quando superou a marca dos 17
mil 818 pontos. Curry comemorou repetindo a icônica
foto de Chamberlain. Nas redes sociais o time do Golden
State Warriors homenagiou Curry com a frase “recordes
são feitos para serem quebrados”. Spoiler: ele levou bem
a sério.
• Superando Kobe
Na vitória da última segunda-feira contra o Philadelphia
76ers, Stephen Curry superou Kobe Bryant ao se tornar
primeiro jogador de 33 anos ou mais com 11 jogos consecutivos de pelo menos 30 pontos. Kobe era o dono da
marca com 10. Stephen Curry teve, nas últimas 11 partidas, uma média de 44 pontos.
• Haja bola de três
Sem dúvidas, Stephen Curry é especialista em bola de
três. O astro dos Warriors tem uma nova marca para chamar de sua no fundamento: agora ele é o jogador com
mais cestas de três em uma sequência de 10 jogos na
história da NBA. São 72 arremessos convertidos da linha
de três pontos em apenas 10 partidas. A própria NBA
compartilhou um vídeo com as melhores cestas de cada
uma das partidas consecutivas. O jogo contra os Sixers
também tem um peso na carreira de Curry. Foi a vigésima primeira vez, que o jogador conseguiu, pelo menos,
10 bolas de três em um jogo. Nenhum outro atleta da
NBA tem mais de cinco partidas com esse feito.
• Bônus: Igualando o feito de Jordan
Como se não bastassem os recordes, Curry também repetiu uma marca que só Michael Jordan foi capaz: Ser
um jogador com 33 anos ou mais que fez acima de 45
pontos em dois jogos seguidos. Contra os 76ers Curry ﬁcou com 49 pontos e, na partida anterior, contra os Celtics com 49.
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Chefes maranhenses

Em Aldeias Altas

Foi o chef Danilo Dias, com a receita “Escondidinho Cremoso”, quem abriu segunda-feira a websérie “Sabores e Cores dos
Chefes Maranhenses”, produzida pela Prefeitura de São Luís, por meio da sua Setur. O
evento aconteceu no Centro de Culinária Típica, instalado no Museu da Gastronomia
Maranhense (MGM), com a ﬁnalidade de
mostrar receitas com produtos populares no
Maranhão, em redes sociais.

O secretário de estado do turismo, Catulé
Júnior, esteve visitando no último ﬁm de semana a cidade de Aldeias Altas e trouxe de lá
uma boa notícia. A cidade será contemplada
será com um mirante que será construído
em breve pelo Governo do Estado.
A obra, orçada em mais de 1 milhão de reais, será no local mais alto da cidade, onde ﬁca situada a estátua de São João Batista, o padroeiro do município.

Pra curtir
A OAB Maranhão, por
meio do seu presidente Thiago Diaz,
criou a Comissão de
Desenvolvimento
Sustentável, que estabelecerá diálogo
com os mais diversos
setores da sociedade
para fomentar a conciliação entre meio
ambiente e desenvolvimento.

Acabam de ser inauguradas pela
Defensoria Pública Estadual as novas instalações dos núcleos de 2ª
Instância, de Moradia e de Defesa do
Consumidor, na Avenida Colares Moreira, em São Luís. Seguindo todos os
protocolos de prevenção à Covid-19,
a solenidade de entrega, semana
passada, foi comandada pelo defensor-geral Alberto Bastos, que no registro aparece ao lado do procurador-geral de Justiça Eduardo Nicolau, sendo emoldurados pelo corregedor da DPE/MA, Idevalter Nunes, à
esquerda, e pelo subdefensor Gabriel
Furtado e os defensores públicos Ana
Flávia Vidigal e Augusto Gabina, à
direita.

A ideia é promover
cursos, eventos e diálogos com atores da
sociedade que estão
relacionados com
projetos estruturantes e com a defesa do
meio ambiente.

O cantor e compositor
maranhense Paolo
Ravley lançou, nesta
terça, no YouTube, o videoclipe de “É só me
chamar”, do EP intitulado “Lado B”, divulgado ano passado. As
imagens foram gravadas na Escola de Música do Maranhão “Lilah
Lisboa de Araújo”, no
Centro Histórico de
São Luís, com direção
de Lucas Sá e participação especial da atriz
Áurea Maranhão.

Codó iniciou esta semana a vacinação para
pessoas acima de 60
anos. Sempre vigilante, o prefeito e médico
Dr. Zé Francisco tem
sido incansável na coordenação da campanha de vacinação contra o novo corona vírus
em Codó, ele mesmo
tem estado presente na
linha de frente da campanha vacinando a população.

Ministério Público

Oi Conta Zap

Lives do Senac

A Escola Superior do Ministério Público do
Maranhão (ESMP) acaba de promover o lançamento de duas excelentes obras que versam sobre democracia, poder, participação popular e
atuação do Ministério Público.
São elas: “A Legitimidade processual do cidadão
em demandas de natureza difusa: a legitimidade à luz de um sistema jurídico aberto”, do promotor de justiça Francisco Fernando de Morais
Meneses Filho, e “Questões práticas sobre o
Acordo de Não Persecução Penal”, do promotor
de justiça Sandro Carvalho Lobato de Carvalho.

A Oi lança serviço de conta digital que permite a realização de várias operações ﬁnanceiras
por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Com o nome de Oi Conta Zap, o serviço
possibilita o pagamento de contas (água, gás,
luz, telefone e boletos de cobrança), além de
transferência pelo sistema de pagamentos instantâneos PIX e recarga de créditos do celular. A
conta digital da Oi é fácil de usar e pode ser aberta gratuitamente por clientes de telefonia móvel
de qualquer operadora. Basta informar nome
completo, nascimento, CPF e e-mail.

Durante todo o ano de 2021, o Senac está realizando diversas lives especiais com temas focados em educação, mercado de trabalho, gastronomia, meio ambiente, saúde, bem estar e tecnologia da informação, todas realizadas no perﬁl oﬁcial do Senac no Instagram, @senacmaranhao, e no canal da Instituição no YouTube.
A próxima live acontece nesta sexta-feira, 23
de abril, às 15h30, com o tema “Como equilibrar
a vida pessoal e proﬁssional”. Quem vai comandar é a instrutora do Senac em Caxias e psicóloga, Mauriane Lima.

O prefeito do município de Coroatá, Luís
Filho, foi até Brasília
na semana passada
para encontrar pessoalmente o ministro
da Educação, doutor
Milton Ribeiro.
Acompanhado do seu
pai, o líder político
Luís da Amovelar, o
jovem prefeito apresentou demandas e
foi elogiado por não
medir esforços em
busca de melhorias
para os coroataenses.
Nesta quarta-feira,
21, as lojas do Grupo
Potiguar estarão
abertas em São Luís,
mas em horário especial, somente das
09h às 18h. Nesse dia,
o Centro de Distribuição (CD) do Grupo ﬁcará fechado.
Quem quiser aproveitar as diversas ofertas
e o amplo mix de produtos para construção, decoração e
utensílios para o lar
em geral pode aproveitar o feriado do Dia
de Tiradentes para
uma visita às lojas.
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