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TÁBUA DE MARÉ

TER 20.04.2021

00H45 ................ 4.5M

06H24 ................ 1.8M

12H30 ................ 4.6M

19H24 ................ 1.9M

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

98 98232.0262

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

 
 
Dino tapa fissura no grupo 
BASTIDORES

Técnica de enfermagem 
desvia vacinas de índios 
para aplicar em parentes

Rodada vai 
definir quem 

sai e quem fica 
no campeonato 

maranhense

"Diálogos Solidários" reúne artistas 
maranhenses em live hoje

RELACIONAMENTO VIRTUAL: entenda o que é “ghosting”

PÁGINA 8

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 re-
querimento 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 in-
vestigar os 217 municípios”, disse Duarte Jr.
PÁGINA 3

Aprovado projeto de auxílio para 
agências de viagens e turismo

PÁGINA 3

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

Jogos da última rodada da 
primeira fase vão decidir quem 

termina em primeiro lugar e 
quem desce para fazer compa-
nhia ao Imperatriz, que já está 

rebaixado para 2022. PÁGINA 10

F U T E B O L

PÁGINA 5

Se você fizer uma pesqui-
sa no Google colocando “21 de 

abril”, logo a busca se auto com-
pleta com: “feriado de quê?”. Até 
mesmo em conversas com mais 

próximos, alguns perguntam: 
“feriado? de quê?”.  Então veja 

porque hoje é feriado. 
PÁGINA  7

HOJE: 21 de abril é 
feriado de quê?

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

Cri se mi li tar

CLIMA

Governadores discutem
parcerias com EUA

À
s vés pe ras da Cú pu la Mun di al 
do Cli ma, nos di as 22 e 23, e 
em um ce ná rio de crí ti cas in- 
ter na ci o nais às po lí ti cas am- 

bi en tais do go ver no fe de ral, o Fó rum 
de Go ver na do res se reu niu com re- 
pre sen tan tes da Em bai xa da dos Es ta- 
dos Uni dos pa ra so li ci tar a re a li za ção 
de par ce ri as no te ma das mu dan ças 
cli má ti cas.

O fó rum en tre gou uma car ta, as si- 
na da por 21 go ver na do res, di ri gi da ao 
pre si den te dos Es ta dos Uni dos, Joe 
Bi den, apre sen tan do a po si ção do co- 
le gi a do so bre ações ne ces sá ri as pa ra a 
pre ser va ção do meio am bi en te e o 
com ba te aos im pac tos pre ju di ci ais 
das al te ra ções no cli ma e de fen den do 
par ce ri as com a ges tão do de mo cra ta.

No do cu men to, eles in di cam a von- 
ta de de fir mar par ce ri as com o ob je ti- 
vo de pro mo ção do equi lí brio cli má ti- 
co, de ca dei as econô mi cas ver des e de 
ado ção de tec no lo gi as que di mi nu am 
a emis são de car bo no.

“Jun tos po de mos cons truir com 
agi li da de a mai or eco no mia de des- 
car bo ni za ção do pla ne ta, cri an do re- 
fe rên ci as pa ra im pul si o nar a tran si- 
ção da eco no mia mun di al pa ra um 
mo de lo car bo no neu tro, ori en tan do 
uma re to ma da ver de pós-pan de mia”, 
su ge rem os go ver na do res.

As au to ri da des bra si lei ras elen cam 
no tex to as su as res pon sa bi li da des 
com a re du ção dos ga ses de efei to es- 
tu fa, o es tí mu lo a ener gi as re no vá veis, 
o com ba te ao des ma ta men to, à pro te- 
ção do bem-es tar dos po vos in dí ge nas 
e for mas de vi a bi li zar mas si vos re flo- 
res ta men tos.

“A ali an ça Go ver na do res pe lo Cli-

Con sór cio

FÓRUM DE GOVERNADORES SE REUNIU COM REPRESENTANTES DA EMBAIXADA DOS  EUA

ma es tá es tru tu ran do po lí ti cas cli má- 
ti cas, so ci ais e econô mi cas in ter li ga- 
das (ba se do de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel) e vem cons truin do in ter- 
câm bi os com go ver na do res, li de ran- 
ças da Amé ri ca La ti na e go ver nos da 
Eu ro pa”, ar gu men tam os go ver na do- 
res na car ta.

O in tui to, acres cen tam os go ver na- 
do res, é “apre sen tar ino va ções e par- 
ce ri as de al to im pac to, que con si de- 
rem o pro ta go nis mo das agen das lo- 
cais, pa ra al can çar mos o de sen vol vi- 
men to sus ten tá vel de ma nei ra mais 
am pla”.

Não as si nam a car ta os go ver na do- 
res do Dis tri to Fe de ral, Ma to Gros so 
do Sul, Pa ra ná, Rondô nia, Ro rai ma e 
San ta Ca ta ri na.

O Con sór cio do Nor des te tam bém 
en tre gou uma car ta à Em bai xa da dos 
Es ta dos Uni dos, em que co lo ca os 
com pro mis sos dos go ver nos es ta du-
ais com o meio am bi en te. En tre eles 
es tão a con ser va ção das áre as de Ma ta 
Atlân ti ca, Ca a tin ga, Cer ra do e Amazô-
nia e em au men tar as áre as pro te gi das 
e qua li fi car a ges tão das uni da des de 
con ser va ção.

No do cu men to, os go ver na do res do 
Nor des te tam bém ma ni fes ta ram o in- 
tui to de tra ba lhar pa ra a re cu pe ra ção 
de flo res ta em uni da des de con ser va- 
ção, am pli ar os pro gra mas de agri cul- 
tu ra de bai xo car bo no e pro mo ver 
aná li se dos pro gra mas de re gu la ri za- 
ção am bi en tal.

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

Mi nis tro da De fe sa, o ge ne ral Wal- 
ter Sou za Bra ga Net to cri ti cou ações
que co lo quem em ris co a de mo cra cia
bra si lei ra nes ta ter ça-fei ra (20/4). Em
uma ce rimô nia de trans mis são do
car go de co man dan te do Exér ci to, em
Bra sí lia, Bra ga Net to afir mou que, no
atu al mo men to de cri se, os três Po de- 
res de vem ser for ta le ci dos por meio
da união. 

Ele tam bém dis pa rou con tra quem
vê na cri se uma opor tu ni da de pa ra
aten tar con tra a li ber da de, e dis se que
o re sul ta do das ur nas em 2018, que
co lo cou Bol so na ro na Pre si dên cia,
de ve ser res pei ta do. 

“En ga nam-se aque les que acre di- 
tam es tar mos so bre um ter re no fér til
pa ra ini ci a ti vas que pos sam co lo car
em ris co a li ber da de con quis ta da por
nos sa na ção. É pre ci so res pei tar o ri to
de mo crá ti co e o pro je to es co lhi do pe- 
la mai o ria dos bra si lei ros pa ra con du- 
zir os des ti nos do país. A so ci e da de,
aten ta a es sas ações, tem a cer te za de
que as su as For ças Ar ma das es tão pre- 
pa ra das e pron tas a ser vir aos in te res- 
ses na ci o nais”, dis se.

Bra ga Net to tam bém

dis se que o mo men to

re quer um es for ço de

mai or união na ci o nal

pa ra pro mo ver a

va ci na ção e com ba ter a

pan de mia do no vo

co ro na ví rus. Ele ci tou as

ações do Exér ci to na

cri se sa ni tá ria e exal tou

o apoio à va ci na ção de

po vos in dí ge nas e a

atu a ção na lo gís ti ca de

es ta dos e mu ni cí pi os.

“Nes te pe río do de in ten sa co mo- 
ção e in cer te zas, que co lo cam a pro va
a ma tu ri da de, a in de pen dên cia e a
har mo nia das ins ti tui ções de mo crá ti-
cas bra si lei ras, o Exer ci to, a Ma ri nha e
a For ca Aé rea, man têm o fo co em su as
mis sões cons ti tu ci o nais, per ma ne- 
cen do sem pre aten tas à con jun tu ra
na ci o nal”, acres cen tou.

O ge ne ral Bra ga Net to foi anun ci a-
do co mo no vo mi nis tro da De fe sa
após po lê mi cas en vol ven do seu an te- 
ces sor, Fer nan do Aze ve do e Sil va, de- 
mi ti do por Bol so na ro no fim de mar- 
ço. 

A mu dan ça mar cou o iní cio de uma
re for ma mi nis te ri al que re sul tou tam- 
bém na tro ca do co man do das For ças
Ar ma das, às vés pe ras do ani ver sá rio
do gol pe mi li tar de 1964. O epi só dio
fi cou mar ca do co mo a mai or cri se mi- 
li tar das úl ti mas dé ca das no país e
ocor reu por que o pre si den te que ria
co man dan tes que fos sem mais ali- 
nha dos aos seus po si ci o na men tos po-
lí ti cos, es pe ci al men te no que diz res- 
pei to à pan de mia.

Fa ke news

An ti cri me: ve tos são der ru ba dos

Pa che co adia ins ta la ção
da CPI da Co vid-19

O pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co (DEM-
MG), co mu ni cou, on tem, aos se na do res Ot to Alen car
(PSD-BA) e Omar Aziz (PSD-AM) que a reu nião de ins ta- 
la ção da CPI da Co vid, an tes pre vis ta pa ra a pró xi ma
quin ta-fei ra, se rá ape nas no dia 27. A jus ti fi ca ti va do
par la men tar é de que, em ra zão do fe ri a do de ama nhã,
fi ca ria di fí cil ga ran tir a pre sen ça dos se na do res, e ele
pró prio quer apro vei tar es ses di as pa ra or ga ni zar a as- 
ses so ria da co mis são. O avi so a Ot to Alen car foi fei to em
pri mei ra mão, pe lo fa to de ser ele o mais ve lho dos
mem bros do co le gi a do, en car re ga do, por tan to, de con- 
du zir a ses são até a es co lha do pre si den te e do vi ce —
que se rá fei ta de for ma se mi pre sen ci al no dia 27. Aziz foi
co mu ni ca do por que é o no me in di ca do pa ra co man dar
a co mis são.

A de ci são de Pa che co é um alí vio tem po rá rio pa ra o
go ver no, que, após fra cas sar na ten ta ti va de bar rar a
CPI, te rá mais tem po pa ra ten tar mu dar in te gran tes do
co le gi a do, com o ob je ti vo de ga ran tir uma cor re la ção de
for ças me nos des fa vo rá vel. Dos 11 ti tu la res da co mis- 
são, ape nas qua tro são ali a dos do pre si den te Jair Bol so- 
na ro. O Pla nal to te rá mais fol ga, tam bém, pa ra apro fun- 
dar ar ti cu la ções vi san do à re ti ra da de Re nan Ca lhei ros
(MDB-AL) da re la to ria da CPI. O se na dor ala go a no tem
si do al vo de pe sa dos ata ques de bol so na ris tas nas re des
so ci ais des de que seu no me foi in di ca do pa ra a fun ção.
O pró prio par la men tar pe diu ao Twit ter a ex clu são de
mais três mil con tas vin cu la das a es sas agres sões.

Mes mo com o adi a men to da reu nião de ins ta la ção, os
pre pa ra ti vos pa ra os pri mei ros di as de fun ci o na men to
da CPI po de rão ser de for te pres são so bre o go ver no.
Além de re que ri men tos pa ra a con vo ca ção do mi nis tro
da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, de ex-ocu pan tes da pas ta e
do ex-chan ce ler Er nes to Araú jo, se na do res pre ten dem
ou vir o ti tu lar da Eco no mia, Pau lo Gue des. Ou tra dis- 
cus são em cur so é a pos si bi li da de de com par ti lha men to
de in for ma ções com a CP MI Mis ta (CP MI) das Fa ke
News, com o ob je ti vo de apu rar a dis se mi na ção de no tí- 
ci as fal sas so bre va ci nas e ou tros as sun tos re la ci o na dos
à pan de mia.

Além de fo ca rem nas de fi ci ên ci as no com ba te à cri se
sa ni tá ria, in te gran tes da co mis são pre ten dem ana li sar o
au xí lio emer gen ci al pa go pe lo go ver no, cu jo va lor con si- 
de ram bai xo: R$ 150 a R$ 375, de pen den do da com po si- 
ção da fa mí lia be ne fi ci a da. Pa ra is so, o se na dor Ran dol- 
fe Ro dri gues (Re de-AP), au tor do re que ri men to que ori- 
gi nou a CPI e ti tu lar do co le gi a do, de fen de a con vo ca ção
de Gue des. Ou tro ti tu lar da co mis são, o se na dor Edu ar- 
do Bra ga (MDB-AM) ad mi tiu, em en tre vis ta ao Cor reio,
a pos si bi li da de de uma con vo ca ção do ti tu lar da eco no- 
mia, “de pen den do da cir cuns tân cia em que es se re que- 
ri men to for apre sen ta do”. O par la men tar ama zo nen se
dis se es pe rar que a CPI, além de apu rar res pon sa bi li da- 
des pe lo fra cas so no en fren ta men to da pan de mia, con- 
tri bui rá pa ra cor ri gir a atu a ção do go ver no. “Es sa é uma
CPI di fe ren te das ou tras, por que ela acon te ce rá em ple- 
na pan de mia, não é uma CPI so bre fa tos aca ba dos. A
pan de mia es tá, la men ta vel men te, em ple na po tên cia e
com mais de três mil mor tos, em mé dia, por dia. En tão,
vai apu rar omis sões, er ros, até ne gli gên cia das vá ri as es- 
fe ras do po der pú bli co. Mas, ao mes mo tem po, po de rá
apon tar ca mi nhos, ser pro po si ti va, afir ma ti va. Por tan to,
eu te nho uma ex pec ta ti va mui to gran de”, jus ti fi cou.

A opi nião é com par ti lha da pe lo se na dor Hum ber to
Cos ta (PT-PE), tam bém ti tu lar do co le gi a do. “Eu acre di- 
to que da rá tem po pa ra que a atu a ção da CPI con si ga fa- 
zer com que o go ver no ado te uma mu dan ça de ru mo e
atue de uma me lhor for ma no com ba te à pan de mia”,
res sal tou.

 

O se na dor An ge lo Co ro nel (PSD-BA), um dos su plen- 
tes da co mis são, é pre si den te da CP MI das Fa ke News,
que es tá com as ati vi da des sus pen sas em ra zão da pan- 
de mia. O co le gi a do que ele li de ra tam bém é mo ti vo de
pre o cu pa ções pa ra o Pla nal to. For ma da por de pu ta dos
e se na do res, a co mis são tem en tre os al vos dois fi lhos de
Bol so na ro, o ve re a dor Car los Bol so na ro (Re pu bli ca nos-
RJ) e o de pu ta do Edu ar do Bol so na ro (Re pu bli ca nos-RJ).

An ge lo Co ro nel acre di ta que po de rá ha ver uma tro ca
de in for ma ções en tre as du as co mis sões de inqué ri to,
so bre tu do em re la ção à vei cu la ção de no tí ci as fal sas so- 
bre va ci nas e ou tros as sun tos li ga dos à cri se sa ni tá ria.
“Um dos fo cos da nos sa CP MI (das Fa ke News) é a ques- 
tão de pes so as que aten tam con tra a vi da des ca rac te ri- 
zan do as va ci nas. Va mos abrir es sa in ves ti ga ção pa ra ver
se são os mes mos que já des co bri mos lá atrás”, des ta- 
cou.

O Se na do con fir mou, on tem, vo ta ção da Câ ma ra pe la
der ru ba da ao ve to (VET) 56/2019, que bar rou 24 dis po- 
si ti vos do pa co te an ti cri me. San ci o na da pe lo pre si den te
Jair Bol so na ro, a Lei 13.964, de 2019, mo di fi ca a le gis la- 
ção pe nal. Com o re sul ta do no Con gres so, os 24 dis po si- 
ti vos se rão in se ri dos na lei. Os tex tos vão à pro mul ga ção
pe lo Pla nal to. O pro je to apro va do pe lo Con gres so (PL
6.341/2019) pre via pe na de 12 a 30 anos pa ra os ca sos de
ho mi cí dio co me ti do com uso ar ma de fo go de uso res- 
tri to ou proi bi do. Bol so na ro ve tou es se dis po si ti vo por
en ten der que a me di da “vi o la o prin cí pio da pro por ci o- 
na li da de en tre o ti po pe nal des cri to e a pe na co mi na da”.

O tex to ori gi nal tri pli ca va a pe na pa ra cri mes co me ti- 
dos ou di vul ga dos em re des so ci ais ou na re de mun di al
de com pu ta do res. Pa ra Bol so na ro, a me di da vi o la o
prin cí pio da pro por ci o na li da de. Além dis so, se gun do o
pre si den te, a le gis la ção atu al já per mi te o agra va men to
da pe na em um ter ço “na hi pó te se de qual quer dos cri- 
mes con tra a hon ra ser co me ti do por meio que fa ci li te a
sua di vul ga ção”.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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“O objeto da CPI é amplo, é fiscalizar e investigar os 217 municípios”, diz Duarte

PREÇO DA GASOLINA

CPI do Combustível
vai atuar no interior

E
m sua 6ª reu nião, a CPI do 
Com bus tí vel, que tem o de- 
pu ta do es ta du al Du ar te co mo 
pre si den te, apro vou, na úl ti- 

ma se gun da-fei ra (19), mais dois re- 
que ri men tos. Um de au to ria do pró- 
prio pre si den te, que vi sa pro mo ver 
ses sões iti ne ran tes no in te ri or do es- 
ta do, con for me a ne ces si da de e quan- 
ti da de de oi ti vas, ou se ja, de de poi- 
men tos a se rem co lhi dos, em ca da ci- 
da de.

Já o re que ri men to de au to ria do de- 
pu ta do Wel ling ton do Cur so se rá en- 
ca mi nha do à Se cre ta ria de Es ta do da 
Fa zen da (Se faz), que tem por ob je ti vo 
ter aces so a in for ma ções so bre com- 
po si ção de pre ço, car ga tri bu tá ria, en- 
tre ou tros pre cei tos téc ni cos que sub- 
si di em as in ves ti ga ções.

Apro va do por una ni mi da de, o re- 
que ri men to de au to ria de Du ar te tem 
a fi na li da de de cri ar as me lho res con- 
di ções pa ra que ato res da ca deia pro- 
du ti va pos sam ser ou vi dos.

“Apro va mos re que ri men to pa ra 
que es sa CPI pos sa ca mi nhar no in te- 
ri or do es ta do, pa ra que as ses sões não 
fos sem res tri tas à ci da de de São Luís, 
mes mo por que o ob je to da CPI é am- 
plo, é fis ca li zar e in ves ti gar os 217 mu- 
ni cí pi os”, dis se o pre si den te.

Re a jus tes abu si vos em 73% dos 
pos tos ana li sa dos

Na úl ti ma se ma na, a par tir de do- 
cu men ta ções ana li sa das, fo ram cons- 
ta ta dos in dí ci os de pre ços pra ti ca dos 
an tes dos anun ci a dos pe la Pe tro bras. 
Al guns des ses au men tos te ri am an te- 
ce di do a prá ti ca de pre ços da es ta tal, 
ain da que o es to que do com bus tí vel 
fos se com pra do pe la dis tri bui do ra

CPI  ENCONTROU INDÍCIOS DE REAJUSTES ABUSIVOS EM 73% DOS POSTOS ANALISADOS

pe lo va lor an ti go. En tre os pos tos in- 
ves ti ga dos, 73% te ri am pra ti ca do re a- 
jus tes abu si vos.

Ape nas nes te ano, no ve re a jus tes 
fo ram re a li za dos, sen do du as re du- 
ções e se te au men tos. O mais re cen te 
foi anun ci a do na úl ti ma quin ta-fei ra 
(15), in for man do que o pre ço mé dio 
da ga so li na nas re fi na ri as se ria a R$ 
2,64 o li tro, com re a jus te de R$ 0,05 e 

al ta de 1,9%.
Par ti ci pa ram pre sen ci al men te na 

Sa la das Co mis sões o pre si den te Du-
ar te e o mem bro su plen te Wel ling ton 
do Cur so. De for ma re mo ta, o re la tor 
Ro ber to Cos ta, a vi ce-pre si den te Ana 
do Gás, Ci ro Ne to, Zé Iná cio e Zi to Ro- 
lim. A CPI do Com bus tí vel vol ta a re a- 
li zar no va ses são na pró xi ma se gun- 
da-fei ra, dia 26 de abril.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aprovado auxílio para agências de viagens

“APROVAMOS  UM AUXÍLIO  NO VALOR DE R$ 1 MIL, A SER PAGO EM COTA ÚNICA, ÀS AGÊNCIAS DE VIAGENS”, RESSALTOU OTHELINO NETO

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), des ta cou, na ses são
ple ná ria re mo ta des ta ter ça-fei ra (20),
a apro va ção pe lo Par la men to dos
mais de 50 itens cons tan tes na Or dem
do Dia, en tre eles, a Me di da Pro vi só ria
347/2021, de au to ria do Po der Exe cu- 
ti vo, que au to ri za a con ces são de au- 
xí lio emer gen ci al às agên ci as de vi a- 
gens do Ma ra nhão, em com pen sa ção
aos re fle xos cau sa dos pe la pan de mia
da Co vid-19.

O par la men tar des ta cou, tam bém,
a apro va ção da MP 346/2021, de au to- 
ria do Go ver no do Es ta do, que al te ra a
Lei nº 10.505/2016, que ins ti tui o pro- 
gra ma “Mu ti rão Rua Dig na”, des ti na- 
do à exe cu ção de pa vi men ta ção em
vi as pú bli cas; e a apro va ção de no vos
pro je tos de de cre tos le gis la ti vos, que
re co nhe cem o es ta do de ca la mi da de
pú bli ca em mais 15 mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses.

O che fe do Le gis la ti vo dis se que a

apro va ção da MP 347/2021, que se gue
pa ra pro mul ga ção, so ma-se às ou tras
pro pos tas de au xí li os emer gen ci ais
vol ta das aos pro fis si o nais li be rais que
tra ba lham na área do tu ris mo, vi san- 
do mi ni mi zar os im pac tos da pan de- 
mia nos mais di ver sos se to res.

“As agên ci as de vi a gem têm si do
mui to pre ju di ca das nes te pe río do da
pan de mia da Co vid-19. Nós já tí nha- 
mos apro va do ou tros dois au xí li os
des ti na dos a pro fis si o nais do se tor,
co mo os gui as tu rís ti cos, por exem plo,
e, tam bém, pa ra as em pre sas que
trans por tam tu ris tas. Ago ra, apro va- 
mos es se que con ce de um au xí lio
emer gen ci al no va lor de R$ 1 mil, a ser
pa go em co ta úni ca, às agên ci as de vi- 
a gens”, res sal tou Othe li no Ne to.

O par la men tar fa lou, ain da, so bre a
al te ra ção da lei que cri ou o pro gra ma
“Mu ti rão Rua Dig na”, an tes exe cu ta- 
do ex clu si va men te pe las co mu ni da- 
des e que, ago ra, po de rá ser de sen vol- 
vi do tam bém em par ce ria com os mu- 

É

ni cí pi os. “É uma for ma de au xi li ar na
me lho ria da in fra es tru tu ra ur ba na
das ci da des”, afir mou o pre si den te da
As sem bleia.

Ca la mi da de pú bli ca
Na ses são des ta ter ça-fei ra, os mu-

ni cí pi os de Ri a chão, Be la Vis ta do Ma-
ra nhão, Ma ga lhães de Al mei da, Ni na
Ro dri gues, Ama pá do Ma ra nhão, Luís
Do min gues, Por to Ri co do Ma ra nhão,
Gra ça Ara nha, For mo sa da Ser ra Ne- 
gra, Tun tum, Bar rei ri nhas, Con cei ção
do La go Açu, Vi to ri no Frei re, Bar ra do
Cor da e San ta Inês tam bém ti ve ram
apro va dos os pe di dos de re co nhe ci- 
men to do es ta do de ca la mi da de pú-
bli ca em ra zão da Co vid-19.

Se gun do Othe li no, a apro va ção dos
de cre tos vai per mi tir que os ges to res
mu ni ci pais te nham con di ções de
con tra tar ser vi ços e ad qui rir in su mos,
de for ma que pos sam con tro lar me- 
lhor a si tu a ção da pan de mia, mi ni mi- 
zan do o so fri men to da po pu la ção.

1

2

Abrin do es pa ço (1)

Abrin do es pa ço (2)

Sal to no es cu ro

“Só o pro fes sor não quer tra ba lhar na
pan de mia”

Tan que fu ra do (1)

Tan que fu ra do (2)

Au xí lio ao tu ris mo

Di no ta pa fis su ra no gru po
O en con tro, da se ma na pas sa da, do go ver na dor Flá vio Di no

com o vi ce Car los Bran dão (PSDB) e o se na dor We ver ton Ro cha
(PDT) não foi ne nhu ma lar ga da da dis pu ta de sua su ces são em
2022. Mui to pe lo con trá rio, Flá vio Di no si na li zou que tem pre fe- 
rên cia, já que não po de apoi ar os dois ali a dos da li nha de fren te,
mas que não é tem po de ne nhum de les es ti car a cor da. A fo to dos
três, em pé, no ga bi ne te de des pa cho do go ver na dor tem mais do
que sim bo lis mo. Si na li za que Di no, en quan to es ti ver sen ta do na
ca be cei ra da que la me sa, é o juiz do jo go da su ces são es ta du al no
pró xi mo ano. Não é se gre do: a pre fe rên cia re cai so bre o tu ca no
Car los Bran dão, um vi ce-go ver na dor ali a do, com pa nhei ro e le al.

O go ver na dor sa be e de ve ter mos tra do aos dois in ter lo cu to res
que, o ca mi nho pa ra o gru po se man ter no po der an tes e de pois de
2022 é a união. Se rom per a cor ren te fla vis ta, com in di vi du a lis mo
e am bi ções exa cer ba das po de bo tar tu do a per der nu ma só elei- 
ção. Afi nal, o gru po mar cou a his tó ria do Ma ra nhão des de 2014,
com o des mon te do sis te ma sar neís ta, usan do com fer ra men ta,
boa par te dos par ti dos vin cu la dos ao pró prio sar neís mo. O se gre- 
do pa ra es sa en ge nha ria se man ter de pé é não re ti rar qual quer pi- 
lar da cons tru ção. Se um ra cha, to do o res tan te da en gre na gem vai
abai xo. Afi nal, cons tru ção po lí ti ca não é fei ta de bar ro e ci men to,
mas sim de idei as.

Ho je é pre fe rí vel evi tar o des man te lo da cons tru ção do go ver- 
na dor do PC doB, do que fa zer ma nu ten ção, com re pa ros aqui e
aco lá. Se Car los Bran dão e We ver ton Ro cha saí rem pa ra o con- 
fron to de ur nas em 2022, se rá o pri mei ro pas so pa ra des man te lar
a es tru tu ra de go ver no que tem si do uma das mais bem ava li a das
no Bra sil. Prin ci pal men te se es sa di vi são lo cal es ti ver vin cu la da à
dis pu ta pre si den ci al, que pro me te ser his tó ri ca: Jair Bol so na ro
man dan do no Pa lá cio do Pla nal to, e a es quer da se ape dre jan do,
com pe de tis ta Ci ro Go mes, usan do seu es ti lin gue cer tei ro pa ra
atin gir Lu la, um ali a do his tó ri co de Flá vio Di no, que vi ve tro can do
so cos e pon ta pés com Jair Bol so na ro.

As sim, o jo go da su ces são es ta du al no Ma ra nhão es tá in trin si- 
ca men te amar ra do à dis pu ta pre si den ci al, en vol ven do du as ide o- 
lo gi as mun di al men te an tagô ni cas: a es quer da re pre sen ta da por
Flá vio Di no até em di men são na ci o nal, e a ex tre ma di rei ta, li de ra- 
da no Bra sil e sim bo li za da em ou tros paí ses por Jair Mes si as Bol- 
so na ro. No Ma ra nhão, Flá vio Di no ele geu os três se na do res e foi
elei to du as ve zes no pri mei ro tur no. Seu gru po con ta com a mai o- 
ria dos de pu ta dos fe de rais, es ta du ais e pre fei tos elei tos em 2020.
Se to da es sa es tru tu ra po lí ti ca ruir em 2022, fi ca im pos sí vel ima gi- 
nar co mo se rá con ta da a his tó ria das du as elei ções ge rais que mu- 
da ram o sis te ma po lí ti co do Ma ra nhão, a par tir de Flá vio Di no.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão e os se cre tá ri os de Saú de,
Car los Lu la e da Edu ca ção, Fi li pe Ca ma rão com pa re ce ram ao Co- 
lé gio Cin tra, bair ro Anil, pa ra acom pa nhar o iní cio da va ci na ção
dos pro fis si o nais da re de es ta du al de Edu ca ção.

Car los Bran dão tem si do uma pre sen ça ca da vez mais amiú de
em atos ofi ci ais do go ver no. É uma de mons tra ção da con fi an ça
que Flá vio Di no de po si ta no seu com pa nhei ro de cha pa que, a
par tir de abril do pró xi mo ano es ta rá à fren te do Pa lá cio dos Leões.

Nu ma de cla ra ção cor tan te, o ex-chan ce ler do Bra sil Cel so
Amo rim, ana li sou a pos tu ra do pe de tis ta ce a ren se: “Ci ro Go mes e
des gar rou de vez da es quer da”. Ago ra ele es tá se jun tan do às pes- 
so as que mais cri ti ca va, co mo ACM Ne to (DEM).

 

Dis pa ro do lí der do go ver no Bol so na ro na Câ ma ra, de pu ta do
Ri car do Bar ros, de fen den do au la pre sen ci al, ci tan do os pro fis si o- 
nais de saú de, de trans por te, se gu ran ça e do co mér cio que es tão in- 
do tra ba lhar.

 
O mi nis tro do STF, Ri car do Lewan dows ki au to ri zou o

Ce a rá a tam bém im por tar va ci na rus sa, se An vi sa não
de ci dir até o fim de abril. No dia 13, ele já ha via da do a

mes ma li mi nar pa ra o go ver na dor Flá vio Di no fa zer a
com pra de 4,5 mi lhões de do ses Sput nik V.

 
O Es ta do do Ma ra nhão pro to co lou o pe di do de au to ri- 

za ção pa ra im por ta ção, em ca rá ter ex cep ci o nal, de
do ses da va ci na Sput nik V, no dia 29 de mar ço de 2021.

Co mo a An vi sa não deu o aval, Lewan dows ki deu-lhe
pra zo. Se não cum prir, o Ma ra nhão com pra rá di re to.

Ain da em fo co a de nún cia do pro gra ma Fan tás ti co (TV Glo bo)
re la ti va à ir re gu la ri da de fis cal so bre des pe sas com com bus tí veis e
lu bri fi can tes, de 104 de pu ta dos fe de rais, com res sar ci men tos ab- 
sur dos pe la Câ ma ra, en tre os anos de 2019 e 2020.

O de pu ta do Mar re ca Fi lho, um dos ci ta dos, dis se que su as no- 
tas de com bus tí veis, de nun ci a das es tão ab so lu ta men te cor re tas.
Ele ex pli cou que jun tou to do o con su mo de le e as ses so res, por um
mês, em uma só no ta e pres tou con tas. En tão tá.

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, Othe li no
Ne to (PC doB), des ta cou co mo po si ti va a lei apro va da que au to ri- 
za au xí lio emer gen ci al de R$ 1 mil às agên ci as de tu ris mo. Ou tros
dois au xí li os já ha vi am si do apro va dos pa ra gui as e trans por ta do- 
res de tu ris tas.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS LU LA
Se cre ta rio de Es ta do da Saú de do Ma ra -
nhão

Lição de cooperação 

Era abril de 2016 em São Luís e, na que la
ma nhã, o pri mei ro com pro mis so à fren te da
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de foi a cam pa- 
nha de va ci na ção con tra a in flu en za. Há cin- 
co anos a lem bran ça do epi só dio me acom- 
pa nha. Eu ha via aca ba do de as su mir a ges- 
tão da Saú de no Ma ra nhão e, ao che gar no
Cen tro de Saú de do João de Deus, de fen di o
prin cí pio da imu ni za ção co mo a for ma efi- 
caz de pre ve nir do en ças e su as trá gi cas con- 
sequên ci as. Na mai o ria dos mo men tos se- 
guin tes, e mui to mais ago ra no en fren ta- 
men to da pan de mia, nos sas ações se man- 
tém co or de na das na de fe sa do SUS e das va- 
ci nas. Es ta pre mis sa é  ine go ciá vel.

Ado tar a de fe sa da va ci na ção é tam bém
um meio de cui dar das pes so as, pro te gê-las
da Co vid-19 e uma es tra té gia in dis pen sá vel
na ba ta lha con tra o ví rus. Si ga mos o exem- 
plo de Is ra el, com mais de 53% da po pu la ção
va ci na da, as más ca ras dei xa ram de ser obri- 
ga tó ri as a par tir de ho je, 18 de mar ço. O pi co
de ja nei ro, com mais de 10 mil in fec ções diá- 
ri as, foi re du zi do a me nos de 200 ca sos po si- 
ti vos. Ago ra que o Bra sil che gou a imu ni zar
12% da po pu la ção com a pri mei ra do se. A
se gun da es tá em an da men to e a ex pec ta ti va
é con cluir a va ci na ção de to dos os gru pos até
o fi nal do ano. Tem po de mais.

Nes te pon to, uma vi tó ria ne ces sá ria: o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) de ter mi nou
que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia (An vi- 
sa) de ci da, até 28 de abril, so bre o pe di do do
Go ver no do Ma ra nhão pa ra im por ta ção da
va ci na Sput nik V. Is to re pre sen ta a aqui si ção
de 4,6 mi lhões de do ses pa ra ace le rar o pro- 
ces so de va ci na ção. Fi nal men te, ima gi no o
dia em que a po pu la ção ma ra nhen se se rá
am pla men te imu ni za da no me nor tem po
pos sí vel. Te mos pres sa e a Sput nik V tem efi- 
cá cia ge ral de 91,6%.

En quan to is so, de ma nei ra ain da tí mi da,
re ce be mos es ta se ma na mais 154.600 do ses
de imu ni zan tes, sen do 62.600 de Co ro na Vac
e 92.000 de As tra Ze ne ca. Aqui, as sim co mo
em to do o país, a dis tri bui ção fra ci o na da re- 
tar da a imu ni za ção, im põe one ro sa lo gís ti ca
de dis tri bui ção e afe ta o pro ces so. Com a fal- 
ta de pla ne ja men to do Mi nis té rio da Saú de,
o Ma ra nhão to ta li za, ape nas, o re ce bi men to
de 1.499.190 do ses pa ra imu ni zar pou co
mais de 1% da nos sa po pu la ção. Nos so ca- 
mi nho se rá lon go.

Es se ce ná rio lan ça de sa fi os àque les que
têm a mis são de cui dar das pes so as. Mes mo
as sim, há in di ca do res de uma cres cen te res- 
pos ta, so bre tu do em re la ção a ta xa de ocu- 
pa ção de lei tos e a ta xa de mor ta li da de. O
nos so es ta do em pre en deu mui tas ini ci a ti vas
exi to sas no en fren ta men to ao no vo co ro na- 
ví rus.  Im plan ta mos mais de 980 lei tos ex clu- 
si vos pa ra pa ci en tes com Co vid-19 na re de

es ta du al, em 2021. As me di das de res tri ção,
o re for ço da fis ca li za ção, os au xí li os do Go-
ver no do  Ma ra nhão se tor na ram fun da men- 
tais pa ra o con tro le des ta se gun da on da da
Co vid-19.

Ago ra, no va men te, o es ta do tem a me nor
ta xa de mor ta li da de por co ro na ví rus no país.
De acor do com o Bo le tim Ex tra or di ná rio da
Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), o Ma ra- 
nhão re gis tra 95 mor tes por 100 mil ha bi tan- 
tes. E em bo ra não se ja su fi ci en te pa ra fle xi- 
bi li za ção das me di das sa ni tá ri as, a pes qui sa
de mos tra os re sul ta dos dos in ves ti men tos
em vi gor no es ta do nas áre as de ser vi ço, lo- 
gís ti ca e tec no lo gia.

Vi ve mos um mo men to de ci si vo no en- 
fren ta men to da pan de mia. Nos sos pro fis si- 
o nais pro te gem ca da pa ci en te em seus lei tos
e a ca da do se apli ca da de va ci na. No pa no ra- 
ma de pre vi são mais oti mis ta, a aqui si ção de
4,6 mi lhões de do ses da Sput nik V re pre sen ta
um las tro de es pe ran ça pa ra os ma ra nhen-
ses. Não po de mos fi car pa ra li sa dos. Nos sa
mis são con ti nua, cin co anos de pois, for ta le- 
ci da. Cui dar de to dos os ma ra nhen ses atra- 
vés da ci ên cia. Não abri re mos mão em ne- 
nhu ma hi pó te se, não de sis ti re mos sob ne-
nhu ma con di ção. Va ci nar mais e mais rá pi-
do até que es te ja mos com ple ta men te imu- 
ni za dos. Subs ti tui re mos as más ca ras por lar- 
gos sor ri sos quan do ven cer mos. Va mos ven- 
cer!

Por que a gente é assim?
Os ver sos de Ca zu za, ti ra dos da can ção

“Por que a gen te é as sim?” (par ce ria com
Fre jat e Eze qui el Ne ves), eco am na mi nha
ca be ça en quan to leio as no tí ci as: o Bra sil ca- 
mi nha ra pi da men te pa ra se tor nar o mai or
ce mi té rio a céu aber to do mun do. A pan de- 
mia da CO VID-19 en con trou nes tas pla gas,
ou tro ra tão aco lhe do ras, o am bi en te ide al
pa ra se pro li fe rar e se gui mos, re sig na dos, ru- 
mo ao pa ta mar de meio mi lhão de mor tos.
To da via, nos sa tra gé dia não se li mi ta à pan- 
de mia, des cri ta pe lo ci en tis ta Mi guel Ni co le- 
lis co mo “uma Fu kushi ma bi o ló gi ca”. Nes te
mo men to há cer ca de 120 mi lhões de bra si- 
lei ros em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar,
eu fe mis mo pa ra a pa la vra “fo me”. Ul tra pas- 
sa mos a ca sa dos 20 mi lhões de de sem pre ga- 
dos, a eco no mia des mo ro na, o sis te ma de
saú de en tra em co lap so, a cul tu ra ago ni za, o
au to ri ta ris mo ex põe gar ras ca da vez mais
afi a das e o obs cu ran tis mo per deu a ver go- 
nha de exi bir a sua ig no rân cia tru cu len ta.
Em al gum lu gar do ca mi nho co me te mos um
er ro mons tru o so.

On de te ria se da do o pon to de in fle xão,
no qual per de mos a ca pa ci da de de ori en tar
nos so des ti no co mo na ção? Su cum bi mos a
his te ri as que, há pou co tem po, se ri am ti das
co mo ane dó ti cas, mas que ho je pu lu lam à
nos sa vol ta. Co mo foi que o es pec tro do co- 
mu nis mo vol tou a nos as som brar? Quan do
pas sa mos a crer que as va ci nas nos tor na ri- 
am cri a tu ras saí das de um ro man ce de H. G.
Wells? Co mo per mi ti mos que se acen des- 
sem as fo guei ras in qui si to ri ais – ago ra ma- 
nu se a das por des cen den tes dos an ti gos per- 
se gui dos pe lo Tri bu nal do San to Ofí cio? Co- 
mo vi ra mos es ses ter rí veis ca ni bais de nós
mes mos? Olha mos o abis mo e ele nos olhou
de vol ta. Um cí ni co di ria que nos so Ru bi cão
exis ten ci al re mon ta a 22 de abril de 1500 – e
ele não es ta ria de to do er ra do. Mas a cons- 
tru ção des se Bra sil, que ho je se des nu da pa- 
ra o mun do de ma nei ra qua se re pug nan te, é
re che a da de epi só di os que aju dam a ex pli car
co mo nos tor na mos o que nos tor na mos.

“A es cra vi dão per ma ne ce rá por mui to
tem po co mo a ca rac te rís ti ca na ci o nal do
Bra sil”, fra se pro fé ti ca de Jo a quim Na bu co,
ain da nos as som bra. As mor tes re gis tra das
du ran te a Ba lai a da, a Ca ba na gem, a Sa bi na- 
da o mas sa cre de Ca nu dos ou a Re vol ta dos
Ma lês não nos cau sam in dig na ção. 

Os cor pos ne gros se vi ci a dos que pro mo- 
ve ram a Re vol ta da Chi ba ta me re cem pou- 
cas li nhas em nos sa his to ri o gra fia. Quan tos
bra si lei ros co nhe cem a his tó ria do Mas sa cre
dos Po ron gos, a cha ci na do re gi men to de
sol da dos ne gros du ran te a Re vo lu ção Far- 
rou pi lha? Quan tos ou vi ram fa lar na ba ta lha
de Acos ta Ñu, na qual mi lha res de cri an ças
pa ra guai as fo ram mas sa cra das pe las for ças
da Trí pli ce Ali an ça, du ran te a Guer ra do Pa- 
ra guai? Pa ra fra se an do Al dir Blanc, é o Bra sil,
e não o Bra zil, que não co nhe ce o Bra sil. Re- 
cor ren do a Ca zu za no va men te, “so mos ca- 
bo clos que ren do ser in gle ses”. Por não nos
co nhe cer mos e nos en ver go nhar mos de
nos sas raí zes não eu ro pei as é que es ta mos
con de na dos a ser co mo so mos. A mor te de
um ve lho co lo ni a lis ta bri tâ ni co pro vo ca em
al guns de nós mais com pai xão que a mor te
co ti di a na de qua tro mil con ci da dãos.

Não é à toa que o sal va ci o nis mo la va ja tis- 
ta en con trou em mui tos de nós uma se a ra
mais do que fér til pa ra des per tar o des pre zo
pe lo Es ta do De mo crá ti co de Di rei to, a fo bia
pe la le ga li da de e o es gar ça men to dos frá geis
li a mes ins ti tu ci o nais que ain da nos re gem.
Ser um de fen sor da le ga li da de é ho je um ato
tão re vo lu ci o ná rio quan to es guei rar-se pe- 
las bar ri ca das da Pa ris de Maio 1968.

 O ga ran tis ta des tes tem pos som bri os é
uma fi gu ra qua se tão con tes ta do ra quan to
um hip pie na San Fran cis co dos anos 60. A
Cons ti tui ção foi sen do tão ul tra ja da que es tá
a pon to de trans for mar-se em uma uto pia
qua se tão diá fa na quan to o Flower Power.
Tu do sob o be ne plá ci to – quan do não cum- 
pli ci da de – de uma enor me par ce la da po pu- 

la ção, in cluin do aí fi gu ras con si de ra das de
“no tó rio sa ber ju rí di co”. Tim Maia, per so na- 
gem que ti nha uma vi são mui to ar gu ta do
Bra sil, cos tu ma va di zer que aqui “pros ti tu ta
se apai xo na, ca fe tão tem ciú me e tra fi can te
se vi cia”. Se es ti ves se vi vo, tal vez acres cen- 
tas se: “e os ju ris tas são con tra a Cons ti tui- 
ção”.

Mas, afi nal de con tas, por que a gen te é
as sim? Nos sa he ran ça es cra vo cra ta ex pli ca
mui to so bre a cons tru ção des se Bra sil es ta- 
men tal. A di men são au to ri tá ria que per pas-
sa nos sas ins ti tui ções tam bém aju da a en- 
ten der o porquê da nos sa pas si vi da de. A ga- 
nân cia das nos sas clas ses do mi nan tes, seu
pou co apre ço pe la de mo cra cia e sua sub ser- 
vi ên cia ao po der im pe ri al dos EUA – vi de
1964 – tam bém são uma for mi dá vel bar rei ra
à al ti vez que de ve ca rac te ri zar qual quer po- 
vo. Mas es sas cir cuns tân ci as his tó ri cas não
ex pli cam tu do. Há al go de po dre no rei no de
Ma cu naí ma que ain da de ve rá me re cer mai-
or aten ção de his to ri a do res, so ció lo gos, fi ló- 
so fos e ou tros ci en tis tas so ci ais.

Ao ou vir mos o rá dio – coi sa que fa ço ca da
vez mais ra ra men te – nos de pa ra mos com a
tri lha so no ra des te Bra sil do ago ra. É uma su-
ces são de ruí dos des co ne xos, em meio a
uma cons tran ge do ra po bre za harmô ni ca,
me ló di ca e vo ca bu lar, de on de ema nam im- 
pro pé ri os con tra a dig ni da de das mu lhe res,
num pro ces so de de se du ca ção ca fa jes te e
vul gar. O Bra sil cos tu ma va ser aqui lo que as
pes so as ou vi am – o sam ba, o cho ro, a Bos sa
No va e o Tro pi ca lis mo aju dam a per ce ber is- 
so. Por tan to, en quan to es sa in dig ni da de
con ti nu ar a bro tar de nos sas rá di os, te vês,
ce lu la res e apa re lhos de som, o Bra sil es ta rá
con de na do a ser es sa gi gan tes ca Chernobyl
aos olhos do mun do. A co re o gra fia gro tes ca
dos elei to res de um de ter mi na do can di da to
nas elei ções de 2018 aju da a re for çar es se di- 
ag nós ti co. O Bra sil vi ve uma te ne bro sa cri se
hu ma ni tá ria, so ci al, econô mi ca, po lí ti ca,
ins ti tu ci o nal e, so bre tu do, es té ti ca.

AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta

Um res pi ra dor pa ra
a nos sa de mo cra cia

A ta re fa mais ur gen te di an te de uma das mai o res cri ses po lí ti- 
cas da nos sa his tó ria é re pen sar o Bra sil, o que sig ni fi ca re ver com
se re ni da de e lu ci dez – e aci ma de tu do com co nhe ci men to – a ex- 
pe ri ên cia na ci o nal. Es ta é uma ta re fa bá si ca, fun da men tal. Te mos
de nos co nhe cer, em vez de fi car re pe tin do cli chês fal si fi ca do res
da nos sa tra je tó ria no tem po. A atu al cri se po lí ti ca bra si lei ra tem
ori gem nos “par ti do cra tas” e é for ta le ci da pe las for ças po pu lis tas,
que se con ver tem num ri to va zio na ho ra da for mu la ção e exe cu- 
ção das po lí ti cas pú bli cas, cor ro en do a re pre sen ta ti vi da de e fra gi- 
li zan do a de mo cra cia, ao di zer uma coi sa e fa zer ou tra, num jo go
cí ni co e ma ni pu la dor.

São es sas for ças que vêm im pe din do que o país vi re a pá gi na e
en tre no ca pí tu lo inau gu ral de uma no va cul tu ra po lí ti ca e um no- 
vo sis te ma de po der, cons truin do um no vo Bra sil, coi sa que não
in te res sa àque les que ti ve ram a opor tu ni da de his tó ri ca de dar o
pon ta pé ini ci al nes sa par ti da e não o fi ze ram, ra su ran do o ma pa
po lí ti co da de mo cra cia. O que se de fen de, de mo do bre ve, mas
nem por is so ir re le van te, é a ne ces si da de de con fi gu ra ção de uma
po lí ti ca de mi li tân cia ci da dã, com a ci da da nia se cons ti tuin do co- 
mo ten dên cia à au tor re pre sen ta ção, sem to mar co nhe ci men to do
“par ti do cra tis mo” pro fis si o nal e seus ex pe di en tes sur ra dos e apo- 
dre ci dos.

A mu dan ça até ago ra no Bra sil não acon te ceu, mas há uma rei- 
vin di ca ção ador me ci da, não ex tin ta, que mais ce do ou mais tar de,
pro me te su bir ace sa ao cen tro do pal co. É ne ces sá rio re pen sar a
so ci e da de e rein ven tar a Na ção, di an te da nos sa cres cen te in ca pa- 
ci da de de so lu ci o nar pro ble mas ca da vez mais com ple xos, fa- 
lhan do cons tan te men te na en tre ga do pro je to pro pos to na Car ta
Cons ti tu ci o nal de 1988.

Não es ta mos en ca ran do, em to da a sua com ple xi da de, a ex pe- 
ri ên cia na ci o nal, com a his tó ria ofi ci al subs ti tuin do men ti ras an- 
ti gas por men ti ras no vas. Co mo dis se o his to ri a dor Ser gio Bu ar- 
que de Ho lan da no li vro ‘Raí zes do Bra sil’, na po lí ti ca bra si lei ra, as
plan tas cres cem, mas não se sus ten tam. O agri cul tor re mo ve as
plan tas e co lo ca no vas mu das. O pro ble ma per sis te, pois a ter ra
não foi re vol vi da e o subs tra to con ti nua com pro me ten do o ple no
de sen vol vi men to da plan ta.

Vi ve mos uma cri se po lí ti ca sem pre ce den tes. Ela atin ge não
um par ti do ou ou tro, mas co lo ca em xe que to do o sis te ma po lí ti co
es ta be le ci do. Nos sos par ti dos po lí ti cos se ren de ram à ló gi ca do
cor po ra ti vis mo. Eles não re pre sen tam os in te res ses da so ci e da de,
mas ape nas os seus pró pri os in te res ses. Di an te dis so, a quei xa não
é ape nas re la ti va à bai xa qua li da de de nos sa atu al re pre sen ta ção
po lí ti ca, que, de fa to, é uma coi sa en tris te ce do ra. É uma quei xa
mais fun da men tal, mais es sen ci al, co mo re cu sa do ‘es ta blish- 
ment’ po lí ti co-par ti dá rio, re cu sa do dé fi cit de de mo cra cia que
sen ti mos no país. Na ver da de, nós não te mos par ti dos po lí ti cos,
te mos par ti dos elei to rais – e só. Um sis te ma des ses es tá his to ri ca- 
men te con de na do.

Mui tos fa to res pa re cem nos le var a um des co la men to da re a li- 
da de so ci al, que cul mi na na fal ta de ade rên cia da po pu la ção aos
pro gra mas par ti dá ri os, que não pro cu ram saí da al gu ma pa ra a
cri se po lí ti ca. Os par ti dos acham que en car nam o in te res se na ci o- 
nal e pa re cem que rer tu do, me nos pen sar. O pen sa men to – prin ci- 
pal men te, o pen sa men to li vre, na da dog má ti co, na da sub ser vi en- 
te a dog mas e prin cí pi os apri o rís ti cos — vi rou uma es pé cie de
mal di ção e é es tig ma ti za do. Eles se acham in fa lí veis e nun ca re co- 
nhe cem os er ros e nem os cri mes gra vís si mos que co me tem con- 
tra a de mo cra cia e con tra o po vo bra si lei ro. Pai ram aci ma dos
mor tais e fa lam so bre coi sas re ais nu ma lin gua gem que nin guém
en ten de e sem ne nhum si nal de au to crí ti ca.

Há uma des co ne xão com a re a li da de, com as pes so as su pe res- 
ti man do seu lu gar, sua for ça, em de tri men to de uma lei tu ra cla ra
do re al. Che ga mos ao grau ab so lu to da re dun dân cia po lí ti ca. E
não va mos sair dis so se não re dis cu tir mos im pi e do sa men te as
idi o ti ces que fi ze mos pa ra al can çar tão ní ti do e es pe ta cu lar fra- 
cas so. Os par ti dos po lí ti cos só to le ram a de mo cra cia, na me di da
em que pos sam con tro lar o apa re lho es ta tal e, a par tir de en tão,
fa zer o que bem en ten de rem com a so ci e da de, na ba se de um “po- 
pu lis mo tec no crá ti co”.

Ja mais os par ti dos lu ta ram pe la de mo cra cia no Bra sil. Eles cri- 
am uma fan ta sia bem dis tan te da re a li da de, com a de mo cra cia
sen do olha da co mo ma ni pu la ção ali e nan te, le van do o Bra sil à pi- 
or cri se de sua his tó ria. Es sa re a li da de apa re cia cla ra e es can da lo- 
sa men te na fren te de nos sas ca ras com a sim bi o se en tre o pú bli co
e o pri va do que rei na so be ra na men te na po lí ti ca na ci o nal. Exem- 
plos ex tre mos e es can da lo sos da pro mis cui da de en tre o pú bli co e
o pri va do não fal tam. Mui ta coi sa acon te ceu e vem acon te cen do
na his tó ria po lí ti ca do Bra sil, uma con jun tu ra de re tro ces sos.

São Luís, quarta-feira, 21 de abril de 2021
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CO MO SE AMAR E AMAR O OU TRO?

Qual o fu tu ro do da te?

Sumiu, desapareceu

Entenda o que 
é “ghosting”

1
983. Mi ra ce ma do Nor te, fim de tar de. A Rá dio
Ati vi da de le va até vo cês mais um pro gra ma da
sé rie de di que uma can ção a quem vo cê ama. O
lo cu tor tem em mãos a car ta de uma ou vin te que

as si na com o sin ge lo pseudô ni mo de Ma ri po sa Apai xo- 
na da de Gua da lu pe. Ela con ta que no dia que se ria o
mais fe liz da sua vi da, Ar lin do Or lan do, seu noi vo, um
ca mi nho nei ro co nhe ci do da pe que na e pa ca ta ci da de
de Mi ra ce ma do Nor te, fu giu, de sa pa re ceu, es ca fe deu-
se. A his tó ria cri a da pe lo can tor e com po si tor Evan dro
Mes qui ta pa ra a mú si ca “A dois pas sos do pa raí so”, da
Blitz, su ces so na dé ca da de 1980, se re pe te na vi da atu al,
em to das as par tes do mun do, com o no me de ghos ting,
no va pa la vra pa ra de la tar o mais po pu lar “pé na bun da”.

Ter mo for ja do a par tir da vi da ex pe ri en ci a da nos apli- 
ca ti vos de re la ci o na men tos, di an te das re la ções amo ro- 
sas que nas cem no mun do vir tu al, que têm co mo do se
de cru el da de o tér mi no en cer ra do sem qual quer ex pli- 
ca ção ou con ver sa. A pes soa sim ples men te de ci de su- 
mir da vi da da ou tra sem se des pe dir, sem avi so pré vio
ou, até mes mo, se pre o cu par em es cre ver uma men sa- 
gem: “Fui”.

Re la ci o na men tos nun ca fo ram fá ceis ou unâ ni mes.
As vi vên ci as e ex pe ri ên ci as são in di vi du ais, mas ao se
tra tar de as sun tos do co ra ção e das re la ções amo ro sas
mu dam-se os no mes, mei os, ce ná ri os, épo cas, sé cu los,
mas o im pas se e de sen ten di men to en tre ca sais, de to- 
dos os gê ne ros, se apre sen tam com ati tu des se me lhan- 
tes pa ra o bem e pa ra o mal, pa ra con quis tar e afas tar,
amar e de sa mar. Quem já não pas sou pe la se guin te si tu- 
a ção: co nhe ce al guém, tro ca nú me ro de te le fo ne, con- 
ver sa por men sa gens, e-mails ou What sApp, re des so ci- 
ais ou apli ca ti vos, mar ca en con tros, co me ça um re la ci o- 
na men to, tu do pa re ce ir bem e, de re pen te, uma das par- 
tes se vê no vá cuo, no si lên cio por que a ou tra par te, sim- 
ples men te, foi em bo ra. De sa pa re ceu sem dar no tí ci as.

Ghos ting, pa la vra em in glês, de ri va de ghost, fan tas- 
ma. En tão, se apli ca a pes so as que sa em de um re la ci o- 
na men to vi ran do fan tas mas, in vi sí veis. En cer rar um en- 
con tro da noi te pa ra o dia, cor tan do to do ti po de co mu- 
ni ca ção, não é no vi da de, não co me çou ago ra. Cer to é
que as no vas tec no lo gi as tor na ram es ta prá ti ca mais co- 
mum. E mes mo com as pes so as vi ven do uma pan de- 
mia, di an te do ris co mor tal da CO VID-19, com o en con- 
tro nes te mo men to ten do de fi car ape nas no am bi en te
vir tu al e não pre sen ci al, as con sequên ci as emo ci o nais e
sen ti men tais po dem afe tar ain da mais a saú de men tal e
até mes mo a fí si ca di an te do iso la men to so ci al.

Em de poi men to, que te ve a iden ti da de pre ser va da a
pe di do, A.M., de 46 anos, pro fis si o nal li be ral, con ta que
des de que se di vor ci ou, em 2012, não em pla cou ou tro
re la ci o na men to sé rio e acre di ta que to do mun do tem
uma his tó ria de ghos ting pa ra con tar. É um com por ta- 
men to que sem pre exis tiu, só que ago ra ga nhou um ca- 
rim bo, uma de no mi na ção. Tal vez a di fe ren ça nos tem- 
pos atu ais é que as re des so ci ais, os apli ca ti vos de pa- 
que ra, im pul si o nem um pou co mais, por que de cer ta
for ma são am bi en tes que pos si bi li tam um “com pro me- 
ti men to” apa ren te que, na re a li da de, na da tem de con- 

cre to.
Pa ra A.M., ao bus car um re la ci o na men to nas re des

so ci ais “acre di ta mos que es ta mos pró xi mo de al guém,
ín ti mo até, de vi do à fa ci li da de de co mu ni ca ção que a
tec no lo gia pro por ci o na, e ide a li za mos às ve zes um re la- 
ci o na men to que nem che gou a es se pon to. E aí, por al- 
gum mo ti vo, a pes soa sim ples men te se afas ta, sem dar
si nal. É mui to frus tran te”.

A.M. re ve la que já ocor reu com ela: “Acon te ceu al gu- 
mas ve zes, em vá ri os es tá gi os do que eu acre di ta va ser
um re la ci o na men to. Tan to em mo men tos ini ci ais co mo
de pois de con ver sar por me ses com a pes soa, e até en- 
con trá-la al gu mas ve zes. Uma de las meio que se es pe ci- 
a li zou em fa zer is so, apa re cer e de sa pa re cer. Che gou ao
pon to de mar car de sair, mas no dia nem dar si nal. Aca- 
ba que ho je nem me sur pre en de mais quan do al guém
com quem eu es tou con ver san do de sa pa re ce”.

A con sequên cia de so frer o ghos ting, pa ra A.M., é que
“a gen te vai cri an do uma cas ca, uma re sis tên cia em
acre di tar no ou tro e até er gue mu ros. Pa ra al guém ul tra- 
pas sar, vai ter de que rer e de mons trar. Já me per gun tei
mui to o mo ti vo de ter acon te ci do co mi go, já que eu
acre di ta va que era um lan ce re cí pro co”. Ela con fes sa
que tam bém já es te ve do la do, pra ti cou o ghos ting: “Sin- 
ce ra men te, pen so que nas ve zes em que eu dei o ghos- 
ting foi mais por au to de fe sa, di an te de al gum si nal de
aler ta que per ce bi na re la ção, do que por per der o in te- 
res se na ou tra pes soa”.

O Bem Vi ver con ver sou com mé di cos psi qui a tras, psi- 
có lo gos, ges to res de apli ca ti vos de re la ci o na men tos pa- 
ra en ten der es sa ati tu de re pa gi na da das ações hu ma nas
quan do se tra ta das re la ções ín ti mas e amo ro sas. Qual o
per fil de quem pra ti ca o ghos ting? Quem so fre o ghos- 
ting, co mo re a ge? Co mo tal ati tu de re per cu te nos re la ci- 
o na men tos fu tu ros?  Há quem não con se gue aca bar
com um re la ci o na men to e pre ci sa fu gir? A mu lher, his- 
to ri ca men te, ao ser in cu ti da a ne ces si da de de que pre ci- 
sa ter al guém, é al vo fá cil do ghos ting?

Em uma pes qui sa de 2014, fei ta nos Es ta dos Uni dos
pe lo ins ti tu to YouGov pa ra o Huf fing ton Post, 11% dos
par ti ci pan tes dis se ram ter pra ti ca do ghos ting e cer ca de
13% di zem ter so fri do com es sa prá ti ca. Já ar ti go pu bli- 
ca do na re vis ta “For tu ne”, tam bém em 2014, 78% da ge- 
ra ção do mi lê nio já foi ví ti ma de ghos ting, pe lo me nos
uma vez. E ou tro es tu do de 2018 fei ta pe la BankMyCell,
dis tri bui do ra de te le fo nes ce lu la res nos EUA, mos trou
que en tre os mil len ni als (ou ge ra ção Y, nas ci dos de 1980
a 1994), o prin ci pal mo ti vo apon ta do por quem pra ti cou
ghos ting foi a fa ci li da de pa ra evi tar con fli tos com o par- 
cei ro. A pes qui sa tam bém apre sen tou uma com pa ra ção
en tre ho mens e mu lhe res, vis to que 82% do pú bli co fe- 
mi ni no já se en vol veu com ghos ting, con tra 71% do
mas cu li no.

Acei tar ser ig no ra do não é fá cil pa ra nin guém. Ao me- 
nos não de ve ria. A ver da de é que quan do se ig no ra al- 
guém, no mí ni mo, cor re-se o ris co da per da da em pa tia,
de se co lo car no lu gar do ou tro. Um de sas tre às re la ções

hu ma nas, ain da mais cru el quan do se tra ta do amor. Pa- 
ra es pe ci a lis tas, o cui da do tem de ser das du as par tes
por que am bas po dem sair fe ri das. Co mo agir? Co mo se
pro te ger? Co mo se amar e amar o ou tro?

Es tu do fei to pe lo Tin der, on de mais da me ta de dos
mem bros do apli ca ti vo de re la ci o na men to no mun do
são da Ge ra ção Z (jo vens de 18 a 25 anos), mos tra que a
mu dan ça na di nâ mi ca do da te, mes mo an tes da pan de- 
mia, já co me çou. Mas com a ex plo são da vi da em 2020
di an te da CO VID-19, a ma nei ra de se co nec tar foi ace le- 
ra da e es ses jo vens se tor na ram mais aber tos, mais li vres
de ta bus e do tra di ci o na lis mo. Co nhe ça os prin ci pais
da dos do le van ta men to da em pre sa cri a da em um câm- 
pus de uma fa cul da de em 2012 e ho je é o apli ca ti vo mais
po pu lar do mun do pa ra co nhe cer no vas pes so as. Dis- 
po ní vel em 190 paí ses e em mais de 40 idi o mas, o Tin der
já foi bai xa do mais de 430 mi lhões e já atin giu mais de 60
bi lhões de mat ches.

#1: Pes so as se rão mais ho nes tas e au tên ti cas
#2: Os li mi tes se rão mais cla ros
#3: Mais pes so as vão que rer dei xar acon te cer na tu ral- 

men te
#4: Da tes di gi tais con ti nu a rão sen do uma re a li da de

no no vo nor mal
#5: Os pri mei ros da tes se rão mais so bre fa zer al go do

que so bre que brar o ge lo
#6: Pe que nos con ta tos fí si cos têm um gran de im pac- 

to. Os mem bros do app es tão usan do su as bi o gra fi as pa- 
ra bus car afe to, co mo se gu rar as mãos, abra çar ou al- 
guém pa ra fa zer um ca fu né: o uso da pa la vra ‘abra ço’
cres ceu 23%, e ‘se gu rar as mãos’ au men tou 22%

#7: Pes so as vão pro cu rar por quem es tá fi si ca men te
mais per to

#8: Uma ava lan che de amor re pri mi do po de vir aí. En- 
quan to as pes so as di mi nuí ram o na mo ro pes so al men te
em 2020 (54% dos sol tei ros com par ti lha ram com YPulse
que o “CO VID-19 atra sou sig ni fi ca ti va men te mi nha vi da
amo ro sa”, eles es tão pron tos pa ra co me çar a sair mais
as sim que to ma rem as va ci nas. Qua se um ter ço dis se à
YPulse que de vem to mar a va ci na an tes de se sen ti rem
con for tá veis pa ra na mo rar pes so al men te. O Tin der viu
um gran de au men to nas men ções de ‘va ci na’ (até 8x) e
‘an ti cor pos’ (até 20x) des de o iní cio da pan de mia

#9: 19% mais men sa gens fo ram en vi a das por dia em
fe ve rei ro de 2021, em com pa ra ção com fe ve rei ro de
2020

#10: As con ver sas fo ram 32% mais lon gas du ran te a
pan de mia

#11: Vi mos 11% mais Swi pes (ar ras tar pa ra lá ou pa ra
cá) e 42% mais mat ches por mem bro do Tin der

#12: A Ge ra ção Z tam bém se vol tou pa ra chats de ví- 
deo. Qua se me ta de do Tin der con ver sou por ví deo com
um mat ch du ran te a pan de mia, e 40% pla ne jam con ti- 
nu ar usan do o ví deo pa ra co nhe cer pes so as, mes mo
quan do a pan de mia aca bar

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

São Luís – MA, 19 de abril de 2021

Flávia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 003/2021-EMAP

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.

São Luís, 20 de abril de 2021

Alan Jorge Ferreira Silva
Presidente

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

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
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 importân-
cia 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.go-
v.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2.Co-
roatá/MA, 14/04/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.

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 provisoria-
mente 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. 

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 MODALI-
DADE: 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://jenipa-
podosvieiras.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.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A torna público que REQUEREU da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais - SEMA/MA, a ReLUA para a ativida-
des Agrossilvipastoris para a Fazenda Bloco 
Santa Maria localizada na Zona Rural no municí-
pio de Açailândia/MA, conforme dados constan-
tes no processo nº 54782/21.

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.

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 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.

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 esclarecimen-
tos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 
20 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 
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PA TRÍ CIA CU NHA

Por trás da his tó ria

Cu ri o si da des

4 cu ri o si da des so bre Ti ra den tes
• 1) Um ho mem a fren te do seu tem po, era co nhe ci do
por ser in te lec tu al e ter se ins pi ra do em idei as de re vo lu -
ci o ná ri os ilu mi nis tas;
• 2) No dia 21 de abril de 1792, Ti ra den tes foi en for ca do,
es quar te ja do e de ca pi ta do em pra ça pú bli ca pa ra ser
um “exem plo” pa ra to da a po pu la ção;
• 3) A in ci a ti va de tor nar fe ri a do na ci o nal o dia 21 de
abril, acon te ceu em 1965, quan do o en tão pre si den te
ma re chal Cas te lo Bran co san ci o nou a Lei Nº 4. 897, que
o de cla rou pa tro no cí vi co da Na ção Bra si lei ra;
• 4) Ti ra den tes tam bém es tá no Li vro de Aço do Pan teão
da Pá tria e da Li ber da de, um me mo ri al cí vi co que ho -
me na geia gran des per so na gens da his tó ria do país.

Dia de Tiradentes

21 de abril é
feriado de quê?

S
e vo cê fi zer uma pes qui sa no Go o gle co lo can do
“21 de abril”, lo go a bus ca se au to com ple ta com:
“fe ri a do de quê?”. Até mes mo em con ver sas com
mais pró xi mos, al guns per gun tam: “fe ri a do? de

quê?”. Pois bem, em bo ra mui ta gen te não sai ba o que
sig ni fi ca es se fe ri a do, tra ta-se de uma da ta cí vi ca que se
to nou fe ri a do na ci o nal em 9 de de zem bro de 1965, pe las
mãos do pre si den te ma re chal Cas te lo Bran co, por meio
da Lei nº 4.897. Tal lei tam bém ins ti tuiu o tí tu lo de “Pa- 
tro no da Na ção Bra si lei ra” a Ti ra den tes.

Nas ci do em Mi nas Ge rais, em 12 de no vem bro de
1746, Ti ra den tes vi veu uma épo ca em que o Bra sil era
ape nas um ter ri tó rio que per ten cia a Por tu gal. En tre as
mui tas pro fis sões que exer ceu, es ta va a de den tis ta
ama dor, por is so re ce beu o ape li do de “Ti ra den tes”, pe lo
qual se tor nou co nhe ci do.

Na que la épo ca, tu do que era pro du zi do pe la colô nia,
co mo era cha ma do, ti nha que ser en vi a do pa ra lá. Os
im pos tos pa gos pe la po pu la ção do Bra sil pe los pro du- 
tos con su mi dos eram mui to al tos. Ti ra den tes não se
con for ma va com is so, e, com o de se jo que a pá tria fos se
li vre, de ci diu se unir a ou tras pes so as que ti nham os
mes mos ob je ti vos, en tre eles, ad vo ga dos, po e tas e pa- 
dres, pa ra ten tar li ber tar o Bra sil des sa si tu a ção. De vi do
a sua boa ora tó ria e es pí ri to de li de ran ça, foi o es co lhi do
pa ra co man dar o mo vi men to co nhe ci do co mo In con fi- 
dên cia Mi nei ra, ocor ri do em 1789.

A cons pi ra ção, no en tan to, não foi le va da adi an te. Um
dos mem bros da tra ma, Jo sé Sil vé rio dos Reis, de la tou os
de mais, acre di tan do ter, no fu tu ro, su as dí vi das per do a- 
das pe la Co roa. A de la ção fez com que Vis con de de Bar- 
ba ce na de sar ti cu las se to da a cons pi ra ção e pren des se
to dos os en vol vi dos. A mai or par te dos in con fi den tes
não as su miu a cul pa pa ra evi tar pe nas mais du ras. Os
po e tas To más Antô nio Gon za ga e Cláu dio Ma nu el da
Cos ta, por exem plo, fo ram de gre da dos (exi la dos for ça- 
da men te) pa ra a Áfri ca. O úni co que re co nhe ceu ser
cons pi ra dor e as su miu a res pon sa bi li da de por to da a
tra ma foi Ti ra den tes. “Por ser mi li tar (que de via obe di- 
ên cia à Co roa) e por ter as su mi do a cul pa, a pe na da da a
Ti ra den tes foi a mais cru el. De pois de três anos pre so, o
al fe res, no dia 21 de abril de 1792, foi en for ca do, de ca pi- 
ta do e es quar te ja do. Pa ra que os sú di tos da Co roa nun ca
se es que ces sem da li ção, a ca be ça de Ti ra den tes foi en- 
cra va da num es ta ca e ex pos ta em pra ça pú bli ca em Vi la
Ri ca, e seus mem bros, es pa lha dos pe la es tra da que le va- 
va ao Rio de Ja nei ro.” (Mun do Edu ca ção).

O pro fes sor de his tó ria Ál va ro Maio, dis se que a me to- 
do lo gia apli ca da atu al men te no en si no da His tó ria não
aju da no en ten di men to des se mo vi men to. “Vo cê fa la
por fa lar de Ti ra den tes. Por que se es tu da his tó ria? Pa ra
en ten der o pre sen te. Vo cê po de ria tra ba lhar Ti ra den tes
na pers pec ti va da ne ces si da de do po vo se cons ci en ti zar
e se unir con tra a opres são tra zen do pa ra a atu a li da de.
Do po vo se unir pa ra lu tar con tra a cor rup ção, pa ra lu tar
con tra a fal ta de in ves ti men to na saú de, edu ca ção, con- 
tra o mau uso do di nhei ro pú bli co. Vo cê po de usar um
even to his tó ri co pa ra dis cu tir a atu a li da de, só que es se

ti po de me to do lo gia não é uti li za do. Ou se ja, Ti ra den tes
fi cou lá no sé cu lo 18 e vo cê es tu da ele de vez em quan do,
ou ve-se fa lar de le por al gu mas ho ras, no dia 21 há fe ri a- 
do, al gu mas emis so ras fa lam so bre ele e só. Não se usa o
Ti ra den tes pa ra se dis cu tir a atu a li da de, ge rar es sa dis- 
cus são so bre ci da da nia, so bre o po vo en quan to agen te
his tó ri co de mu dan ça”, dis se.

Du ran te cin co anos o jor na lis ta Lu cas Fi guei re do pes- 
qui sou a vi da de Jo a quim Jo sé da Sil va Xa vi er. O re sul ta- 
do foi o li vro “O Ti ra den tes – Uma bi o gra fia de Jo a quim
Jo sé da Sil va Xa vi er” (Com pa nhia das Le tras, 2018), que
se gun do a crí ti ca, dá a Ti ra den tes a di men são hu ma na
apa ga da na for ma ção de sua his tó ria.

Na obra, o au tor re cons ti tui a tra je tó ria do al fe res,
“des de a sua ex pe ri ên cia fa mi li ar, os anos de ju ven tu de,
quan do foi mas ca te, o tra ba lho no bai xo es ca lão dos ofi- 
ci ais —, en fren tan do as en gre na gens da bu ro cra cia es- 
ta tal —, o ofí cio pa ra le lo de tra tar (e ti rar) den tes, até seu
en vol vi men to na Con ju ra ção Mi nei ra.

Em pa ra le lo, des cor ti na-se um re tra to ví vi do das Mi- 
nas Ge rais e do Rio de Ja nei ro do sé cu lo XVI II: seus per- 
so na gens, acon te ci men tos, e a cir cu la ção dos ide ais re- 
vo lu ci o ná ri os” (si nop se). “Meu ob je ti vo foi res ga tar sua
tra je tó ria, do nas ci men to à mor te, dei xan do de la do to- 
do o mi to Ti ra den tes que foi cons truí do ao lon go da his- 
tó ria. Con tei so bre sua in fân cia, sua ju ven tu de, sua vi da
afe ti va, a ten ta ti va de cons ti tuir uma fa mí lia, o re la ci o- 
na men to com uma ga ro ta 25 anos mais jo vem que ele
que lhe ren deu uma fi lha, Jo a qui na. Con to co mo ele
exer ceu di ver sas ati vi da des (mas ca te, fa zen dei ro e mi- 
ne ra dor) e sua car rei ra de 14 anos no Re gi men to de Ca- 
va la ria. Mas tam bém re cons ti tuo sua tra je tó ria na Con- 
ju ra ção Mi nei ra. Por tan to, pro cu rei tra tar da his tó ria do
ho mem, sua vi da pri va da e tam bém sua atu a ção po lí ti- 
ca”, dis se o jor na lis ta em en tre vis ta ao jor nal Ho je em
Dia.

Sa be aque la ima gem que ve mos nos li vros re pre sen- 
tan do Ti ra den tes? Pois ele ja mais te ve bar ba e ca be los
gran des. Co mo al fe res, o má xi mo per mi ti do pe lo Exér ci- 
to Por tu guês se ria um dis cre to bi go de. Du ran te o tem po
que pas sou na pri são, Ti ra den tes, as sim co mo to dos os
pre sos, ti nha pe ri o di ca men te os ca be los e a bar ba apa- 
ra dos, pa ra evi tar a pro li fe ra ção de pi o lhos e, du ran te a
sua exe cu ção, es ta va ca re ca com a bar ba fei ta, pois o ca- 
be lo e a bar ba po de ri am in ter fe rir na ação da cor da. “Ti- 
ra den tes não foi po bre, co mo mui tos di zem, mas tam- 
bém não foi ri co. E an tes de se tor nar um re bel de, ele foi
um ser vi dor exem plar da ad mi nis tra ção co lo ni al, com- 
ba ten do a so ne ga ção e o con tra ban do, co mo que ria a
Co roa” (Lu cas Fi guei re do).

“Sua vi da pri va da é mui to in te res san te. Aos 40 anos,
ele se apai xo nou por uma ga ro ta de 15, Antô nia Ma ria
do Es pí ri to San to. Eles não se ca sa ram, mas ela foi mo rar
com ele, o que foi um es cân da lo na épo ca. Ti ve ram uma
fi lha, Jo a qui na, que foi re co nhe ci da por Ti ra den tes” (Lu- 
cas Fi guei re do).

Meu ob je ti vo foi res ga tar sua

tra je tó ria, do nas ci men to à mor te,

dei xan do de la do to do o mi to

Ti ra den tes que foi cons truí do ao

lon go da his tó ria. Con tei so bre sua

in fân cia, sua ju ven tu de, sua vi da

afe ti va, a ten ta ti va de cons ti tuir

uma fa mí lia e o re la ci o na men to

com uma ga ro ta 25 anos mais jo vem

que ele que lhe ren deu uma fi lha,

Jo a qui na.

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

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

SAU LO DU AI LI BE

De poi men to dos en vol vi dos

BARRA DO CORDA

Técnica de enfermagem
desvia vacina de índios

A
Po lí cia Fe de ral es tá in ves ti- 
gan do uma téc ni ca de en fer- 
ma gem que te ria des vi a do
va ci nas pa ra be ne fi ci ar os

pró pri os pa ren tes, no Ma ra nhão.
A PF já ins tau rou Inqué ri to Po li ci al,

des de o dia 17 de mar ço de 2021, pa ra
apu rar a con du ta da téc ni ca de en fer- 
ma gem, que faz par te da Saú de In dí- 
ge na do Po lo Ba se de Bar ra do Cor da,
ci da de dis tan te cer ca de 449 km da ca- 
pi tal ma ra nhen se.

De acor do com in for ma ções da as- 
ses so ria de co mu ni ca ção da Po lí cia
Fe de ral, a pro fis si o nal de saú de te ria

des vi a do do ses da va ci na Co ro na vac.
Os imu ni zan tes se ri am des ti na dos à
po pu la ção in dí ge na de dois mu ni cí- 
pi os, mas a mu lher te ria apli ca do em
três fa mi li a res.

Equi pe da Po lí cia Fe de ral se des lo- 
cou aos mu ni cí pi os de Bar ra do Cor da
e de Je ni pa po dos Vi ei ras, am bos no
in te ri or do Ma ra nhão, pa ra a co lhei ta
dos de poi men tos dos en vol vi dos no
ca so.

Na opor tu ni da de, a téc ni ca de en- 
fer ma gem con fes sou a prá ti ca de li ti va
e os pa ren tes va ci na dos tam bém con- 
fir ma ram o re ce bi men to das do ses da
va ci na.

Com o de sen ro lar das in ves ti ga-
ções foi pos sí vel ve ri fi car que um en-
fer mei ro ao qual es ta va su bor di na da a
téc ni ca de en fer ma gem acom pa nhou
a va ci na ção in de vi da de dois pa ren tes
da sus pei ta, ten do, in clu si ve, fei to os
re gis tros da va ci na ção ir re gu lar de um
de les.

Com is so, a Po lí cia Fe de ral in di ci ou
a téc ni ca de en fer ma gem no cri me de
pe cu la to (art. 312 do CP) e o en fer mei- 
ro no cri me de pe cu la to a tí tu lo de
omis são im pró pria (art. 312 c/c art.
13, §2º, “b” do CP), pois fi gu ra va na
po si ção de ga ran ti dor, pos suin do o
po der e de ver de agir pa ra im pe dir a
va ci na ção ir re gu lar, en tre tan to man- 
te ve-se iner te.

A mo ti va ção

PENSILVÂNIA

Maranhense é morta
pelo ex-marido nos EUA

DÉBORA BRANDÃO FOI MORTA PELO EX-COMPANHEIRO DANILO

Uma ma ra nhen se, da ci da de de Bal sas, foi as sas si na- 
da pe lo ex-com pa nhei ro, no úl ti mo do min go (18), em
Pho e nix vil le, no es ta do da Pen sil vâ nia, nos Es ta dos Uni- 
dos.

Dé bo ra Evan ge lis ta Bran dão, de 34 anos, era gra du a- 
da em Far má cia e mo ra va nos Es ta dos Uni dos com os
dois fi lhos, há cer ca de cin co anos.

A po lí cia in for mou que Da ni lo Sou sa Ca val can te, ex-
com pa nhei ro da ví ti ma, foi pre so uma ho ra e meia após
o as sas si na to, no es ta do da Vir gí nia. De acor do com in- 
for ma ções, Dé bo ra foi es fa que a da por Da ni lo, não re sis- 
tiu aos fe ri men tos e mor reu no lo cal do cri me.

De acor do com a ir mã da ví ti ma, Sa ra Bran dão, o ex-
na mo ra do es ta va in con for ma do com o fim do re la ci o- 
na men to. 

“Di ver sas ve zes, ela ter mi nou com ele e ele ten tan do
vol tar, não sei por que ele es fa que ou ela, foi mui to bru- 
tal”, de sa ba fou.

No Bra sil, a fa mí lia de Dé bo ra es ta va pe din do aju da
pa ra tra zer o cor po pa ra o país, mas o cor po de Dé bo ra
se rá cre ma do nos EUA. Mes mo as sim a fa mí lia ain da te- 
rá que an ga ri ar re cur sos pa ra tra zer as cin zas pa ra Bal- 
sas. 

“A gen te es tá fa zen do um gru po de ami gos, pe din do
aju da, pa ra fa zer o trans la do”, dis se Washing ton Bran- 
dão, ir mão de Dé bo ra.

Co mo mo vi men tar a Pou pan ça
So ci al Di gi tal

Se gu ro-De sem pre go

Va lo res

Quem re ce be
• Tem di rei to ao Se gu ro-De sem pre go:
• Tra ba lha dor for mal e do més ti co, em vir -
tu de da dis pen sa sem jus ta cau sa, in clu si ve
dis pen sa in di re ta;
• Tra ba lha dor for mal com con tra to de tra -
ba lho sus pen so em vir tu de de par ti ci pa ção
em cur so ou pro gra ma de qua li fi ca ção pro -
fis si o nal ofe re ci do pe lo em pre ga dor;
• Pes ca dor pro fis si o nal du ran te o pe río do
do de fe so;
• Tra ba lha dor res ga ta do da con di ção se -
me lhan te à de es cra vo.

POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

Caixa paga seguro-desemprego
A Cai xa Econô mi ca Fe de ral (CEF) co me- 

çou o pa ga men to do Se gu ro-De sem pre go
por meio da con ta Pou pan ça So ci al Di gi tal.
O pa ga men to pe lo meio di gi tal se rá re a li- 
za do aos ci da dãos que não in di ca rem con- 
ta no re que ri men to do be ne fí cio e não pos- 
suí rem ou tro ti po de pou pan ça na Cai xa.

As con tas di gi tais se rão aber tas de for ma
au to má ti ca e gra tui ta pe la CEF pa ra o re ce- 
bi men to do be ne fí cio, sem a ne ces si da de
de apre sen ta ção de do cu men tos e com pa- 
re ci men to à agên cia, per mi tin do a mo vi- 
men ta ção por meio do apli ca ti vo CAI XA
Tem.

Pa ra quem já tem ou tro ti po de con ta na
Cai xa, os cré di tos se rão re a li za dos nas con- 
tas exis ten tes e os va lo res po de rão ser mo- 
vi men ta dos com a uti li za ção do car tão da
con ta ou ain da pe lo In ter net Ban king ou
pe lo apli ca ti vo do ban co.

Nos ca sos em que o va lor do Se gu ro-De- 
sem pre go não pos sa ser cre di ta do em con- 
ta exis ten te ou em con ta Pou pan ça So ci al
Di gi tal, o tra ba lha dor po de rá re a li zar o sa- 
que com o Car tão do Ci da dão e se nha nos
ter mi nais de au to a ten di men to, uni da des
lo té ri cas e nos cor res pon den tes CAI XA
Aqui, além das agên ci as.

A con ta Pou pan ça So ci al Di gi tal é uma
pou pan ça sim pli fi ca da, sem ta ri fas de ma- 
nu ten ção, com li mi te men sal de mo vi men- 
ta ção de R$ 5 mil. A mo vi men ta ção do va- 

lor po de ser re a li za da pe lo apli ca ti vo CAI- 
XA Tem, sem cus tos, evi tan do o des lo ca- 
men to das pes so as até as agên ci as.

Com a uti li za ção do apli ca ti vo, é pos sí- 
vel re a li zar com pras em su per mer ca dos,
pa da ri as, far má ci as e ou tros es ta be le ci- 
men tos com o car tão de dé bi to vir tu al e QR
Co de. O be ne fi ciá rio tam bém po de re a li zar
o pa ga men to de con tas de água, luz, te le fo- 
ne, gás e bo le tos em ge ral pe lo pró prio apli- 
ca ti vo ou nas ca sas lo té ri cas pe la op ção
“Pa gar na Lo té ri ca”.

Os sa ques po dem ser re a li za dos nos ter- 
mi nais de au to a ten di men to, lo té ri cas e
cor res pon den tes CAI XA Aqui a par tir da
ge ra ção de to ken di re ta men te no apli ca ti- 
vo CAI XA Tem.

O Se gu ro-De sem pre go é um be ne fí cio
que ofe re ce au xí lio em di nhei ro por um pe- 
río do de ter mi na do aos tra ba lha do res. Ele é
pa go de três a cin co par ce las, de for ma
con tí nua ou al ter na da, de acor do com o
tem po tra ba lha do, e tem a fi na li da de de
ga ran tir as sis tên cia fi nan cei ra tem po rá ria
ao tra ba lha dor dis pen sa do in vo lun ta ri a- 
men te (sem jus ta cau sa).

O va lor do Se gu ro-De sem pre go con si- 
de ra a mé dia dos sa lá ri os dos úl ti mos 3 me- 
ses an te ri o res à dis pen sa. Pa ra o pes ca dor
ar te sa nal, em pre ga do do més ti co e o tra ba- 
lha dor res ga ta do, o va lor é de 1 sa lá rio mí- 
ni mo.

Sai ba mais so bre a ins cri ção e
be ne fí ci os do es tá gio

“ENERGIA JOVEM 2021”

Inscrições de estágio até hoje

ALÉM DA BOLSA DE ESTÁGIO, OS SELECIONADOS PODERÃO RECEBER VÁRIOS BENEFÍCIOS 

A Equa to ri al Ener gia anun ci ou a pror- 
ro ga ção das ins cri ções pa ra seu pro gra ma
de es tá gio “Ener gia Jo vem 2021”, que vi sa
re cru tar jo vens es tu dan tes pa ra atu a ção
nas ci da des de Im pe ra triz, Pi nhei ro e São
Luís. Com a ex ten são do pra zo, os in te res- 
sa dos têm até o dia 21 de abril pa ra se ins- 
cre ver.

As opor tu ni da des são pa ra atu ar em di- 
ver sas áre as co mo, por exem plo: Re cur sos
Hu ma nos, Ju rí di co, En ge nha ria, Meio
Am bi en te, En do mar ke ting, Con ta bi li da- 
de, Re la ci o na men to com o Cli en te, Tec- 
no lo gia da In for ma ção e Te le com, Fa tu ra- 
men to, Su pri men tos e Lo gís ti ca etc.

Além de es tar com o cur so em an da- 
men to, os can di da tos às va gas de es tá gio
pre ci sam pre en cher ou tros pré-re qui si tos
co mo ter co nhe ci men to no Pa co te Of fi ce,
dis po ni bi li da de pa ra es ta gi ar 20 ou 30 ho- 
ras se ma nais além de mo rar na ci da de da
va ga, ou ter mo bi li da de pa ra o des lo ca- 
men to diá rio até o lo cal do es tá gio. O pro- 
ces so se le ti vo se rá re a li za do de for ma ino- 
va do ra por meio de sis te ma de In te li gên- 

cia Ar ti fi ci al e eta pas vir tu ais, in cluin do
ava li a ções, di nâ mi cas e en tre vis tas.

Os in te res sa dos po dem re a li zar ins cri- 
ção até a pró xi ma quar ta-fei ra, dia 21 de
abril, atra vés do link: https://equa to ri a- 
les ta gio.across.jobs/. O pro ces so se le ti vo é
com pos to por seis eta pas, sen do ins cri- 
ção, ga me on li ne, di nâ mi cas de gru pos
vir tu ais, pai nel e ca se de ne gó ci os, en tre- 
vis ta fi nal com ges to res e ad mis são.

O iní cio do es tá gio es tá pre vis to pa ra
ju nho des te ano. Além da bol sa de es tá gio,
os se le ci o na dos po de rão re ce ber be ne fí- 
ci os co mo au xí lio trans por te, au xí lio re fei- 
ção e es ta ci o na men to. So ma do a is so, ou- 
tra no vi da de são as ações es tru tu ra das pa- 
ra o de sen vol vi men to dos se le ci o na dos,
en vol ven do trei na men tos téc ni cos e com- 
por ta men tais que se rão ofe re ci dos du ran- 
te o es tá gio, afim de po ten ci a li zar o co- 
nhe ci men to e com ple men tar a for ma ção
aca dê mi ca.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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A exposição é resultado da seleção de 10 artistas visuais pelo edital Ocupa CCVM e
receberá um artista maranhense convidado

Obras de ar tis tas ma ra nhen ses com -
põem a ex po si ção

Seis cen tas co bras fei tas de te ci do
com põem ins ta la ção

EXPOSIÇÃO

“Desmanche” entra em
cartaz no site do CCVM

O
Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra- 
nhão – CCVM abre à vi si ta- 
ção vir tu al a par tir de ho je,
20, a ex po si ção Des man che,

que con ta com 33 obras de 11 ar tis tas
bra si lei ros. Com cu ra do ria de Ga bri el
Gu ti er rez, a ex po si ção tem co mo fio
con du tor a pos si bi li da de hu ma na de
rein ven ção e sub ver são das re a li da- 
des ins ti tuí das, por meio do fa zer ar- 
tís ti co.Si tu an do o con cei to de des- 
man che co mo dis po si ti vo cri a ti vo, a
ex po si ção con vi da o pú bli co à re fle- 
xão so bre o mo men to de cri se atu al e
a ne ces si da de de no vos ho ri zon tes
pa ra uma re or ga ni za ção do sis te ma.
Di an te das pro pos tas en vi a das pe los
ar tis tas, iden ti fi ca mos uma von ta de
de tra tar as es fe ras da vi da co mum, do
re tor no ao uso e de uma no va or dem
pa ra as coi sas. Vi ve mos tem pos di fí- 
ceis e in cer tos, em que mui tas das si- 
tu a ções da das e que co nhe ce mos, não
fa zem mais sen ti do. Ao mes mo tem- 
po, per ce be mos uma bre cha pa ra
rein ven ção, sig ni fi ca ção e re or de na- 
ção da vi da. É um es pa ço a ser ocu pa- 
do pe lo fa zer ar tís ti co am plo e com- 
par ti lha do. Des cons truir e cons truir
são fa ces de uma mes ma mo e da que,
ao ser lan ça da pa ra o al to, cai em nos- 
sas mãos. A ex po si ção é um con vi te
pa ra acei tar mos es se jo go, co men ta
Ga bri el.

Três ma ra nhen ses in te gram a se le- 
ção de ar tis tas que te rão su as obras
ex pos tas: Mar cos Fer rei ra, João Al- 
mei da e Wil ka Sa les. A ar tis ta de Gra- 

jaú (MA) uti li za re cur sos au di o vi su ais
pa ra pro mo ver su as in ter ven ções ar- 
tís ti cas. “As per for man ces Voz de dis- 
pa ro e Si nais de Fu ma ça fo ram pro du- 
zi das quan do o iso la men to so ci al se
in ten si fi cou e in flu en ci ou meus pro- 
ces sos cri a ti vos. Ne las, as fer ra men tas
au di o vi su ais dis po ní veis são im pro vi- 
sa das a par tir de in ves ti ga ções so bre
cor po, me mó ria e lu gar, am pli an do o
cam po de ex pe ri men ta ções e uti li- 
zan do a in tui ção co mo mé to do na
pes qui sa em ar te”, ex pli ca Wil ka, que
é ve te ra na em apro va ções no edi tal
Ocu pa CCVM, sen do es sa sua ter cei ra
se le ção. João Al mei da le va à Des man- 
che a obra Te ci tu ra do eu. Com pos ta
de uma ins ta la ção e uma ví deo-per- 
for man ce, tra ta do re co nhe ci men to
iden ti tá rio do ar tis ta e me mó ri as afe- 
ti vas que se re la ci o nam com sua fa mí- 
lia e in fân cia. 

“Há em ca da ele men to da obra a
afir ma ção dos meus pro ces sos de cri- 
a ção per ce bi dos des de cri an ça e das
re la ções de apren di za do ob ti do com
as ar te sa ni as dos meus pais e avós.
Re fa ço uma tra je tó ria, me des fa ço de
pe les, tra mo e des man cho li nhas pa ra
me re co nhe cer e tam bém fir mar
quem sou, sem per der a cons ci ên cia
de uma vi vên cia em cons tan te cons- 
tru ção”, con ta João, que es tá em sua
5ª ex po si ção co mo ar tis ta vi su al.

Fe chan do o trio de ma ra nhen ses, o
ar tis ta vi su al e ce nó gra fo Mar cos Fer- 
rei ra é o con vi da do des ta edi ção do
Ocu pa CCVM. Sua obra, Ar ma di lha, é
fei ta de cro chê e foi pro du zi da du ran- 
te o pe río do de iso la men to so ci al. “O
cro chê pos si bi li tou ver o tem po de
ou tra ma nei ra, po den do, mes mo que

mi ni ma men te, se des li gar do ex te ri or
e abrir a men te pa ra apren der ain da
mais so bre a téc ni ca”. A obra de Mar-
cos é pen sa da pa ra pro vo car no pú bli- 
co a sen sa ção de se rem atraí dos pe la
ins ta la ção, por con ta das co res vi vas e
for mas ge o mé tri cas es co lhi das, que
imi tam tei as. “O Ocu pa CCVM pro-
por ci o na ex por o meu tra ba lho a ní vel
na ci o nal, ten do vi si bi li da de e pos si bi- 
li tan do no vos aces sos. É uma for ma
de fo men tar a cri a ção ar tís ti ca lo cal,
além de es ti mu lar o pen sa men to e ex-
pe ri men ta ções de no vas téc ni cas e
ma te ri ais”, ava lia.

A ar tis ta bai a na Ie da Oli vei ra apre- 
sen ta três obras:  a ins ta la ção Ni nho
de co bra e os ví de os Pe dra fal sa e Com
a ca be ça nas nu vens. Os tra ba lhos
par tem de  su por tes, ma te ri ais e ob je- 
tos do uso co ti di a no, co mo fon te de
uma cons tru ção poé ti ca vi su al  cen-
tra da na co ne xão en tre ima gem e pa-
la vra. Ni nho de co bra é com pos ta de
600 ser pen tes de te ci do e foi ins pi ra da
no di to po pu lar so bre am bi en tes com
pes so as mal do sas. “A re le vân cia des sa
ins ta la ção si tua-se por es ta be le cer es- 
se vín cu lo com a cul tu ra po pu lar e a
ar te con tem po râ nea. Co mo ar tis ta ca-
na li za do ra de ex pe ri ên ci as, com pre-
en di que o jo go no sen ti do am plo da
pa la vra per pas sa to do meu tra ba lho e
pro ces so cri a ti vo com os ob je tos e as
pa la vras, e que, além de jo gar com o
sen ti do de las, os com por ta men tos, as
re la ções e ações es tão pre sen tes em
meu pro ces so de cri ar”, afir ma Ie da.

SOLIDÁRIA

Diálogos Solidários reúne artistas maranhenses em live

JORNALISTA YNDARA VASQUES RECEBEM FLÁVIA BITTENCOURT, BETO EHONG E PEDRO SOBRINHO NO DIÁLOGOS SOLIDÁRIOS

Mú si ca e so li da ri e da de se rão as- 
sun tos da pri mei ra, de uma sé rie de
três li ves do pro je to “Diá lo gos So li dá- 
ri os”, que es treia nes ta quar ta-fei ra,
dia 21 de abril, no ca nal Ins pi re e Co- 
mu ni que, no You Tu be, às 19h30.

O pro je to vai pro mo ver um ba te-
pa po com ar tis tas que se rein ven ta- 
ram ao lon go do pe río do pan dê mi co e
ao mes mo tem po vi sa fa lar de so li da- 
ri e da de, por meio da cam pa nha de ar- 
re ca da ção de ali men tos pa ra uma ins- 
ti tui ção be ne fi cen te de São Luís, a
Fra ter ni da de O Ca mi nho, que aten de
mo ra do res de rua com co mi da e rou- 
pas.

As do a ções de ali men tos po dem ser
en tre gues no pon to de co le ta no Re- 
nas cen ça, jun to com o par cei ro so li- 
dá rio Via Mun do In ter câm bio e Tu ris- 
mo. “É im por tan te que ca da um fa ça a
sua par te, es ta mos fo ca dos no em pre- 
en de do ris mo so ci al e na prá ti ca da
res pon sa bi li da de so ci al. Im por tan te
es se fo co no cui dar do ou tro”, en fa ti- 

zou Antô nio Ba ce lar, di re tor da agên- 
cia. Do a ção em di nhei ro po dem ser
fei tas di re to na con ta da ins ti tui ção:
Ban co Bra des co, agên cia 2713/ con ta:
0011897-4 (Ro nal do Go mes Nu nes)
com o no me ju rí di co Ca sa de Aco lhi- 
da Fi lhos Pre di le tos (a mes ma Fra ter- 
ni da de O Ca mi nho – São Luís).

No pri mei ro Diá lo gos So li dá ri os, as
jor na lis tas Fran ci Mon te les e Yndara
Vas ques, vão reu nir os ar tis tas Flá via
Bit ten court, Be to Ehong e o apre sen- 
ta dor do pro gra ma Plu ga do, na Mi- 
ran te FM, o jor na lis ta e DJ Pe dro So- 
bri nho. En tre os te mas abor da dos es- 
tão: De on de vem à ins pi ra ção pa ra
cri ar? As di fi cul da des e so fri men tos
cau sa dos pe la pan de mia são bar rei- 
ras? Co mo ain da ter a ca pa ci da de de
se emo ci o nar di an te do be lo, ape sar
de to da tra gé dia que nos cer ca?

Os ar tis tas en vol vi dos cri a ram e se
rein ven ta ram du ran te o pe río do pan- 
dê mi co.  pro ces so de cri a ção ga nha
um no vo sen ti do me di an te a cri se sa- 

ni tá ria. Pa ra a can to ra Flá via Bit ten-
court que lan çou es te mês o vi de o cli- 
pe “Now is Black”, o mo men to pe de
mui ta aten ção en tre as re la ções pes-
so ais. “A mú si ca fa la jus ta men te so bre
lu ta pe la vi da, li ber da de e amor”. A
mú si ca é par ce ria com o can tor e
com po si tor, Be to Ehong, re ve la a lu ta
pe la vi da, li ber da de e o amor. Ele ga- 
ran te “que nun ca cri ou tan to co mo
du ran te o pe río do pan dê mi co, pe lo
fa to de ter fi ca do mais em ca sa”, ex pli- 
cou. Jun to com Flá via, Be to lan çou
tam bém “Na Fi ta” e no pró xi mo dia 22
lan ça “Tri bo Fu tu ris ta, em par ce ria
com a can to ra. O Diá lo gos So li dá ri os
te rá três en con tros no ca nal Ins pi re e
Co mu ni que, da Ins pi rar Ino va ção &
Co mu ni ca ção. De acor do com as jor-
na lis tas Fran ci Mon te les e Yndara Vas-
ques, o pro je to “in cen ti va o ser hu ma- 
no a co lo car-se no lu gar do ou tro, a
par tir de his tó ri as vi ven ci a das e con- 
ta das por con vi da dos em uma ro da de
diá lo gos”.

Llu via de flo res (li vro Cem anos de so li dão):

Cre ci mi en to del ca bel lo des pués de la mu er te (li vro De
amor e ou tros demô ni os):

Ani ma les ilus tra dos (li vro Amor em tem pos de có le ra):

Apa ri ción de mu er tos (li vro Crô ni ca de uma mor te anun -
ci a da):

Ex ce si va lon ge vi dad (li vro Ou to no do pa tri ar ca):

Pes tes de in som nio y am ne sia (li vro Cem Anos de So li -
dão):

Ven ta del mar (li vro Ou to no do pa tri ar ca):

Hu ma nos que se con vi er ten en ani ma les (li vro de De
amor e ou tros demô ni os):

Llu via in ce san te (li vro Cem anos de so li dão):

Pá ja ros fos fo res cen tes (li vro Crô ni ca de uma mor te
anun ci a da):

Dez ele men tos que
re ve lam o re a lis mo
má gi co de Ga bri el
Gar cía Már quez

Dia 17 de abril mar cou o 7º ani ver sá rio da mor te de
Ga bri el Gar cía Már quez, apre ci a do co mo um dos mais
sig ni fi ca ti vos es cri to res da lín gua es pa nho la do sé cu lo
XX e ga nha dor do Prê mio No bel de Li te ra tu ra em 1982.
Ele dei xou um le ga do li te rá rio no mun do in tei ro e seus
ro man ces fo ram ven di dos mais do que qual quer ou tro
li vro em es pa nhol. Seu ro man ce “Cem Anos de So li- 
dão”foi tra du zi do pa ra mais de 40 idi o mas. Ao lon go de
seus 87 anos de vi da, Ga bri el Gar cía Már quez se tor nou
um dos mai o res ex po en tes do Re a lis mo Má gi co. Tra ta-
se de uma cor ren te li te rá ria que al ter na fa tos his tó ri cos
com si tu a ções fan tás ti cas. O Re a lis mo Má gi co de Már- 
quez foi ins pi ra do pe la na tu re za da Amé ri ca La ti na, su as
len das e mi tos que cir cu lam des de os tem pos co lo ni ais.
“Es se mo vi men to se de sen vol veu ao lon go do sé cu lo 20
e se tor nou uma for ma de ex pres são pa ra es ta be le cer
uma de nún cia so ci al que se ca rac te ri za por um con tex to
de guer ras ci vis e gran des di fe ren ças so ci ais. Ga bri el
Gar cía Már quez re tra tou es sa re a li da de e usou o Re a lis- 
mo Má gi co pa ra cri ar be le za e ma gia em meio ao gran de
mal-es tar la ti no-ame ri ca no”, acres cen tou o co lom bi a- 
no Da vid Ma rín, Lingüis ta Sê ni or da Bab bel. Bus can do
co me mo rar a vi da do es cri tor, os lingüis tas in ter na ci o- 
nais do apli ca ti vo de apren di za gem de lín guas Bab bel –
uma das em pre sas de edu ca ção mais ino va do ras do
mun do, de acor do com a Fast Company, e de ten to ra do
me lhor apli ca ti vo de idi o mas, se gun do a For bes – , ela- 
bo ra ram uma lis ta com dez ele men tos que re ve lam o re- 
a lis mo má gi co de Gar cía Már quez:

Quan do Jo sé Ar ca dio Bu en día mor re, di mi nu tas flo- 
res ama re las ca em do céu. Pa ra Gar cía Már quez es sas
flo res trou xe ram sor te e ao la do de las na da de ruim po- 
de ria acon te cer com ele.

Cen te nas de anos após a mor te de Si er va Ma ría, des- 
co bre-se que seu ca be lo nun ca pa ra va de cres cer, che- 
gan do a 22 me tros e 11 cen tí me tros.

O pa pa gaio do Dr. Ju ve nal Ur bi no apa re ce co mo um
pa pa gaio de gran de eru di ção. Fa la va com mui ta cla re za
e com mai or uso da ra zão do que al guns hu ma nos. Fa la- 
va fran cês, la tim e até co nhe cia al gu mas par tes do Evan- 
ge lho Se gun do São Ma teus.

Uma mis sa es pí ri ta pro cu ra es cla re cer o mis te ri o so
de sa pa re ci men to dos ob je tos da ca sa em que iam mo rar
Án ge la Vi ca rio e seu ma ri do Bayardo San Ra món. A ex-
do na da ca sa, Yolanda Xius, já fa le ci da, con fir mou que
sua ca li gra fia era aque la que es ta va ten tan do pe gar su as
bu gi gan gas de vol ta.

O di ta dor Za ca rías se man te ve no po der por mais de
cem anos e mor reu com ida de in de fi ni da en tre 107 e 232
anos.

Uma pra ga de insô nia atin ge Ma con do. Ela  faz com
que as pes so as pa ras sem de se pre o cu par com o há bi to
de dor mir. Mais tar de, com a pra ga da am né sia, to dos
co me ça ram a es que cer as coi sas, o que le vou Jo sé Ar ca- 
dio a co lo car pla cas por to da a ca sa pa ra lem brar os no- 
mes dos ob je tos.

O en di vi da men to do país obri ga o di ta dor Za ca rías a
ven der o mar aos Es ta dos Uni dos, pa gan do as sim as dí- 
vi das do Es ta do.

De pois de se in fec tar com a rai va de vi do à mor di da de
um ca chor ro va dio, um dos es cra vos acre di ta va que Si- 
er va Ma ría, a fi lha do marquês, es ta va se trans for man do
em um ca chor ro.

Co mo re sul ta do do as sas si na to or de na do pe la em- 
pre sa ba na nei ra, um di lú vio atin giu Ma con do du ran te
qua tro anos, on ze me ses e dois di as.

O viú vo de Xius dis se ao pre fei to que ti nha vis to um
pás sa ro fos fo res cen te vo an do so bre sua ve lha ca sa e
pen sou que fos se a al ma de sua es po sa.

“Ler obras na lín gua ori gi nal de Ga bri el Gar cía Már- 
quez é um ex ce len te re cur so pa ra apren der ain da mais
so bre o que o idi o ma es pa nhol tem a ofe re cer. Os cur sos
da Bab bel ofe re cem con tex tos cul tu rais so bre os usos e
cos tu mes dos paí ses on de o es pa nhol é fa la do. Além dis- 
so, a em pre sa de edu ca ção ain da pos sui ou tros re cur sos,
co mo ví de os e pod casts, que ofe re cem uma ex pe ri ên cia
de apren di za gem mul ti mí dia. Tu do is so aju da os alu nos
a ad qui rir um ní vel mais avan ça do de es pa nhol, com o
qual po de rão des fru tar das obras de Gar cía Már quez ”,
con clui Da vid Ma rín, Lingüis ta Sê ni or da Bab bel.
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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

CAMPEONATO MARANHENSE

Rodada vai definir
quem sai, quem fica
NERES PINTO

A
sé ti ma ro da da da pri mei ra fa- 
se  do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se fi cou emo ci o nan te e 
apre sen ta na tar de des ta 

quar ta-fei ra qua tro jo gos de ci si vos. 
Os con fron tos vão apon tar quem ter- 
mi na em pri mei ro lu gar e quem des ce 
pa ra fa zer com pa nhia ao Im pe ra triz 
na se gun da di vi são do ano que vem.

Ho je, Mo to e Sam paio Cor rêa ocu- 
pam as du as pri mei ras po si ções, res- 
pec ti va men te. Ju ven tu de, Pi nhei ro, 
São Jo sé e Ba ca bal lu tam pa ra es ca par 
da de go la. Por en quan to, ape nas o Ca- 
va lo de Aço es tá re bai xa do. To das as 
par ti das co me çam às 15h30.

Na par te de ci ma da ta be la, o Mo to 
Club tem 15 pon tos, cin co vi tó ri as e 
se te gols de sal do. Um triun fo di an te 
do Pi nhei ro, no Cos ta Ro dri gues, sig- 
ni fi ca rá a con so li da ção da li de ran ça 
mo ten se com 18, pois, des ta for ma, 
ja mais po de rá ser al can ça do pe lo se- 
gun do co lo ca do (Sam paio Cor rêa), 
que tem 13 pon tos, qua tro vi tó ri as,  10 
gols de sal do e jo ga no Cas te lão con tra 
o Ia pe. Vi tó ria do Tri co lor e em pa te do 
Pa pão dá a clas si fi ca ção aos bo li vi a- 
nos pe la van ta gem do sal do de gols.

Do ter cei ro lu gar (Ju ven tu de)  até 
ao sé ti mo (Ba ca bal),  to dos cor rem o 
ris co de cair, mas ape nas um se jun ta- 
rá ao oi ta vo co lo ca do (Im pe ra triz). 
Bas ta rá ape nas um em pa te no jo go 
mar ca do en tre o BEC e o Ca va lo de 
Aço, no Es tá dio Frei Epi fâ nio, pa ra 
que a si tu a ção se ja de fi ni da e es tes 
dois “mor ram abra ça dos”.

O Ju ven tu de tem oi to pon tos, du as

Re gu la men to

MOTO CLUB VEM DE UMA GRANDE VITÓRIA NO SUPERCLÁSSICO NA SEMANA PASSADA

vi tó ri as e três gols de sal do e en fren ta 
o  São Jo sé, no Nho zi nho San tos. O 
Pei xe Pe dra é o sex to co lo ca do com 
ape nas se te, du as vi tó ri as e sal do ne- 
ga ti vo de qua tro gols. Quem per der 
po de dar adeus à clas si fi ca ção se o 
BEC ven cer o Im pe ra triz e che gar aos 
9 pon tos e o Ia pe ao me nos em pa tar 
com o Mo to. Por tan to, tra ta-se de um 
con fron to di re to.

O Ia pe ocu pa a quar ta co lo ca ção 
com  oi to pon tos, du as vi tó ri as e sal do 
po si ti vo de dois gols.

O Ca na ri nho po de es ca par até com 
um em pa te di an te do Sam paio, des de 
que o  Pi nhei ro (oi to pon tos e du as vi- 
tó ri as) não ga nhe do Mo to Club, nem 

o São Jo sé der ro te o Ju ven tu de. Tu do, 
no en tan to, só se rá cal cu la do, de fi ni ti- 
va men te, após o re sul ta do de Im pe ra- 
triz x BEC.

A sé ti ma po si ção é ocu pa da pe lo 
Ba ca bal com seis pon tos, du as vi tó ri-
as e 14 gols de sal do ne ga ti vo.

Na pri mei ra fa se, os dois pri mei ros 
co lo ca dos avan çam di re ta men te pa ra 
as se mi fi nais e aguar dam os ven ce do- 
res dos con fron tos en tre as equi pes 
que ter mi na rem en tre a ter cei ra e a 
sex ta po si ções. Os qua tro ti mes dis pu-
ta rão as du as úl ti mas va gas nas se mi- 
fi nais

GRUPO A DA LIBERTADORES

Verdão está pronto para encarar o Universitário

GABRIEL MENINO E RAPHAEL VEIGA TREINAM ANTES DE VIAGEM PARA LIMA, ONDE O PALMEIRAS VAI ESTREAR NA LIBERTADORES 2021

O Pal mei ras trei nou na ma nhã da
úl ti ma se gun da-fei ra na Aca de mia de
Fu te bol, na úl ti ma ati vi da de da equi- 
pe an tes da vi a gem pa ra Li ma, no Pe- 
ru, on de en fren ta o Uni ver si ta rio, ho- 
je, quar ta-fei ra, às 21h, na es treia do
Gru po A da Li ber ta do res.

As no vi da des do dia fo ram as par ti- 
ci pa ções dos meio-cam pis tas Ga bri el
Me ni no e Rapha el Vei ga em par te da
ati vi da de. A du pla ain da de pen de de
evo lu ção pa ra fi car à dis po si ção de
Abel Fer rei ra.

Pre ser va do da par ti da con tra o Bo- 
ta fo go-SP, no úl ti mo do min go, Zé Ra- 
fa el po de au men tar a lis ta de des fal- 
ques. Ele tem do res no tor no ze lo. Já
são au sên ci as cer tas o ata can te Bre no
Lo pes (le são no jo e lho), o ata can te
Ga bri el Ve ron (le são mus cu lar) e o

meia Lu cas Li ma (le são mus cu lar).
Ma tías Viña, ex pul so na fi nal da Re- 

co pa Sul-Ame ri ca na, te rá de cum prir
sus pen são au to má ti ca. Uma pro vá vel
es ca la ção do Pal mei ras tem: We ver- 
ton; Mar cos Ro cha, Lu an, Gus ta vo
Gó mez e Vic tor Luis; Fe li pe Me lo, Pa- 
trick de Pau la e Rapha el Vei ga; Wesley,
Rony e Luiz Adri a no.

O Pal mei ras não ven ce há qua tro
jo gos. A equi pe em pa tou com Fla- 
men go e Bo ta fo go-SP e per deu pa ra
De fen sa y Jus ti cia e São Pau lo nes ta
atu al sequên cia. Além do Uni ver si ta- 
rio, o Ver dão te rá co mo ri vais no Gru- 
po A da Li ber ta do res os ar gen ti nos do
De fen sa y Jus ti cia e os equa to ri a nos
do In de pen di en te del Val le. O trei na- 
men to de ter ça-fei ra, o úl ti mo an tes
da es treia, se rá em Li ma.

Ve ja as mar cas que Curry ba teu
• O ces ti nha de to dos os tem pos
Além dos três tí tu los da NBA, Curry os ten ta a mar ca de
ser o mai or ces ti nha da his tó ria da fran quia de São Fa -
ran cis co. O jo ga dor dos War ri ors ba teu Wilt Cham ber -
lain no dia 12 de abril, quan do su pe rou a mar ca dos 17
mil 818 pon tos. Curry co me mo rou re pe tin do a icô ni ca
fo to de Cham ber lain. Nas re des so ci ais o ti me do Gol den
Sta te War ri ors ho me na gi ou Curry com a fra se “re cor des
são fei tos pa ra se rem que bra dos”. Spoi ler: ele le vou bem
a sé rio.
• Su pe ran do Ko be
Na vi tó ria da úl ti ma se gun da-fei ra con tra o Phi la delphia
76ers, Stephen Curry su pe rou Ko be Bryant ao se tor nar
pri mei ro jo ga dor de 33 anos ou mais com 11 jo gos con -
se cu ti vos de pe lo me nos 30 pon tos. Ko be era o do no da
mar ca com 10. Stephen Curry te ve, nas úl ti mas 11 par ti -
das, uma mé dia de 44 pon tos.
• Ha ja bo la de três
Sem dú vi das, Stephen Curry é es pe ci a lis ta em bo la de
três. O as tro dos War ri ors tem uma no va mar ca pa ra cha -
mar de sua no fun da men to: ago ra ele é o jo ga dor com
mais ces tas de três em uma sequên cia de 10 jo gos na
his tó ria da NBA. São 72 ar re mes sos con ver ti dos da li nha
de três pon tos em ape nas 10 par ti das. A pró pria NBA
com par ti lhou um ví deo com as me lho res ces tas de ca da
uma das par ti das con se cu ti vas. O jo go con tra os Si xers
tam bém tem um pe so na car rei ra de Curry. Foi a vi gé si -
ma pri mei ra vez, que o jo ga dor con se guiu, pe lo me nos,
10 bo las de três em um jo go. Ne nhum ou tro atle ta da
NBA tem mais de cin co par ti das com es se fei to.
• Bô nus: Igua lan do o fei to de Jor dan
Co mo se não bas tas sem os re cor des, Curry tam bém re -
pe tiu uma mar ca que só Mi cha el Jor dan foi ca paz: Ser
um jo ga dor com 33 anos ou mais que fez aci ma de 45
pon tos em dois jo gos se gui dos. Con tra os 76ers Curry fi -
cou com 49 pon tos e, na par ti da an te ri or, con tra os Cel -
tics com 49.

NBA

Curry ba te três
re cor des em uma
se ma na e su pe ra
Ko be e Cham ber lain

Stephen Curry te ve uma se ma na má gi ca na NBA. O
as tro do Gol den Sta te War ri ors que brou três re cor des da
li ga em se te di as e su pe rou gran des no mes co mo Ko be
Bryant e Wilt Cham ber lain.

Curry ago ra é o ces ti nha de to dos os tem pos dos War- 
ri ors com 17.818 pon tos. Além dis so, é o úni co jo ga dor
com mais de 33 anos a con se guir, pe lo me nos, 30 pon tos
em 11 jo gos con se cu ti vos. 

Steph tam bém se tor nou o jo ga dor com mais ces tas
de três em 10 jo gos se gui dos na NBA, com 72 ar re mes sos
con ver ti dos.

O ces ti nha da equi pe de São Fran cis co co me mo rou o
fei to, mas tra tou com mui ta na tu ra li da de. Curry re lem- 
bra que, no fun do, não adi an ta co lo car mui ta pres são
em si mes mo. A fór mu la pa ra o su ces so do jo ga dor tem
co mo mai or in gre di en te se di ver tir com o bas que te.
“Sen do agres si vo, ob vi a men te, mas meio que dei xan do
o jo go vir até vo cê. Pa ra mim, is so pa re ce uma ma nei ra,
mas es tou me di ver tin do mui to ape nas jo gan do bas- 
que te e ob vi a men te es tá fun ci o nan do”, ex pli cou Curry.

O trei na dor dos War ri ors, Ste ve Kerr, acre di ta que
Curry pos sa es tar em um dos seus me lho res mo men tos
da car rei ra. Kerr res sal ta que gran des jo ga do res, co mo
Ko be e Jor dan, tam bém ti ve ram seus mo men tos de pi co,
as sim co mo Curry. “Mes mo pa ra os pa drões ele va dos de
Steph, is so (o mo men to de le) es tá aci ma e além do es pe- 
ra do”, afir mou o trei na dor.
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Chefes maranhenses

Foi o chef Da ni lo Di as, com a re cei ta “Es- 
con di di nho Cre mo so”, quem abriu se gun- 
da-fei ra a web sé rie “Sa bo res e Co res dos
Che fes Ma ra nhen ses”, pro du zi da pe la Pre-
fei tu ra de São Luís, por meio da sua Se tur. O
even to acon te ceu no Cen tro de Cu li ná ria Tí-
pi ca, ins ta la do no Mu seu da Gas tro no mia
Ma ra nhen se (MGM), com a fi na li da de de
mos trar re cei tas com pro du tos po pu la res no
Ma ra nhão, em re des so ci ais.

Em Aldeias Altas

O se cre tá rio de es ta do do tu ris mo, Ca tu lé
Jú ni or, es te ve vi si tan do no úl ti mo fim de se- 
ma na a ci da de de Al dei as Al tas e trou xe de lá
uma boa no tí cia. A ci da de se rá con tem pla da
se rá com um mi ran te que se rá cons truí do
em bre ve pe lo Go ver no do Es ta do. 

A obra, or ça da em mais de 1 mi lhão de re- 
ais, se rá no lo cal mais al to da ci da de, on de fi-
ca si tu a da a es tá tua de São João Ba tis ta, o pa- 
dro ei ro do mu ni cí pio.

Aca bam de ser inau gu ra das pe la
De fen so ria Pú bli ca Es ta du al as no -
vas ins ta la ções dos nú cle os de 2ª
Ins tân cia, de Mo ra dia e de De fe sa do
Con su mi dor, na Ave ni da Co la res Mo -
rei ra, em São Luís. Se guin do to dos os
pro to co los de pre ven ção à Co vid-19,
a so le ni da de de en tre ga, se ma na
pas sa da, foi co man da da pe lo de fen -
sor-ge ral Al ber to Bas tos, que no re -
gis tro apa re ce ao la do do pro cu ra -
dor-ge ral de Jus ti ça Edu ar do Ni co -
lau, sen do emol du ra dos pe lo cor re -
ge dor da DPE/MA, Ide val ter Nu nes, à
es quer da, e pe lo sub de fen sor Ga bri el
Fur ta do e os de fen so res pú bli cos Ana
Flá via Vi di gal e Au gus to Ga bi na, à
di rei ta.

O can tor e com po si tor
ma ra nhen se Pa o lo
Ravley lan çou, nes ta
ter ça, no YouTube, o vi -
de o cli pe de “É só me
cha mar”, do EP in ti tu -
la do “La do B”, di vul -
ga do ano pas sa do. As
ima gens fo ram gra va -
das na Es co la de Mú si -
ca do Ma ra nhão “Li lah
Lis boa de Araú jo”, no
Cen tro His tó ri co de
São Luís, com di re ção
de Lu cas Sá e par ti ci -
pa ção es pe ci al da atriz
Áu rea Ma ra nhão.

Co dó ini ci ou es ta se -
ma na a va ci na ção pa ra
pes so as aci ma de 60
anos. Sem pre vi gi lan -
te, o pre fei to e mé di co
Dr. Zé Fran cis co tem
si do in can sá vel na co -
or de na ção da cam pa -
nha de va ci na ção con -
tra o no vo co ro na ví rus
em Co dó, ele mes mo
tem es ta do pre sen te na
li nha de fren te da cam -
pa nha va ci nan do a po -
pu la ção.

Ministério Público

A Es co la Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão (ESMP) aca ba de pro mo ver o lan ça- 
men to de du as ex ce len tes obras que ver sam so-
bre de mo cra cia, po der, par ti ci pa ção po pu lar e
atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co.
São elas: “A Le gi ti mi da de pro ces su al do ci da dão
em de man das de na tu re za di fu sa: a le gi ti mi da- 
de à luz de um sis te ma ju rí di co aber to”, do pro- 
mo tor de jus ti ça Fran cis co Fer nan do de Mo rais
Me ne ses Fi lho, e “Ques tões prá ti cas so bre o
Acor do de Não Per se cu ção Pe nal”, do pro mo tor
de jus ti ça San dro Car va lho Lo ba to de Car va lho.

Oi Conta Zap

A Oi lan ça ser vi ço de con ta di gi tal que per mi- 
te a re a li za ção de vá ri as ope ra ções fi nan cei ras
por meio do apli ca ti vo de men sa gens What- 
sApp. Com o no me de Oi Con ta Zap, o ser vi ço
pos si bi li ta o pa ga men to de con tas (água, gás,
luz, te le fo ne e bo le tos de co bran ça), além de
trans fe rên cia pe lo sis te ma de pa ga men tos ins- 
tan tâ ne os PIX e re car ga de cré di tos do ce lu lar. A
con ta di gi tal da Oi é fá cil de usar e po de ser aber- 
ta gra tui ta men te por cli en tes de te le fo nia mó vel
de qual quer ope ra do ra. Bas ta in for mar no me
com ple to, nas ci men to, CPF e e-mail.

Lives do Senac

Du ran te to do o ano de 2021, o Se nac es tá re a- 
li zan do di ver sas li ves es pe ci ais com te mas fo ca- 
dos em edu ca ção, mer ca do de tra ba lho, gas tro- 
no mia, meio am bi en te, saú de, bem es tar e tec- 
no lo gia da in for ma ção, to das re a li za das no per- 
fil ofi ci al do Se nac no Ins ta gram, @se nac ma ra- 
nhao, e no ca nal da Ins ti tui ção no YouTube. 

A pró xi ma li ve acon te ce nes ta sex ta-fei ra, 23
de abril, às 15h30, com o te ma “Co mo equi li brar
a vi da pes so al e pro fis si o nal”. Quem vai co man- 
dar é a ins tru to ra do Se nac em Ca xi as e psi có lo- 
ga, Mau ri a ne Li ma.

Pra curtir

A OAB Ma ra nhão, por
meio do seu pre si -
den te Thi a go Di az,
cri ou a Co mis são de
De sen vol vi men to
Sus ten tá vel, que es -
ta be le ce rá diá lo go
com os mais di ver sos
se to res da so ci e da de
pa ra fo men tar a con -
ci li a ção en tre meio
am bi en te e de sen vol -
vi men to.

A ideia é pro mo ver
cur sos, even tos e diá -
lo gos com ato res da
so ci e da de que es tão
re la ci o na dos com
pro je tos es tru tu ran -
tes e com a de fe sa do
meio am bi en te.

O pre fei to do mu ni cí -
pio de Co ro a tá, Luís
Fi lho, foi até Bra sí lia
na se ma na pas sa da
pa ra en con trar pes -
so al men te o mi nis tro
da Edu ca ção, dou tor
Mil ton Ri bei ro.

Acom pa nha do do seu
pai, o lí der po lí ti co
Luís da Amo ve lar, o
jo vem pre fei to apre -
sen tou de man das e
foi elo gi a do por não
me dir es for ços em
bus ca de me lho ri as
pa ra os co ro a ta en ses.

Nes ta quar ta-fei ra,
21, as lo jas do Gru po
Po ti guar es ta rão
aber tas em São Luís,
mas em ho rá rio es -
pe ci al, so men te das
09h às 18h. Nes se dia,
o Cen tro de Dis tri bui -
ção (CD) do Gru po fi -
ca rá fe cha do.

Quem qui ser apro vei -
tar as di ver sas ofer tas
e o am plo mix de pro -
du tos pa ra cons tru -
ção, de co ra ção e
uten sí li os pa ra o lar
em ge ral po de apro -
vei tar o fe ri a do do Dia
de Ti ra den tes pa ra
uma vi si ta às lo jas.

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