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A chamada Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e pela Vida, 
que depois virou uma ONG, reuniu doações em dinheiro, alimentos e 
roupas em benefício de milhares de pessoas, jogadas em situação de in-
segurança alimentar, no Brasil do começo da década de noventa.

A fome é um problema ambiental

Procurador-Geral 
acusa governadores 
de mau uso da verba 
federal na pandemia

O MPF enviou a todos os 
governadores ofícios cobrando 
informações sobre suposto mau 
uso dos recursos da saúde durante 
a pandemia de covid-19. As acusações 
contra os gestores estaduais é a aposta 
do discurso de Bolsonaro.  PÁGINA 2

Cantora Enme Paixão fala sobre representação
Em entrevista ao O Imparcial, a artista ainda adianta novidades sobre 

sua carreira e fala sobre o sucesso das coreografias de suas músicas. Em 
2021, a drag queen maranhense Enme Paixão já lançou duas músicas com 

artistas de outros estados do Brasil. PÁGINA 10

Integram a nova lista os municípios de Riachão, Nina Rodrigues, Magalhães de Almeida, Bela Vista, Luís Domingues, Porto Rico, Amapá, 
Graça Aranha, Formosa da Serra Negra, Tuntum, Vitorino Freire, Barreirinhas, Vitória do Mearim, Barra do Corda e Conceição do Lago-Açu.  

PÁGINA 3

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

Saiba como votaram 
os  maranhenses na 
"privatização" dos 

Correios na Câmara
Grande maioria dos deputados 

federais do Maranhão votou a favor 
da privatização da Empresa Brasileira 
de Correios e Telegrafos em votação 
realizada na Câmara dos Deputados.

PÁGINA 3

Curiosidades sobre o Descobrimento do Brasil
Hoje é comemorado o Descobrimento do Brasil, mas apesar de ter ocorrido 

há 521 anos ainda há muitas curiosidades obscuras acerca deste momento 
histórico. Você sabia que Pedro Álvares Cabral morreu antes dos 50 anos?  

PÁGINA 5

PANDEMIA: maus tratos contra animais cresce no Maranhão
PÁGINA 7

EFEITOS DA COVID-19
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Acusações contra os gestores estaduais é a aposta do discurso do presidente Jair
Bolsonaro desde o começo do ano

De sa ti va ção

PANDEMIA

PGR acusa governadores
de mau uso de verba

O
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
(MPF), por meio da Câ ma ra
de Di rei tos So ci ais e Fis ca li- 
za ção de Atos Ad mi nis tra ti- 

vos em Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral (1CCR/MPF), en vi ou a to dos
os go ver na do res ofí ci os co bran do in- 
for ma ções so bre su pos to mau uso dos
re cur sos da saú de du ran te a pan de- 
mia de co vid-19. As acu sa ções con tra
os ges to res es ta du ais é a apos ta do
dis cur so do pre si den te Jair Bol so na ro
des de o co me ço do ano.

Em fe ve rei ro, o che fe do Exe cu ti vo
pu bli cou nas re des so ci ais uma lis ta
com re cur sos à saú de des ti na dos pe la
União aos Es ta dos, e acu sou os ges to- 
res de usa rem mal o di nhei ro, o que na
vi são de le te ria ge ra do o avan ço da
pan de mia. Bol so na ro tam bém afir ma
que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
im pe diu o go ver no fe de ral de atu ar na
pan de mia – o que não es tá con fir ma- 
do, pois a Cor te en ten deu que es ta do,
mu ni cí pi os e a União tem “res pon sa- 
bi li da de con cor ren te” na ges tão da
cri se.

Em no ta pú bli ca, na

oca sião, os

go ver na do res

res pon de ram ao

pre si den te, acu sa ram

ele de ma ni pu lar da dos,

e des ta ca ram que os

va lo res pu bli ca dos na

in ter net co mo sen do

ver ba fe de ral de

com ba te à pan de mia se

tra tam de re pas ses

obri ga tó ri os, pre vis tos

na Cons ti tui ção.

Os ges to res tam bém dis se ram que
o pre si den te in cluiu nos da dos os va- 
lo res re pas sa dos por meio do au xí lio
emer gen ci al, que não fo ram des ti na- 
dos à saú de, mas sim à ren da das fa- 
mí li as. “Nes se sen ti do, a pos ta gem
ho je (do min go (26/02) vei cu la da nas
re des so ci ais da União e do pre si den te
da Re pú bli ca con ta bi li za ma jo ri ta ri a- 
men te os va lo res per ten cen tes por
obri ga ção cons ti tu ci o nal aos es ta dos
e mu ni cí pi os, co mo os re la ti vos ao
FPE [Fun do de Par ti ci pa ção dos Es ta- 
dos], FPM [Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os], FUN DEB [fun do pa ra a
edu ca ção], SUS, royalties, tra tan do-
os co mo uma con ces são po lí ti ca do
atu al go ver no fe de ral”, es cre ve ram os
go ver na do res em um tre cho da car ta.

De acor do com a PGR, os pe di dos
de in for ma ção fo ram en vi a das a to dos

os es ta dos, e ao DF, “re qui si tan do da-
dos com ple men ta res so bre a si tu a ção
dos hos pi tais de cam pa nha pre vis tos,
cons truí dos e de sa ti va dos nos es ta-
dos”. A en ti da de ale ga que a ação se
tra ta de um pe di do com ple men tar a
ou tro re a li za do an te ri or men te, que
não te ria ti do res pos tas “sa tis fa tó ri-
as”. De acor do com o MPF, no Rio de
Ja nei ro, por exem plo, te ria si do fir ma- 
do con tra to pa ra a cri a ção de se te
hos pi tais de cam pa nha, mas ape nas
dois te ri am saí do do pa pel. Os ofí ci os
fo ram as si na dos pe la sub pro cu ra do-
ra-ge ral da Re pú bli ca Lin do ra Araú jo,
bra ço di rei to do pro cu ra dor-ge ral da
Re pú bli ca, Au gus to Aras.

O MPF in for mou que no do cu men- 
to, Lin do ra “re qui si ta in for ma ções
com ple tas so bre as ver bas fe de rais e
es ta du ais uti li za das na cons tru ção
dos hos pi tais de cam pa nha, in cluin- 
do es pe ci fi ca ção de va lo res re pas sa- 
dos pe la União aos es ta dos e a quan tia
re dis tri buí da aos mu ni cí pi os”. 

A pro cu ra do ra tam bém pe de “a re-
la ção com ple ta dos in su mos e equi- 
pa men tos das es tru tu ras de sa ti va das,
com a com pro va ção da des ti na ção de
bens e va lo res”. Tam bém “so li ci ta da- 
dos so bre o uso das ver bas fe de rais
des ti na das ao com ba te à pan de mia,
per gun tan do, por exem plo, se al gum
va lor foi re a lo ca do pa ra ou tros fins”.

ELEIÇÕES

Bolsonaro se aproxima de evangélicos de olho em 2022

ENCONTRO COM PASTOR SILAS MALAFAIA, PRESIDENTE DO CONSELHO INTERDENOMINACIONAL DE MINISTROS EVANGÉLICOS 

Nu ma agen da fre né ti ca com li de- 
ran ças evan gé li cas, o pre si den te Jair
Bol so na ro tra ba lha pa ra não per der
apoio, nas igre jas, à re e lei ção em
2022. Nes ta se gun da-fei ra (19/4), ele
reu niu-se com os pas to res Si las Ma la- 
faia, pre si den te do Con se lho In ter de- 
no mi na ci o nal de Mi nis tros Evan gé li- 
cos do Bra sil (Ci meb), e Fá bio Sou sa,
da Igre ja Fon te da Vi da.

O en tra ve no ca mi nho do che fe do
Exe cu ti vo é o avan ço da pan de mia,
que tem pro vo ca do o fe cha men to de
tem plos. A dis se mi na ção do ví rus no
meio re li gi o so e a per da de vi das en tre
fiéis e pas to res ge ram for te im pac to
no res pal do po lí ti co ao go ver no.

Ao mes mo tem po, o Pla nal to vê o
PT, com fo co no plei to do ano que
vem, e par ti dos do Cen trão ini ci a rem
uma cru za da em meio às li de ran ças
evan gé li cas. A dis pu ta é por uma
gran de fa tia do elei to ra do. De acor do
com o Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra- 
fia e Es ta tís ti cas (IB GE), em 2010, ha- 
via 42,3 mi lhões de evan gé li cos. Co- 
mo a re li gião es tá em fran co cres ci- 
men to no Bra sil, ho je já se ri am mais
de 60 mi lhões de fiéis.

Ao con trá rio da Igre ja Ca tó li ca, os
evan gé li cos não têm uma li de ran ça

úni ca, mui to me nos en ti da de ou gru- 
po em ní vel na ci o nal com in fluên cia
so bre to das as ver ten tes — há di ver sas
sub di vi sões, mui tos tem plos in de- 
pen den tes, que não atu am em co li ga- 
ções ou as so ci a ções.

As de cla ra ções de Bol so na ro con tra
o uso de más ca ras, o dis tan ci a men to
so ci al e as de mais me di das sa ni tá ri as
são vis tas co mo uma des va lo ri za ção
da vi da da po pu la ção, o que de sa gra- 
da a fiéis e pas to res. Nos cul tos, pas to- 
res e bis pos têm des ta ca do a im por- 
tân cia do uso de ál co ol em gel e me di- 
ção de tem pe ra tu ra, além de man ter
dis tân cia den tro e fo ra dos tem plos
pa ra evi tar a pro pa ga ção da do en ça.

O pas tor Jo si mar Fran cis co da Sil va,
pre si den te do Con se lho de Pas to res
Evan gé li cos do Dis tri to Fe de ral (Co- 
pev), afir mou que a igre ja ten ta se
man ter lon ge da po lí ti ca. “Os evan gé- 
li cos oram mui to por ele (Bol so na ro),
não sei por quê. Quan do hou ve es sa
mu dan ça de go ver no, a igre ja es ta va
sen do mui to per se gui da pe la es quer- 
da… Nós ten ta mos man ter dis tân cia
da po lí ti ca”, fri sou. “Não é pe lo pre si- 
den te que ora mos, é pe lo país, pe la
es ta bi li da de. Já ora mos pe lo ex-pre si- 
den te Lu la, pe lo Te mer, que re pre sen- 

tam os ru mos do Bra sil.”
Ele des ta cou que Bol so na ro é a fa- 

vor de pau tas em co mum com a igre ja
evan gé li ca, mas que não exis te apoio
ir res tri to. “Ele de fen de mui to a li ber- 
da de re li gi o sa, o que já é uma gran de
coi sa, mas não es ta mos li ga dos à pes- 
soa do Bol so na ro, mas, sim, à fi gu ra
de pre si den te da Re pú bli ca. Es ta mos
to man do nos sos cui da dos, usan do
más ca ras, in de pen den te men te do
que o pre si den te diz”, as se gu rou.
“Res pei ta mos os de cre tos dos es ta dos
e atu a mos se ja pre sen ci al se ja a dis- 
tân cia. A igre ja é in de pen den te, ape-
sar de mui tos lí de res se rem pró xi mos
de po lí ti cos.”

Mes tre e dou to ran da em te o lo gia
pe la Es co la Su pe ri or de Te o lo gia do
Rio Gran de do Sul, De ni se San ta na
en fa ti zou que pas to res das gran des
igre jas não fa lam por to do o seg men- 
to. “Os dois pas to res que se en con tra- 
ram com Bol so na ro fa lam em no me
de les, res pon dem pe la igre ja de les, e
não em no me de to do o seg men to
evan gé li co do Bra sil, que é mui to frag- 
men ta do. Ele tem um am plo apoio,
mas não é de 100%”, dis se.

Vo to

O que são an ti cor pos mo no clo nais?

An vi sa apro va uso
emer gen ci al de
co que tel de
an ti cor pos an ti co vid

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
apro vou, por una ni mi da de, o uso emer gen ci al do co- 
nhe ci do co que tel de an ti cor pos con tra a co vid-19. O
me di ca men to com bi na os mo no clo nais ca si ri vi ma be e
im de vi ma be e são in di ca dos pa ra uso em qua dros le ves
e mo de ra dos da do en ça.

Com a de ci são des ta ter ça-fei ra

(20/4), po dem to mar o co que tel

an ti co vid adul tos e cri an ças a par tir

de 12 anos que te nham ti do

di ag nós ti co de in fec ção pe lo no vo

co ro na ví rus con fir ma do por exa me

la bo ra to ri al. Além dis so, é

ne ces sá rio que a ad mi nis tra ção se ja

fei ta em am bi en te hos pi ta lar.

“No en tan to, a Agên cia es cla re ce que o ca si ri vi ma be e
o im de vi ma be não es tão au to ri za dos pa ra uso em pa ci- 
en tes hos pi ta li za dos (in ter na dos) de vi do à co vid-19 ou
que ne ces si tam de oxi gê nio de al to flu xo ou ven ti la ção
me câ ni ca em seus tra ta men tos”, pon de ra a An vi sa, por
meio de no ta. Is so por que os es tu dos não in di cam que o
fár ma co se ja efi ci en te pa ra pa ci en tes já in ter na dos. Pe lo
con trá rio: há in di ca ção de des fe chos clí ni cos mais gra- 
ves se não ad mi nis tra dos cor re ta men te.

A com bi na ção de mo no clo nais ca si ri vi ma be e im de- 
vi ma be fi cou co nhe ci da após o ex-pre si den te dos EUA
Do nald Trump fa zer uso do me di ca men to, que só po de
ser ad mi nis tra do em am bi en te hos pi ta lar. As sim co mo
no ca so de Trump, os an ti cor pos têm in di ca ção es pe ci- 
al men te pa ra aque les que pos su em al to ris co de pro gre- 
dir pa ra for mas mais gra ves da do en ça. “Is so in clui pa ci- 
en tes com 65 anos ou mais ou que têm cer tas con di ções
mé di cas crô ni cas”, de ta lha a An vi sa.

Pa ra em ba sar o vo to, a re la to ra Mei ru ze Sou sa Frei tas
ci tou a apro va ção do uso emer gen ci al das an ti cor pos
por gran des agên ci as re gu la tó ri as, co mo a Ad mi nis tra- 
ção de Ali men tos e Me di ca men tos dos Es ta dos Uni dos e
a Agên cia Eu ro peia de Me di ca men tos. Ain da, res sal tou
o re gis tro sa ni tá rio com pro to co los no Mé xi co, no Rei no
Uni do e na Co mu ni da de Eu ro peia. “Até o mo men to, não
há re gis tro apro va do de ca si ri vi ma be e im de vi ma be em
ne nhu ma au to ri da de re gu la tó ria”, pon de rou.

Nas con clu sões, Mei ru ze res sal tou que os do cu men- 
tos en vi a dos pe la em pre sa Ro che, res pon sá vel pe lo me- 
di ca men to, su ge rem cum pri men to de bo as prá ti cas de
fa bri ca ção. O pa re cer não emi tiu uma con clu são de fi ni- 
ti va so bre a con for mi da de do pla no de ge ren ci a men to
de ris co en ca mi nha do pe la em pre sa. Ain da as sim, se- 
gun do a re la to ra, as in for ma ções en vi a das es tão em
con for mi da de com os re qui si tos re gu la tó ri os de far ma- 
co vi gi lân cia e de au to ri za ção tem po rá ria de uso emer- 
gen ci al. “O mo ni to ra men to do uso do pro du to po de rá
pos si bi li tar a iden ti fi ca ção de no vos ris cos e a ne ces si- 
da de de ações de mi ni mi za ção de ris co pós co mer ci a li- 
za ção”, res sal tou.

Mei ru ze in di cou um per fil acei tá vel e bem to le ra do
de se gu ran ça e, quan to à efi cá cia, ci tou o es tu do clí ni co.
“Uma úni ca do se re du ziu o ris co de hos pi ta li za ção re la- 
ci o na da à co vid-19, mor te por to das as cau sas e re du ziu
o tem po pa ra re so lu ção dos sin to mas em pa ci en tes am- 
bu la to ri ais com co vid-19 sin to má ti cos de um ou mais
fa to res de ris cos pa ra do en ça gra ve”. Pe los fa to res, a di- 
re to ra vo tou pe la apro va ção do uso emer gen ci al do me- 
di ca men to, de ci são que foi acom pa nha da por to dos da
di re to ria.

São pro teí nas fei tas em la bo ra tó rio e que imi tam a ca- 
pa ci da de do sis te ma imu no ló gi co de com ba ter pa tó ge- 
nos no ci vos, co mo ví rus. O ca si ri vi ma be e o im de vi ma- 
be são an ti cor pos mo no clo nais es pe ci fi ca men te di re ci- 
o na dos con tra a pro teí na de pi co (spi ke) do Sars-CoV-2,
pro je ta da pa ra blo que ar a ade são e a en tra da do ví rus
em cé lu las hu ma nas.

São Luís, quinta-feira, 22 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Deputados federais maranhenses aprovam urgência para projeto que autoriza setor
privado a explorar serviços postais. Confira como foi o voto de seu parlamentar

Pro je to es ta be le cen do cri té -
i h i t

j
ri os pa ra o re co nhe ci men to
de es ta do de ca la mi da de pú -
bli ca ve ja:

SERVIÇO POSTAL

Deputados votam por 
privatizar os Correios  
SAMARTONY MARTINS

A
mai o ria da ban ca da fe de ral 
ma ra nhen se vo tou a fa vor da 
apro va ção do re gi me de ur- 
gên cia pa ra o Pro je to de Lei 

591/21, que au to ri za a ex plo ra ção dos 
ser vi ços pos tais pe la ini ci a ti va pri va- 
da, in clu si ve os pres ta dos ho je, em re- 
gi me de mo no pó lio, pe la Em pre sa 
Bra si lei ra de Cor rei os e Te lé gra fos 
(ECT), es ta tal 100% pú bli ca.

Dos 18 par la men ta res fe de rais ma- 
ra nhen ses, 12 fo ram a fa vor e 3 fo ram 
con tra. A apro va ção acon te ceu na úl- 
ti ma ter ça-fei ra (20), sen do que 280 
vo ta ram a fa vor da ad mis si bi li da de e 
180 par la men ta res se ma ni fes ta ram 
con tra. Pe la pro pos ta, de au to ria do 
Po der Exe cu ti vo, a União man te rá pa- 
ra si os ser vi ços mais bá si cos, co mo 
en co men das sim ples, car tas e te le gra- 
mas (o cha ma do “ser vi ço pos tal uni- 
ver sal”).

O de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin da ré 
(PSB-MA) usou sua re de so ci al pa ra 
jus ti fi car seu vo to con trá rio ao Pro je to 
de Lei. “Vo tei ‘NÃO’ ao pe di do de ur- 
gên cia do PL que ven de o Cor rei os. 
Es ta mos fa lan do de uma em pre sa lu- 
cra ti va e es tra té gi ca pa ra o de sen vol- 
vi men to do Bra sil, e na da jus ti fi ca o 
pe di do de ur gên cia. A ur gên cia do 
Bra sil é por va ci na, kits en tu ba ção e 
de co mi da”, res sal tou o par la men tar. 
Tam bém vo ta ram con tra tex to do pro- 
je to de lei que di fi cul ta a pri são de 
par la men ta res, os de pu ta dos fe de rais 
ma ra nhen ses Hil do Ro cha (MDB-
MA), e Zé Car los (PT). Os no mes dos 
par la men ta res João Mar ce lo (MDB

 

-MA), Jo si mar Ma ra nhão zi nho (PL-
MA) e Jus ce li no Fi lho (DEM-MA) não 
apa re ce rem nem en tre o “Sim” e o 
“Não”, e até o fe cha men to des ta edi- 
ção não con se gui mos con fir mar se 
par ti ci pa ram da ses são ou se não 
com pa re ce ram à mes ma.

Os de pu ta dos apro va ram ain da a 
ur gên cia pa ra o Pro je to de Lei 468/19, 
do de pu ta do Dr. Luiz An to nio Tei xei ra 
Jr (PP-RJ), que ins ti tui o Car tão Na ci o- 
nal de Va ci na ção On-Li ne, vin cu la do 
ao CPF do pa ci en te e com aces so dis- 
po ní vel em to das as uni da des de saú- 
de ins ta la das no Bra sil.

VE JA CO MO VO TA RAM OS PAR LA- 
MEN TA RES MA RA NHEN SES:

Alui sio Men des (PSC-MA) – Sim
An dré Fu fu ca (PP-MA) – Sim

Bi ra do Pin da ré (PSB-MA) – Não
Cle ber Ver de (Re pu bli can-MA) – 

Sim
Dr. Gon ça lo (Re pu bli can-MA) – 

Sim
Edi la zio Ju ni or (PSD-MA) – Sim
Gas tão Vi ei ra (PROS-MA) – Sim
Gil Cu trim (Re pu bli can-MA) – Sim
Hil do Ro cha (MDB-MA) – Não
João Mar ce lo (MDB-MA)
Jo si mar Ma ra nhão zi nho (PL-MA)
Jo si val do JP (Po de mos-MA) – Sim
Ju ni or Lou ren ço (PL-MA) – Sim
Jus ce li no Fi lho (DEM-MA)
Mar re ca Fi lho (Pa tri o ta-MA) – Sim
Pas tor Gil (PL-MA) – Sim
Pe dro Lu cas Fer nan (PTB-MA) – 

Sim
Zé Car los (PT-MA) – Nã

EFEITOS DA COVID -19

Mais 15 municípios maranhenses em calamidade 

ZÉ INÁCIO AFIRMOU QUE O PROJETO TAMBÉM EXIGE QUE OS GESTORES MOSTREM AS MEDIDAS E AÇÕES EM CURSO NOS MUNICÍPIOS

O Ple ná rio da As sem bleia Le gis la ti- 
va do Ma ra nhão apro vou, na ses são
re mo ta des ta ter ça-fei ra (20), pro je tos
de de cre tos le gis la ti vos re co nhe cen do
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 por
con ta da pan de mia da Co vid-19.

In te gram a no va lis ta os mu ni cí pi os
de Ri a chão, Ni na Ro dri gues, Ma ga- 
lhães de Al mei da, Be la Vis ta, Luís Do- 
min gues, Por to Ri co, Ama pá, Gra ça
Ara nha, For mo sa da Ser ra Ne gra, Tun- 
tum, Vi to ri no Frei re, Bar rei ri nhas, Vi- 
tó ria do Me a rim, Bar ra do Cor da e
Con cei ção do La go-Açu.

A Co mis são de Cons ti tui ção, Jus ti- 
ça e Ci da da nia (CCJ) da As sem bleia já
ha via da do pa re ce res fa vo rá veis aos
pro je tos de de cre tos na reu nião re mo- 
ta re a li za da na úl ti ma se gun da-fei ra
(19).

 

O Pro je to de Lei nº 216/2020, de au- 
to ria do de pu ta do Zé Iná cio Lu la
(PT),  es ta be le ce cri té ri os pa ra o re co- 
nhe ci men to do es ta do de ca la mi da de
pú bli ca nos mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses.

Du ran te a ses são, o par la men tar
ex pli cou que o PL 216/2020 de fi ne al- 
guns re qui si tos pa ra o re ce bi men to de
so li ci ta ções de de cre tos de ca la mi da- 
de pú bli ca, en ca mi nha dos pe las Pre- 
fei tu ras à As sem bleia Le gis la ti va, a
fim de que os de pu ta dos pos sam
apre ci ar as ma té ri as com mais se gu- 
ran ça.

Zé Iná cio afir mou que o pro je to
tam bém exi ge que os ges to res mos- 
trem as me di das e ações em cur so nos
mu ni cí pi os.

“Ou tra coi sa im por tan te que tem
que cons tar na so li ci ta ção é a de cla ra- 

ção das me di das e ações em cur so por
par te do ges tor mu ni ci pal, a ca pa ci- 
da de de atu a ção e os re cur sos hu ma- 
nos que vão ser dis po ni bi li za dos,
além dos re cur sos ma te ri ais, ins ti tu ci-
o nais e fi nan cei ros em pre ga dos pe lo
res pec ti vo mu ni cí pio”, res sal ta o de-
pu ta do.

“No ano pas sa do, nós che ga mos,
in clu si ve, a apro var al guns de cre tos
de ca la mi da de, que se quer fo ram
apro va dos pe la Câ ma ra Mu ni ci pal.
Por que o ob je ti vo do dis po si ti vo é tor-
nar pú bli cas as ra zões que le va ram o
mu ni cí pio a de cre tar o es ta do de ca la- 
mi da de. En tão, es se pro je to de lei es- 
ta be le ce be ne fí ci os aos mu ni cí pi os,
mas tam bém obri ga ções”, es cla re ceu
o par la men tar.

Co mo exem plo, Zé Iná cio ci tou o
ar ti go 2º do pro je to, o qual es ta be le ce
que os pra zos de fi ni dos pe la Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal se rão sus- 
pen sos, ca so se jam des cum pri dos.

POR RE NA TO SOU ZA

Bol so na ro fo ca em evan gé li cos

Es co lha de par ti do

PO DER »

Em meio ao avan ço do no vo co ro na ví rus, ao fe cha- 
men to de igre jas e às in ves ti das da opo si ção no elei to ra- 
do, pre si den te re ce be lí de res de igre jas, com o ob je ti vo
de ten tar man ter o apoio en tre fiéis da re li gião, que con- 
ta com cer ca de 60 mi lhões de adep tos

 

O pre si den te com Ma la faia, pre si den te do Con se lho
In ter de no mi na ci o nal de Mi nis tros Evan gé li cos do
Bra sil

 
Nu ma agen da fre né ti ca com li de ran ças evan gé li cas, o

pre si den te Jair Bol so na ro tra ba lha pa ra não per der
apoio, nas igre jas, à re e lei ção em 2022. On tem, ele reu- 
niu-se com os pas to res Si las Ma la faia, pre si den te do
Con se lho In ter de no mi na ci o nal de Mi nis tros Evan gé li- 
cos do Bra sil (Ci meb), e Fá bio Sou sa, da Igre ja Fon te da
Vi da.

O en tra ve no ca mi nho do che fe do Exe cu ti vo é o
avan ço da pan de mia, que tem pro vo ca do o fe cha men to
de tem plos. A dis se mi na ção do ví rus no meio re li gi o so e
a per da de vi das en tre fiéis e pas to res ge ram for te im- 
pac to no res pal do po lí ti co ao go ver no.

Ao mes mo tem po, o Pla nal to vê o PT, com fo co no
plei to do ano que vem, e par ti dos do Cen trão ini ci a rem
uma cru za da em meio às li de ran ças evan gé li cas. A dis- 
pu ta é por uma gran de fa tia do elei to ra do. De acor do
com o Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti cas (IB- 
GE), em 2010, ha via 42,3 mi lhões de evan gé li cos. Co mo
a re li gião es tá em fran co cres ci men to no Bra sil, ho je já
se ri am mais de 60 mi lhões de fiéis.
Ao con trá rio da Igre ja Ca tó li ca, os evan gé li cos não têm
uma li de ran ça úni ca, mui to me nos en ti da de ou gru po
em ní vel na ci o nal com in fluên cia so bre to das as ver ten- 
tes — há di ver sas sub di vi sões, mui tos tem plos in de pen- 
den tes, que não atu am em co li ga ções ou as so ci a ções.

As de cla ra ções de Bol so na ro con tra o uso de más ca- 
ras, o dis tan ci a men to so ci al e as de mais me di das sa ni tá- 
ri as são vis tas co mo uma des va lo ri za ção da vi da da po- 
pu la ção, o que de sa gra da a fiéis e pas to res. Nos cul tos,
pas to res e bis pos têm des ta ca do a im por tân cia do uso
de ál co ol em gel e me di ção de tem pe ra tu ra, além de
man ter dis tân cia den tro e fo ra dos tem plos pa ra evi tar a
pro pa ga ção da do en ça.
O pas tor Jo si mar Fran cis co da Sil va, pre si den te do Con- 
se lho de Pas to res Evan gé li cos do Dis tri to Fe de ral (Co- 
pev), afir mou que a igre ja ten ta se man ter lon ge da po lí- 
ti ca. “Os evan gé li cos oram mui to por ele (Bol so na ro),
não sei por quê. Quan do hou ve es sa mu dan ça de go ver- 
no, a igre ja es ta va sen do mui to per se gui da pe la es quer- 
da… Nós ten ta mos man ter dis tân cia da po lí ti ca”, fri sou.
“Não é pe lo pre si den te que ora mos, é pe lo país, pe la es- 
ta bi li da de. Já ora mos pe lo ex-pre si den te Lu la, pe lo Te- 
mer, que re pre sen tam os ru mos do Bra sil.”

Ele des ta cou que Bol so na ro é a fa vor de pau tas em
co mum com a igre ja evan gé li ca, mas que não exis te
apoio ir res tri to. “Ele de fen de mui to a li ber da de re li gi o- 
sa, o que já é uma gran de coi sa, mas não es ta mos li ga- 
dos à pes soa do Bol so na ro, mas, sim, à fi gu ra de pre si- 
den te da Re pú bli ca. Es ta mos to man do nos sos cui da- 
dos, usan do más ca ras, in de pen den te men te do que o
pre si den te diz”, as se gu rou. “Res pei ta mos os de cre tos
dos es ta dos e atu a mos se ja pre sen ci al se ja a dis tân cia. A
igre ja é in de pen den te, ape sar de mui tos lí de res se rem
pró xi mos de po lí ti cos.”

Mes tre e dou to ran da em te o lo gia pe la Es co la Su pe ri- 
or de Te o lo gia do Rio Gran de do Sul, De ni se San ta na en- 
fa ti zou que pas to res das gran des igre jas não fa lam por
to do o seg men to. “Os dois pas to res que se en con tra ram
com Bol so na ro fa lam em no me de les, res pon dem pe la
igre ja de les, e não em no me de to do o seg men to evan gé- 
li co do Bra sil, que é mui to frag men ta do. Ele tem um am- 
plo apoio, mas não é de 100%”, dis se.

 

O pre si den te Jair Bol so na ro dis se, on tem, que de ve
es co lher um no vo par ti do até o fim des te mês, já que o
Ali an ça pe lo Bra sil, a le gen da que ten ta cri ar, não de ve
sair do pa pel até as elei ções do ano que vem. “Pa ra o Ali- 
an ça é mui to pe que na a chan ce. Já es tou atra sa do, e não
tem ou tro par ti do. Es pe ro que, es te mês, eu re sol va”,
afir mou. “Abril tá bom. O du ro foi quan do me can di da tei
em fe ve rei ro, mar ço, né, em ci ma da ho ra.” Ele tam bém
co men tou so bre a pos si bi li da de de vo to im pres so. “Eu
te nho es pe ran ça de que, em 2022… (ain da te mos mui- 
tos pro ble mas pe la fren te), com vo to au di tá vel, a gen te
con si ga mu dar re al men te o Bra sil.”

São Luís, quinta-feira, 22 de abril de 2021

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

ONU sugere cidades mais sustentáveis
A Or ga ni za ção das Na ções Uni das

(ONU) fir mou uma par ce ria com a
Fren te Na ci o nal de Pre fei tos (FNP), na
úl ti ma sex ta-fei ra, pa ra co o pe rar no
com ba te à pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus.

 O en ten di men to faz to do o sen ti- 
do. Afi nal, é nas ci da des, on de a mai or
par te das pes so as vi ve, que a co vid-19
pro vo ca mais mor tes e ca sos, co mo
ates ta re la tó rio da ONU Ha bi tat, ao
mos trar que, nos três pri mei ros me ses
des te ano, 95% dos con tá gi os fo ram
re gis tra dos em cen tros ur ba nos. E, no
Bra sil, a FNP re pre sen ta 412 mu ni cí- 
pi os com mais de 80 mil ha bi tan tes,
in cluin do to das as ca pi tais.

In ti tu la do Ci da des e pan de mi as:
ru mo a um fu tu ro mais jus to, ver de e
sau dá vel, o es tu do da ONU Ha bi tat
ba seia-se em evi dên ci as co le ta das em
mais de 1.700 ci da des mun do afo ra,
des cre ve co mo es ti ve ram na li nha de
fren te da pan de mia e res sal ta o pa pel
de pre fei tos e lí de res co mu ni tá ri os na

cri se sa ni tá ria. “Cou be aos go ver nos
lo cais e às co mu ni da des agi rem de
for ma rá pi da e de ci si va pa ra de ter a
dis se mi na ção da co vid-19 e mi ti gar
seus efei tos”, dis se a di re to ra exe cu ti- 
va da agên cia, Mai mu nah Mohd Sha- 
rif, no lan ça men to do do cu men to, em
30 de mar ço.

No re la tó rio, a ONU Ha bi tat afir ma
que si tu a ções de de si gual da des, co- 
mo a fal ta de aces so a ser vi ços bá si cos
e con di ções de vi da em lo cais su per- 
po vo a dos, fo ram as prin ci pais res- 
pon sá veis pe lo avan ço da co vid-19.
Che fe de Co nhe ci men to e Ino va ção
da agên cia, Edu ar do Mo re no afir ma
que, de vi do à pan de mia, cer ca de 120
mi lhões de pes so as no mun do se rão
em pur ra das pa ra a po bre za e, com is- 
so, os pa drões de vi da se rão re du zi dos
em 23%. “A con clu são é que ren da im- 
por ta”, diz ele.

Pro gra ma das Na ções Uni das vol ta- 
do aos as sen ta men tos ur ba nos, a
ONU Ha bi tat des ta ca não ape nas que
os mu ni cí pi os são o car ro-che fe do

en fren ta men to à pan de mia. Mas
apon ta ca mi nhos pa ra que os cen tros
ur ba nos du ra men te atin gi dos pe la
co vid-19 pos sam, além de re du zir os
im pac tos de sur tos fu tu ros, tor nar-se
so ci al men te mais jus tos, sus ten tá veis
e pro du ti vos. O pon to de par ti da, su-
ge re, é re pen sar a con fi gu ra ção das ci-
da des, de for ma que es te jam na van- 
guar da de um pos sí vel con tra to so ci al
en tre go ver nos, so ci e da de ci vil e se tor
pri va do.

Cen tros ur ba nos bem pla ne ja dos,
ca pa zes de com bi nar es pa ços re si- 
den ci ais, co mer ci ais e pú bli cos com
ha bi ta ção aces sí vel e flui dez na mo bi- 
li da de, po dem me lho rar a saú de pú-
bli ca, a eco no mia lo cal e o meio am bi- 
en te, diz o es tu do. Ou tro pon to ru mo
à so ci e da de mais jus ta e sus ten tá vel,
as si na la a agên cia da ONU, im pli ca
po lí ti cas de re du ção da po bre za, com- 
ple men ta da por in cen ti vos a pe que- 
nos ne gó ci os, tra ba lha do res in for- 
mais e se to res mais vul ne rá veis.

A fo me é um pro ble ma am bi en tal

Lem bro vi va men te da ima gem de
Her bert de Sou za, o Be ti nho, e da mo bi- 
li za ção na ci o nal em tor no de seu pro je- 
to de com ba te à fo me. A cha ma da Ação
da Ci da da nia Con tra a Fo me e a Mi sé ria
e pe la Vi da, que de pois vi rou uma ONG,
reu niu do a ções em di nhei ro, ali men tos
e rou pas em be ne fí cio de mi lha res de
pes so as, jo ga das em si tu a ção de in se gu- 
ran ça ali men tar, no Bra sil do co me ço da
dé ca da de no ven ta. In se gu ran ça ali- 
men tar é quan do al guém não tem aces- 
so ple no e per ma nen te a ali men tos.

 Or ga ni za da em tor no da ini ci a ti va do
“ir mão do Hen fil”, a so ci e da de ci vil bra- 
si lei ra en vol veu-se em ações so li dá ri as
con tra a fo me, a des nu tri ção, mo vi men- 
tos que to ma ram vul to nos anos 1990. A
pro xi mi da de en tre es tas ações con tra a
fo me e a pro mul ga ção da Cons ti tui ção
Fe de ral de 1988 in di ca que, ape sar do
re co nhe ci men to do di rei to fun da men- 
tal à saú de, a es tru tu ra es ta tal não ha via
in cor po ra do ações ca pa zes de as se gu- 
rar à po pu la ção mais po bre e ex cluí da
os di rei tos pre vis tos no pa pel. 

Di an te da in ca pa ci da de ou ab so lu ta
in di fe ren ça da ação es ta tal em fa ce da
fo me, cons truiu-se uma per cep ção de
que a so ci e da de ci vil te ria con di ções de
so lu ci o nar mais uma ca tás tro fe na ci o- 
nal. Não pre ten do bu lir nes te ves pei ro
que é o de ba te so bre a subs ti tui ção do
Es ta do pe la so ci e da de ci vil, mas é im- 
por tan te di zer que es tas ações têm li mi- 
tes: são vo lun tá ri as, es tão res tri tas a re- 
cur sos in cer tos e não al can çam to da a
po pu la ção em si tu a ção de in se gu ran ça
ali men tar, pois não são uni ver sais. 

 Di to is so, te nho ob ser va do em nos sa
ci da de e em ou tros can tos pe lo Bra sil
inú me ras ini ci a ti vas, mais ou me nos
abran gen tes, de do a ção de ali men tos,
pre pa ra ção e dis tri bui ção de quen ti- 
nhas pa ra po pu la ções em si tu a ção de

rua e pa ra co mu ni da des po bres e de sas- 
sis ti das por po lí ti cas so ci ais efe ti va- 
men te ca pa zes de ga ran tir o di rei to à
ali men ta ção, in cor po ra do à Cons ti tui- 
ção Fe de ral mais re cen te men te, em
2010. Ao mes mo tem po em que as mo- 
bi li za ções atu ais apon tam pa ra a com- 
po si ção de uma re de de so li da ri e da de
di an te do agra va men to das con sequên- 
ci as mor tais da pan de mia de Co vid-19,
elas tam bém in di cam o agra va men to
dos ín di ces de in se gu ran ça ali men tar
em nos so país.

Se gun do da dos do IB GE (Ins ti tu to
Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca),
en tre os a anos de 2017 e 2018, a fo me
atin giu cer ca de 4,6% da po pu la ção. Em
2020, 9% da po pu la ção bra si lei ra fi cou
em con di ção de in se gu ran ça ali men tar
gra ve, ou se ja, de ze no ve mi lhões de bra- 
si lei ros es tão pas san do fo me. 

O Bra sil vol tou ao ma pa da fo me ain- 
da no pri mei ro da pan de mia e o ce ná rio
não me lho rou em 2021. Ho je, mais da
me ta de da po pu la ção bra si lei ra en con- 
tra-se em si tu a ção de in se gu ran ça ali- 
men tar. São mais de 116 mi lhões de
pes so as que não sa bem se ama nhã ha- 
ve rá co mi da no pra to. São pes so as que,
se não pas sam fo me, ti ve ram de di mi- 
nuir a qua li da de e a quan ti da de de ali- 
men tos in ge ri dos. Es tes e ou tros da dos
es tão no “Inqué ri to Na ci o nal so bre In- 
se gu ran ça Ali men tar no con tex to da
pan de mia de CO VID-19 no Bra sil” ela- 
bo ra do pe la Re de Bra si lei ra de Pes qui sa
em So be ra nia e Se gu ran ça Ali men tar e
Nu tri ci o nal (Re de PENS SAN). O do cu- 
men to po de ser con sul ta do em olhe pa- 
ra a fo me.com.br.

A es ca la da da fo me no Bra sil ocor re
no mes mo pe río do em que o Mi nis té rio
da Eco no mia co me mo ra o su ces so da
ex por ta ção na ci o nal de so ja em 2020,
que te ve um cres ci men to de 12% em re- 
la ção ao ano an te ri or. A ex pan são da
fron tei ra agrí co la com la vou ras de so ja
tem o MA TO PI BA co mo lu gar de des ta- 
que, pois a reu nião do sul do Ma ra nhão,

les te do To can tins, sul do Pi auí e oes te
da Bahia res pon de por par te sig ni fi ca ti- 
va da pro du ção bra si lei ra de grãos. Pon-
to cen tral da es tra té gia de cres ci men to
econô mi co bra si lei ro, as mo no cul tu ras
não têm ma ta do a fo me. Ma tam cer ra- 
do, ma tam po vos in dí ge nas, ma tam co- 
mu ni da des lo cais, mas não ma tam a fo-
me.  Ape sar de bem com pre en di dos os
im pac tos so ci o am bi en tais das mo no- 
cul tu ras, é ra ro iden ti fi car mos a fo me
co mo um pro ble ma am bi en tal. É que a
mo no cul tu ra vol ta da pa ra o mer ca do
ex por ta dor se pa rou agri cul tu ra, pe cuá- 
ria e ex tra ti vis mo (con sór cio tra di ci o- 
nal men te bem-su ce di do) e afas tou tais
ati vi da des da ideia de se gu ran ça ali- 
men tar, que pres su põe di ver si da de.
Ocor re que, em mo no cul tu ras, o fo co é
quan ti da de, não qua li da de nem di ver si-
da de. Tan to é as sim que a ele va da pro-
du ti vi da de dos so los é ga ran ti da pe lo
uso mas si fi ca do de agro tó xi cos – cu ja
apro va ção é fei ta num rit mo de qua se
dois no vos pro du tos por dia útil, des de
1º de ja nei ro de 2019, e, cla ro, pe la con- 
cen tra ção da pro pri e da de da ter ra.

Se a fron tei ra agrí co la avan ça so bre
bi o mas le gal men te pro te gi dos, que são
subs ti tuí dos por mo no cul tu ras que não
be ne fi ci am par ce las im por tan tes da po- 
pu la ção em si tu a ção de in se gu ran ça ali- 
men tar, a fo me é, sim, um pro ble ma
am bi en tal. Qual quer po lí ti ca so ci al de
en fren ta men to da in se gu ran ça ali men- 
tar ou po lí ti ca pú bli ca de pro te ção do
meio am bi en te tem de pas sar pe lo re co-
nhe ci men to de que gran des la ti fún di os
ex por ta do res de grãos ex clu em po pu la- 
ções que não se rão al can ça das pe la dis-
tri bui ção de quen ti nhas. 

A im por tân cia de ini ci a ti vas da so ci e- 
da de ci vil de com ba te à fo me não po de
des con si de rar a ur gên cia do ques ti o na- 
men to ra di cal de um mo de lo de pro du- 
ção agrí co la con cen tra dor de ter ras, po-
lui dor e re pro du tor de de si gual da des. A
lu ta por jus ti ça so ci o am bi en tal é tam- 
bém a lu ta por co mi da e ter ri tó rio.

CAR LOS BAP TIS TA
É pro fes sor e co or de na dor no Nú cleo de Se le ção de Alu nos
do MBA da FI AP.

For ça de tra ba lho

Vo cê, lí der, não se
pre o cu pa com o 5G?
De ve ria!

Há al guns anos, a tec no lo gia 5G tem si do am pla men te dis cu ti- 
da no Bra sil, pois tra rá um gran de im pac to no mo do de se co mu- 
ni car, na trans mis são de da dos e, prin ci pal men te, no aces so à in- 
ter net. No en tan to, um de ba te po lí ti co/co mer ci al exis ten te nos
bas ti do res vem atra pa lhan do mui to a sua evo lu ção den tro do
país. Co mo se tra ta de al go que vai pro por ci o nar pro fun das trans- 
for ma ções nos mais di ver sos seg men tos por não ser es pe cí fi co de
ape nas uma área, o iní cio de sua im plan ta ção ge ra mui to me do,
so bre tu do, nas cor po ra ções. Afi nal, es se te mor ocor re por que
uma em pre sa fi ca à es pe ra da ou tra co mo uma for ma de sa ber se a
sua che ga da não é um “fo go de pa lha”.

Pro va dis so é uma pes qui sa re a li za da pe la con sul to ria Ac cen- 
tu re, fei ta com 2,6 mil exe cu ti vos de dez paí ses di fe ren tes. O es tu- 
do apon ta que a gran de mai o ria (62% dos en tre vis ta dos) ain da
têm mui tas in cer te zas em re la ção aos im pac tos que o mer ca do
so fre rá com o 5G. Es se con tin gen te ex pres sa te mo res, co mo a pos- 
si bi li da de de tor ná-los mais vul ne rá veis a ata ques ci ber né ti cos,
por exem plo. Ain da de acor do com o le van ta men to, as li de ran ças
das or ga ni za ções acre di tam que a mai or par te do ris co co me ça rá
no ní vel do usuá rio, se ja por meio de dis po si ti vos ou de pes so as.

En tre in cer te zas, te mo res e des con fi an ça, al guns pon tos são
evi den tes em re la ção ao que es tá pa ra che gar no Bra sil. O 5G pos- 
si bi li ta um au men to subs tan ci al na ve lo ci da de de co mu ni ca ção.
Em com pen sa ção, re duz e mui to o tem po de res pos ta ou la tên cia,
o que di mi nui o co nhe ci do delay na trans mis são. Por ou tro la do,
tem me nor com ple xi da de na im ple men ta ção por que aque las
gran des tor res de trans mis são mui to no ta das pe la po pu la ção se- 
rão subs ti tuí das por ou tras bem me no res e mais fá ceis de se rem
ins ta la das. Ou se ja, pos si bi li ta rá mai or de mo cra ti za ção do aces so
à in ter net, já que ocor re rá uma me lho ria nos as pec tos re la ci o na- 
dos com a mo bi li da de.

Por es sas e ou tras ra zões, a che ga da do 5G ao Bra sil é pra ti ca- 
men te ine vi tá vel co mo tam bém mui to be né fi ca pa ra a so ci e da de
co mo um to do. Des sa for ma, as or ga ni za ções te rão que se pre pa- 
rar pa ra is so ou pa ra es tar à fren te das de mais em pre sas co mo for- 
ma de ti rar o má xi mo de pro vei to pos sí vel des sa re vo lu ção. As sim,
os lí de res e em pre en de do res de vem fi car aten tos, so bre tu do, a
três im pac tos que po dem ocor rer:

 

Com mais op ções de tec no lo gi as, é pre ci so que os co la bo ra do- 
res se jam de sen vol vi dos pa ra li da rem com es sas no vas pos si bi li- 
da des. Mais do que nun ca, os con cei tos ups kil ling e res kil ling de- 
ve rão ser apli ca dos pa ra que o pro fis si o nal es te ja pre pa ra do pa ra
as no vas ne ces si da des. Ele de ve, por exem plo, es tar pre pa ra do
tec ni ca men te de for ma mais rá pi da e tra ba lhar com as pla ta for- 
mas de IoT, de sen vol ver ha bi li da des pa ra tra ta men to de da dos,
além de ou tros re cur sos a se rem po ten ci a li za dos pe lo 5G.

Es sa dis rup ção po de rá re du zir a ne ces si da de de fun ci o ná ri os
atu an tes em al gu mas áre as mais tra di ci o nais. É um mo vi men to
na tu ral, por is so é o mo men to cer to pa ra se pre pa rar pa ra es sas
mu dan ças sig ni fi ca ti vas no mer ca do de tra ba lho. Por ou tro la do,
es se co la bo ra dor de ve ali ar a téc ni ca aos de sen vol vi men to de soft
skills com no vas ha bi li da des co mo pro ta go nis mo, au to ges tão e
fle xi bi li da de.

Du ran te os úl ti mos 30 e 40 anos, es sa evo lu ção tec no ló gi ca foi
ex po nen ci al. A so ci e da de já pas sou do tem po dos megabytes pa ra
pentabytes. Ho je, se fa la em com pu ta ção quân ti ca, em ve lo ci da de
de trans mis são que po de che gar a ní veis nun ca ima gi na dos. Tra- 
ta-se de uma uma jor na da ir re ver sí vel. Quem não se re qua li fi car
pa ra es sa no va re a li da de, cer ta men te vai fi car pa ra trás.

As or ga ni za ções e os pro fis si o nais pre ci sam se pre pa rar e uti li- 
zar to da a cri a ti vi da de ne ces sá ria pa ra re pen sa rem seus mo de los,
tan to de ne gó ci os quan to de li de ran ça. Por is so, to das as cor po ra- 
ções de vem in cluir o 5G nas su as es tra té gi as de fu tu ro, pois es sa
on da ge ra rá um le que gi gan te de pos si bi li da des. E quan to mais os
co la bo ra do res de den tro das em pre sas re fle ti rem so bre es se fu tu- 
ro, mais fá cil se rá sur far nes se tsu na mi de tec no lo gia.

São Luís, quinta-feira, 22 de abril de 2021
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Quem foi Pe dro Al va res Ca bral?

Brasil

Curiosidades sobre
o Descobrimento

H
o je é co me mo ra do o Des co bri men to do Bra- 
sil, mas ape sar de ter ocor ri do há 521 anos
ain da há mui tas cu ri o si da des obs cu ras acer ca
des te mo men to his tó ri co.

Por tu gal ame a çou en vi ar uma fro ta à re gião des co- 
ber ta por Co lom bo (atu ais Amé ri cas Cen tral e do Nor te),
e a Es pa nha lhe propôs dis cu tir um acor do so bre as ter- 
ras a des co brir. Es sa foi a ori gem do Tra ta do de Tor de si- 
lhas (7 de ju nho de 1494). Du ar te Pa che co Pe rei ra, no- 
me a do “Ca va lei ro da Ca sa Re al”, par ti ci pou co mo ne go- 
ci a dor por tu guês. Rei vin di cou pa ra Por tu gal as ter ras
que fos sem des co ber tas a até 370 lé guas a oes te de Ca bo
Ver de. His to ri a do res sus ten tam a hi pó te se de Du ar te
Pa che co ter si do o ver da dei ro “des co bri dor do Bra sil”,
em 1498, vi a jan do em se gre do.

O úni co re gis tro des se fei to é um tre cho obs cu ro do li- 
vro “So bre os Ma res do Mun do”, es cri to pe lo pró prio Pa- 
che co en tre 1505 e 1508. Nes se re la to, ele con ta que, em
1498, ex plo rou a “par te oci den tal” do Oce a no Atlân ti co,
en con tran do “uma gran de ter ra fir me, com mui tas ilhas
ad ja cen tes” e co ber ta de “mui to e fi no bra sil”. Is so re for- 
ça a te se de que a vi a gem de Pe dro Ál va res Ca bral te nha
si do uma ope ra ção ar qui te ta da pe la Co roa por tu gue sa,
dois anos de pois da ver da dei ra des co ber ta, pa ra for ma- 
li zar a pos se das ter ras.

Em 26 de ja nei ro de 1500 (mais de três me ses an tes do
des co bri men to ofi ci al do Bra sil), o na ve ga dor es pa nhol
Vi cen te Pin zón te ria che ga do a um no vo ter ri tó rio no
além-mar, des co nhe ci do pe los rei nos de Por tu gal e Es- 
pa nha.

Pin zón par tiu em no vem bro de 1499 do Por to de Pa- 
los e, em sua jor na da pe lo Atlân ti co, pas sou pe las Ilhas
Ca ná ri as e Ca bo Ver de. Ve te ra no ex plo ra dor que co man- 
dou a ca ra ve la Ni na na des co ber ta da Amé ri ca, em 1492,
Pin zón dis se que se guiu vi a gem ao lar go de um li to ral
com pou cas baías se gu ras pa ra an co ra gem e de sem bar- 
que.

Quan do en fim con se guiu che gar à ter ra, o es pa nhol e
seus ho mens en fren ta ram a fú ria dos ín di os. “Ma ta ram
oi to dos nos sos sol da dos e mal hou ve um que não ti ves- 
se si do fe ri do”, des cre veu. O lo cal se ria Ca bo de San to
Agos ti nho, no li to ral per nam bu ca no. Ele cos te ou o li to- 
ral até a foz do Rio Ama zo nas, des co ber ta por ele. Ali,
en con trou-se com ou tro es pa nhol, Di e go de Le pe, e jun- 
tos avan ça ram até o rio Oi a po que.

Pe dro Ál va res Ca bral saiu da praia do Res te lo, em Lis- 
boa, ao meio-dia do dia 9 de mar ço de 1500, uma se gun- 
da-fei ra. Ele ti nha 32 anos. Trou xe um to tal de 1500 pes- 
so as, que vi e ram em 10 naus e 3 ca ra ve las. A nau ca pi tâ- 
nia, co man da da por Ca bral, ti nha ca pa ci da de pa ra 250
to néis. Ao to do, ha via 190 ho mens a bor do. Uma das

naus de sa pa re ceu no dia 23 de mar ço de 1500. Era a co- 
man da da por Vas co de Ataí de e ti nha 150 ho mens.

Os ou tros bar cos fi ze ram dois di as de bus cas, mas na- 
da en con tra ram. A vi a gem le vou 44 di as. No dia 22 de
abril de 1500, Ca bral an co rou em fren te ao Mon te Pas co- 
al, na Bahia, a 36 quilô me tros do li to ral bra si lei ro.

Pe dro Ál va res Ca bral re ce beu 10 mil cru za dos pe la vi- 
a gem. Ca da cru za do va lia 3,5 gra mas de ou ro. Ele ain da
ga nhou o di rei to de trans por tar 30 to ne la das de pi men ta
gra tui ta men te no na vio. A Co roa se com pro me tia a
com prar o pro du to pe lo pre ço de mer ca do em Lis boa
(se te ve zes mais al to do que nas Ín di as). Ca da ma ri nhei- 
ro po de ria tra zer 600 qui los de pi men ta e fa zer o mes mo.
En tre tan to, pou cos vol ta ram. Além da nau que de sa pa- 
re ceu e da ou tra que vol tou a Por tu gal com a no tí cia do
des co bri men to, ou tras seis afun da ram. Das tre ze, por- 
tan to, ape nas cin co con se gui ram re tor nar pa ra ca sa.

Em 26 de abril de 1500, mais pre ci sa men te num lu gar
co nhe ci do por Co roa Ver me lha, foi re za da a pri mei ra
mis sa em ter ras bra si lei ras. Era o pri mei ro do min go
após a Pás coa, co nhe ci do co mo Pas co e la. Ha via um to- 
tal de oi to fra des na fro ta de Ca bral, li de ra dos por frei
Hen ri que de Coim bra. Ca bral le va va uma ima gem de
Nos sa Se nho ra da Boa Es pe ran ça, co lo ca da nu ma ca pe- 
la es pe ci al men te cons truí da no con vés de sua em bar ca- 
ção.

No dia 6 de maio de 1500, o as trô no mo da fro ta de Pe- 
dro Ál va res Ca bral re gis trou a la ti tu de da Baía de Ca brá- 
lia, atu al Por to Se gu ro. Es te o do cu men to é con si de ra do
o tra ba lho car to grá fi co mais an ti go do Bra sil.

A pri mei ra cer ti dão de ba tis mo do Bra sil per ten ceu a
Kathé ri ne du Bré sil, mu lher de Di o go Ál va res, o náu fra- 
go Ca ra mu ru. O do cu men to da ta de 29 de ju lho de 1520
e foi des co ber to na ci da de fran ce sa de Saint Ma lo.

Pe dro Ál va res Ca bral nas ceu no vi la re jo de Bel mon te,
a 380 km de Lis boa, em 1467 ou 1468 (o ano é in cer to).
As sim, ele te ria en tre 32 e 33 anos quan do “des co briu” o
Bra sil, em 1500

A len da con ta que a fa mí lia Ca bral é des cen den te de
Ca ra no, o pri mei ro rei da Ma cedô nia, que go ver nou a
re gião por vol ta do ano 1100 a.C. Ca ra no, por sua vez, se- 
ria des cen den te de nin guém me nos que o se mi deus
Hér cu les!

Ape sar da li nha gem no bre que pos suía, Ca bral re ce- 
beu o tí tu lo de Mo ço Fi dal go do rei D. João II, quan do ti- 
nha ape nas 17 anos

Se gun do cons ta, Ca bral era in te li gen te, ge ne ro so, hu- 
mil de e bas tan te edu ca do, mes mo com ini mi gos. Po- 
rém, ele tam bém é des cri to co mo ex tre ma men te vai do- 

so e com uma ga na sem li mi tes pa ra pro var seu tí tu lo de
no bre za

Co mo na ve ga dor, ele trou xe mui tas ri que zas a Por tu- 
gal, vi ran do ca pi tão-mor em 1500, pou co an tes do “des- 
co bri men to do Bra sil”

Além das con quis tas co mer ci ais, as in ten ções da co- 
roa por tu gue sa e de Ca bral eram de ex pan dir as cren ças
ca tó li cas e im pe dir que os mou ros con se guis sem im ple- 
men tar su as cren ças mu çul ma nas

Em 9 de mar ço de 1500, por vol ta do meio-dia, Ca bral
zar pou de Lis boa su pos ta men te com des ti no à Ín dia,
con tor nan do a Áfri ca – Vas co da Ga ma, ou tro cé le bre
na ve ga dor, aju dou Ca bral com di cas va li o sas

Em 23 de mar ço, uma das naus da fro ta de Ca bral
afun dou na cos ta da Áfri ca, vi ti man do mais de 150 ma ri- 
nhei ros

Ca bral de sem bar cou na no va ter ra em 22 de abril de
1500. O pri mei ro lo cal avis ta do re ce beu o no me de Mon- 
te Pas co al, já que eles es ta vam no pe río do da Pás coa. Es- 
se mon te tem 536 me tros de al tu ra e fi ca pró xi mo à ci da- 
de de Ita ma ra ju (BA)

Ca bral no me ou a ter ra de Ilha de

Ve ra Cruz, achan do, a prin cí pio se

tra tar de uma por ção de ter ra

me nor do que o ima gi na do –

po rém, an tes de par tir ru mo à

Ín dia, em 2 de maio, ele já es ta ria

con ven ci do de ter “acha do” um

con ti nen te in tei ro

Pe dro Ál va res Ca bral não te ve re co nhe ci men to ime- 
di a to de su as des co ber tas: pas sou mais de três sé cu los,
até D. Pe dro II in ves ti gar a his tó ria do Bra sil, pa ra ele sa- 
ber a im por tân cia de Ca bral pa ra o nos so país

O pró prio D. Pe dro II le van tou a hi pó te se de a “des co- 
ber ta” do Bra sil não ter si do aci den tal, com Ca bral sa- 
ben do que po de ria exis tir al gu ma ter ra inex plo ra da a
oes te da Áfri ca

A cau sa da mor te de Ca bral não é mui to cer ta, mas
acre di ta-se que te nha si do de ma lá ria, em 1520 – ele es- 
ta ria com pou co mais de 50 anos.

São Luís, quinta-feira, 22 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará às 14h, 
do dia 10 de maio de 2021, no Auditório desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, 
Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, a licitação em referência, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
aquisição de implementos agrícolas (grade aradora e carreta agrícola), na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais alterações, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e demais normas 
pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site oficial da 
SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís (MA), 19 de abril de 2021
JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.187/2021

Objeto: Aquisição de medicamentos dos Programas da SES (ELENCO ESTADUAL), para atender às 
necessidades da Superintendência de Assistência Farmacêutica. O Pregoeiro Oficial da Secretaria de 
Estado da Saúde, comunica que a sessão marcada para o dia 19/04/2021, às 09h (horário de Brasília) 
não será realizada, estando SUSPENSA até ulterior deliberação. Local: Site do Portal de Compras do 
Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de 
Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA. 
E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís -MA, 16 de abril de 2021
MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
PROCESSO Nº 35197/2021/SES

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 30 de 
abril de 2021, às 15h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na 
cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Geral do Estado AGE/STC, 
Pareceres dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020;
2. O que mais ocorrer.

São Luís, 19 de abril de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 30 de abril de 

2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de 

São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Auditores Independentes e 

Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;

2. O que mais ocorrer.

São Luís, 19 de abril de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

DO MARANHÃO – CAEMA
CONVOCAÇÃO

 André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

OBJETO: Constitui o objeto deste, contratação de empresa especializada para prestação de Serviços 

Continuados de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, englobando Desinsetização, Desratização, 

Descupinização para atender às necessidades da Hospital de Cuidados Intensivos – HCI/EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 05/05/2021, às 08h30, horário de Brasília-DF.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 16 de abril de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 120/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.719/2021 – EMSERH

A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio de seu Pregoeiro Substituto, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 
005/2021-CSL/CC, cujo objeto trata da aquisição de material de consumo do tipo higiene e limpeza para 
a Casa Civil do Estado do Maranhão. O recebimento e a abertura dos envelopes de Proposta e 
Documentação de Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às 09h30, do dia 10 de maio de 
2021, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no primeiro andar do Edifício João Goulart, situado 
na Av. Pedro II, s/n, Centro, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 08h às 19h, onde poderão ser consultados e 
obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Setorial 
de Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão também 
disponíveis para consulta no site da Casa Civil www.casacivil.ma.gov.br.

 
São Luís, 19 de abril de 2021

Adilson Abreu Ribeiro
Pregoeiro Substituto/CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9832/2021-CC

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 REGISTRO DE PREÇO 003/2021. A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará 
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: 
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para eventual 
contratação de empresa para Prestação de Serviços de Execução de Coleta de Resíduos Sólidos Hospitalar 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Arari - MA. Data e horário do início da 
disputa: 14:00 horas do dia 05/05/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão 
participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão 
ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 
horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde 
que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 14 de abril de 2021. 
Rosário do Desterro Ribeiro Abas - Secretária Municipal de Saúde.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 REGISTRO DE PREÇO 004/2021. A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará 
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: 
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para Prestação de Serviço de realização de exames de ultrasson com locação 
de aparelho de ultrasson para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Arari - MA. Data e 
horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 06/05/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.-
com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 
13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 
desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 14 de abril de 
2021. Rosário do Desterro Ribeiro Abas - Secretária Municipal de Saúde.

A realizar, na forma Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de novembro de 2020,a Lei Complementar nº 123/2006, da 
Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 
2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, 
objetivando Contratação de Empresa Especializada em manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças e acessórios para 02 (duas) cancelas tipo, Barreira Eletrônica linear, PPA, Barrier 
Universal, Bivolt – 60hz – 3,5m retangular, que dão acesso à entrada e saída de veículo do 
estacionamento da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO I, deste Edital I, no dia 04/05/2021, às 15h (horário de 
Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.comprasnet.gov.br, 
UASG/6426, sendo presidida pela Pregoeira da Comissão Setorial de Licitação – CSL/SEFAZ/MA, 
situada na Av. Carlos Cunha, s/n, 2º andar, Bairro Calhau, Edifício Deputado Luciano Moreira - Sede da 
Secretaria de Estado da Fazenda - São Luís/MA, CEP: 65076-820. A Comissão informa que o edital 
encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br.

São Luís, 15 de abril de 2021
ELYDA SANTOS RICCI DA SILVA

PREGOEIRA OFICIAL\\SEFAZ

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 – CSLI/SEFAZ/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10108/2021 – SEFAZ

O PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público que a licitação epigrafada fica 

REMARCADA para o dia 26 de maio de 2021, às 14h, no Auditório desta Secretaria, localizada na 

Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, licitação na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS, objetivando a Contratação de consultoria a serem prestados por pessoa física com 

graduação em nível superior nas áreas de engenharia química e engenharia mecânica, para 

acompanhamento e monitoramento das atividades executadas no âmbito do Convênio nº 

827052/2016, celebrado entre o Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da 

Agricultura Familiar - SAF e a União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 

na forma da Lei nº 8.663/1993. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 

endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h às 18h, onde poderão ser obtidos mediante a 

apresentação de dispositivo de armazenamento de dados. Esse Edital também se encontra à disposição 

dos interessados no site oficial da SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís (MA), 19 de abril de 2021

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Presidente em exercício da CSL/SAF

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2611/2021– SAF

O DIRETOR DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO torna público que por motivo de ordem 

administrativa, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, objetivando a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e 

corretiva com reposição de peças de aparelhos de ar condicionado, na forma da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei 

complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual nº 9.529/2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 

29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, anteriormente marcada para às 10h, 

do dia 23 de abril de 2021, fica remarcada para às 10h, do dia 06 de maio de 2021. O edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão onde poderão ser retirados, mediante 

apresentação de um CD Regravável ou Pen Drive e Consultados no site web: www.egma.ma.gov.br.

São Luís/MA, 20 de abril de 2021

Odair José Neves Santos

Diretor da Escola de Governo do Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEP
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO-EGMA

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021-EGMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0060161/2020

O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES comunica 
que o Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por LOTE ÚNICO, cujo objeto é a contratação de serviços 
de produção gráfica, com condições especiais de sigilo e segurança com disponibilização de ambiente 
sigiloso e seguro (vigilâncias e câmeras 24 horas), capacidade produtiva adequada para etiquetagem, 
manuseio, impressão, embalagem, confecção, envelopamento, rotulagem e responsabilidade de entrega 
a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - SEDES para a operacionalização do Programa Bolsa 
Escola 2021, que seria realizado às 14h30, do dia 22 de abril de 2021, através do site: 
http://www.compras.ma.gov.br, fica ADIADO até ulterior deliberação.

São Luís (MA), 16 de abril de 2021
José Tomaz Coelho Lima
Pregoeiro da CSL/SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0004919/2021

A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio de seu Pregoeiro Substituto, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 
003/2021-CSL/CC, cujo objeto trata da aquisição de material de consumo do tipo descartáveis, para a 
Casa Civil do Estado do Maranhão no exercício de 2021. O recebimento e a abertura dos envelopes de 
Proposta e Documentação de Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às 09h30, do dia 06 
de maio de 2021, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no primeiro andar do Edifício João 
Goulart, situado na Av. Pedro II, s/n, Centro, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 08h às 19h, onde poderão ser 
consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na 
Comissão Setorial de Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital 
estarão também disponíveis para consulta no site da Casa Civil www.casacivil.ma.gov.br.

 
São Luís, 19 de abril de 2021
Rafael Pinheiro de Sousa

Pregoeiro Substituto/CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.819/2021-CC

A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio de seu Pregoeiro Substituto, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 
004/2021-CSL/CC, cujo objeto trata contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de 
veículos para a Casa Civil do Estado do Maranhão, no exercício de 2021. O recebimento e a abertura dos 
envelopes de Proposta e Documentação de Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às 
09h30, do dia 07 de maio de 2021, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no primeiro andar do 
Edifício João Goulart, situado na Av. Pedro II, n s/n, Centro, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 08h às 19h, 
onde poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Setorial de Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim 
como cópia do Edital estarão também disponíveis para consulta no site da Casa Civil 
www.casacivil.ma.gov.br.

 
São Luís, 19 de abril de 2021

Adilson Abreu Ribeiro
Pregoeiro Substituto/CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.210/2021-CC

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES por intermédio do Pregoeiro 

torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº 

10024/2019, do tipo Menor Preço por LOTE ÚNICO, cujo objeto é a contratação de serviços de produção 

gráfica, com condições especiais de sigilo e segurança com disponibilização de ambiente sigiloso e 

seguro (vigilâncias e câmeras 24 horas), capacidade produtiva adequada para etiquetagem, manuseio, 

impressão, embalagem, confecção, envelopamento, rotulagem e responsabilidade de entrega a 

Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - SEDES para a operacionalização do Programa Bolsa 

Escola 2021. DATA DE ABERTURA: 05 de MAIO de 2021, às 14h30. O Edital poderá ser acessado 

através do site: http://www.compras.ma.gov.br. Informações: Sala da Comissão Setorial Permanente 

de Licitação, situada na Rua das Gardênias, Quadra 01, n° 25 – Jardim Renascença, São Luís (MA), de 

2ª a 6ª feira, no horário de 14h às 18h. 

São Luís/MA, 22 de abril de 2021

José Tomaz Coelho Lima

Pregoeiro da CSL/SEDES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – SEDES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0004919 /2021 – SEDES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 013/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – 
Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 
012/2021 no dia 05/05/2021, 09:00 hrs, horário local, objetivando o Registro de Preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de EXAMES LABORATO-
RIAIS, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mirador - MA, com 
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários.
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias 
úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 20/04/2021
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 012/2021 A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial sob a forma de registro de preço n.º 012/2021, , 
processo cujo objeto é contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de 
Pontes no Município de Nova Olinda do Maranhão MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 
3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições 
da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a 
realizar-se no dia 13/05/2021 às 08h:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova 
Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 
08:00h às 12:00h ou email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão /MA, 
20 de Abril de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 013/2021 A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial sob a forma de registro de preço n.º 013/2021, , 
processo cujo objeto é contratação de empresa especializada na instalação e manutenção de 
iluminação pública  no Município de Nova Olinda do Maranhão MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no 
decreto nº 3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as 
disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, a realizar-se no dia 13/05/2021 às 11h:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n 
Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário 
comercial das 08:00h às 12:00h ou email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do 
Maranhão /MA, 20 de Abril de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO  
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 02/2021. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/Ma, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 02/2021, objetivando a 
Contratação de empresa especializada em execução de recuperação de estradas vicinais no 
município de Nova Olinda MA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se 
no dia 13/05/2021 às 08:30 horas.  LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova 
Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário 
comercial das 08:00h às 12:00hs ou no email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. 
Nova Olinda do Maranhão/MA, 20 de Abril de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO  
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 03/2021. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/Ma, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 03/2021, objetivando a 
Contratação de empresa especializada em execução de recapeamento asfáltica no 
município de Nova Olinda MA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se 
no dia 13/05/2021 às 11:00 horas.  LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova 
Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário 
comercial das 08:00h às 12:00hs ou no email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. 
Nova Olinda do Maranhão/MA, 20 de Abril de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021

PREGÃO PRESENCIAL – nº 20/2021.  O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei 
n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 09h:00 (nove) 
horas no dia 05 de Maio de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de Urnas 
Funerárias para o Município de Nina Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido 
mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: 
https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email 
licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 
99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 20 de Abril de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

RISA S.A.
CNPJ nº 06.855.894/0001-88 - NIRE nº 2230000117-5

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Presidente da Companhia RISA S.A., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.855.894/0001-88 e NIRE 
nº 2230000117-5, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem convocar os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 30 de Abril de 2021, às 9:00 horas, no escritório administrativo da 
Companhia, na Rodovia MA-06, Km 05, Zona Rural, Balsas/MA, CEP 65.800-000 e por meio da plataforma digital Zoom (“Assembleia”), a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Tomada das contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; c) Retificação da fixação da remuneração anual global 
dos diretores da Companhia; d) Deliberação sobre a continuidade do funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia; e) Caso aprovado o 
item (d) acima, a eleição de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 e a fixação da 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; f) Deliberação e homologação da Proposta da Administração e parecer 
favorável do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do 166, §2º, da Lei das S.A., sobre o Aumento do Capital Social da Companhia de 
R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) para R$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), mediante o 
aproveitamento parcial de reservas de lucros no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) e a emissão de 70.000.000 (setenta 
milhões) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e não endossável, para serem devidamente subscritas proporcionalmente 
à participação detida pelos atuais acionistas no capital social total da Companhia; g) Alteração do disposto no artigo 5º do Estatuto Social, para 
refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido; h) Alteração do objeto social da Companhia 
definido no artigo 3º do Estatuto Social, a fim de incluir as atividades relacionadas a: (i) apoio à produção florestal - Reflorestamento (CNAE 
nº 02.30-6/00); e (ii) Promoção de vendas (CNAE nº 73.19-0/02); i) Consolidação do estatuto social da Companhia refletindo a alteração do 
disposto no artigo 3º e 5º; j) Deliberar sobre benefícios ainda vigentes a ex-administradores da Companhia, bem como bens em nome da Risa 
em posse de ex-administradores da Companhia e que ainda não foram devolvidos; k) Outros assuntos de interesse da Companhia. 
Informações Gerais: (i) As demonstrações contábeis auditadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia foram publicadas em 
29/03/2021 no Diário oficial do Piauí, sendo, também, devidamente informada aos acionistas; (ii) Os documentos relativos aos itens da Ordem 
do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Administrativa da Companhia, podendo ser requisitada por e-mail a ser 
encaminhado para juridico@risasa.com; (iii) Os senhores acionistas poderão participar e votar na Assembleia, por si, seus representantes 
legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (iv) Tendo em vista as necessárias precauções quanto a pandemia 
da COVID-19 esta Assembleia também ocorrerá de forma virtual, onde os acionistas convocados e demais participantes poderão participar 
virtualmente, de modo a ser organizado e informado antecipadamente pela Companhia. Balsas (MA), 15 de Abril de 2021. José Antônio 
Gorgen - Diretor Presidente.

CNPJ/MF: 06.651.616/0001-09
Rua do Alecrim s/n, Bairro Primavera, CEP: 65.840-000, 
São Raimundo das Mangabeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 137/2021. 
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA. OBJETO: Registro de Preço para 
futura contratação, sob demanda, de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros 
Alimentícios para composição da merenda escolar do Município de São Raimundo das 
Mangabeiras/MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de 
Referência. ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 22/04/2021, às 08h00min (oito horas) ao 
dia 05/05/2021 às 08h59min (oito horas e cinquenta e nove minutos). ABERTURA DAS PROPOSTAS/-
SESSÃO PÚBLICA: Dia 05/05/2021 às 09h00min (nove horas). VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 
MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: Na Comissão Permanente 
de Licitações – CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas; Telefone: (99) 
98503 – 2444. E-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Nos sites: www.tce.ma.go-
v.br e https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br, São Raimundo das Mangabeiras – MA, 20 de 
abril de 2021. FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES. Pregoeiro Municipal.
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O abandono e maus-tratos de cães e gatos cresceram neste período. O cenário é
confirmado por organizações não-governamentais apoiadoras da causa animal 

Cri me pre vis to em lei

PANDEMIA

Maus-tratos de animais
crescem na pandemia

A
pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus trou xe im pac to, tam bém,
na vi da dos ani mais. O aban- 
do no e maus-tra tos de cães e

ga tos cres ce ram nes te pe río do. O ce- 
ná rio é con fir ma do por or ga ni za ções
não-go ver na men tais apoi a do ras da
cau sa ani mal e pe lo Con se lho Fe de ral
de Me di ci na Ve te ri ná ria. Se gun do
ONGs de pro te ção ani mal, o au men to
de de nún ci as foi de mais de 20%, no
ano de 2020.

A mé di ca ve te ri ná ria e co or de na- 
do ra do cur so de Me di ci na Ve te ri ná ria
da Fa cul da de Pi tá go ras, Car la Ja nai na
Re bou ças Mar ques do Ro sá rio, des ta- 
ca que nes te tem po de pan de mia exis- 
te um ta bu que os ani mais, ain da, po- 
dem trans mi tir a Co vid-19 pa ra os hu- 
ma nos. “No en tan to, a ci ên cia mos tra
que o ani mal não tem a ca pa ci da de de
trans mi tir o ví rus pa ra o ser hu ma no,
pe lo con trá rio, o ser hu ma no que tem
es se po ten ci al de trans mis são. Nes ta
per cep ção equi vo ca da mui tos pets
fo ram aban do na dos pe los seus tu to- 
res”, ana li sa Re bou ças.

A mé di ca ex pli ca ain da que maus-
tra tos aos ani mais não é so men te fe rir
ou mu ti lar o bi chi nho, há ou tras si tu- 
a ções, co mo aban do no, não dar co- 
mi da e água em quan ti da des ade qua- 
das, man ter o ani mal em am bi en te
mui to pe que no, sem hi gi e ne ou dei- 
xá-lo ex pos to ao sol ou chu va, se con- 
fi gu ra em cru el da de con tra os pets.

O nú me ro de aban do no de cães e
ga tos, em São Luís, au men tou em
50%, se gun do ONGs de pro te ção ani- 
mal. No Bra sil, o nú me ro de cães e ga- 
tos res ga ta dos au men tou cer ca de
70% no ano pas sa do, se gun do um le- 

van ta men to da Am pa ra Ani mal, uma
as so ci a ção que apoia 530 abri gos e
pro te to res em to do país.

Pa ra cha mar aten ção da so ci e da de
con tra a cru el da de aos ani mais, nes te
mês de abril al gu mas ins ti tui ções re a- 
li zam a cam pa nha Abril La ran ja, que
foi ins ti tuí do pe la ASP CA (So ci e da de
Ame ri ca na pa ra a Pre ven ção da Cru- 
el da de con tra os ani mais), em 2006,
pa ra aler tar as pes so as so bre os maus-
tra tos. Após o lan ça men to, di ver sas
ou tras ci da des no mun do ade ri ram à
cam pa nha e uti li zam o mês pa ra
ações de cons ci en ti za ção.

Pa ra de ba ter mais so bre o as sun to,
es tá sen do re a li za do um even to gra- 
tui to e on li ne, que traz co mo te ma “O
Pa pel do Mé di co Ve te ri ná rio na Pre- 
ven ção aos Maus-Tra tos Ani mal”.  O
de ba te vai reu nir pro fis si o nais da área
da Me di ci na Ve te ri ná ria, es pe ci a lis tas
em Di rei to na De fe sa e Pro te ção dos
ani mais da OAB, pes qui sa do res da
Po lí cia Fe de ral, no dia 22 de abril. A
ins cri ção é fei ta por meio do link (en- 
cur ta dor.com.br/dlGV0).

No úl ti mo do min go, po li ci ais da
For ça Tá ti ca da Po lí cia Mi li tar res ga ta- 
ram uma ca de la que es ta va há dois di- 
as amar ra da em uma ár vo re, pas san- 
do fo me e se de, no mu ni cí pio de Açai- 
lân dia. De acor do com a po lí cia, o ani- 
mal te ria si do pre so pe lo pró prio do- 
no.  Após ser  res ga ta da, a ca de la foi
en ca mi nha da pa ra o quar tel da PM,
on de foi ali men ta do e re ce beu cui da- 
dos es pe ci ais.

O cri me de maus-tra tos a ani mais
cons ta no ar ti go 32 da Lei de Cri mes

Am bi en tais 9.605/98 e a pe na pre via
de três me ses a um ano de re clu são,
além de mul ta. A Lei 1.095/2019, san- 
ci o na da no úl ti mo dia 29 de se tem bro
de 2020, au men ta a pu ni ção pa ra
quem pra ti car ato de abu so, maus-
tra tos, fe rir ou mu ti lar ani mais. A le-
gis la ção abran ge ani mais sil ves tres e
do més ti cos. A lei pre vê, in clu si ve, pri- 
são de dois a cin co anos, além de mul-
ta e proi bi ção da guar da, àque les que
co me te rem tal prá ti ca. Até en tão, a
pe na era ape nas a de ten ção de três
me ses a um ano, além de mul ta.

ENSINO

UEMASUL terá 5 novos cursos de pós-graduações

As con se lhei ras e os con se lhei ros
do Con se lho Uni ver si tá rio da Uni ver- 
si da de Es ta du al da Re gião To can ti na
do Ma ra nhão (UE MA SUL), em reu- 
nião re a li za da, por meio de vi de o con- 
fe rên cia, de li be ra ram e apro va ram
no ve re so lu ções, en tre as quais cin co
de cri a ção de cur sos de pós-gra du a- 
ções la to sen su e seus res pec ti vos pro- 
je tos, nos for ma tos au tos sus ten ta do e
gra tui to.

No for ma to au tos sus ten ta do fo ram
apro va dos os cur sos de es pe ci a li za- 
ção em Re cu pe ra ção de Áre as De gra- 
da das, Pro du ção Ani mal, Do cên cia
em Saú de e o de Ges tão de Clí ni cas e
Con sul tó ri os. O de Ci ên ci as Am bi en- 
tais é gra tui to.

Pa ra a Pró-Rei to ra de Pes qui sa,
Pós-Gra du a ção e Ino va ção, pro fes so- 
ra Ma ria da Guia Ta vei ro Sil va, a apro- 
va ção dos no vos cur sos la to sen su é
de ex tre ma im por tân cia pa ra a re gião.
“Além da UE MA SUL es tar cum prin do
com sua mis são de de sen vol vi men to
re gi o nal, ela es tá se pre pa ran do pa ra a
pós-gra du a ção stric to sen su. Es ses
cur sos, com cer te za, se rão a ba se pa ra
a cri a ção de cur sos de mes tra do. Se- 
rão mais de 300 pes so as ap tas pa ra
atu a rem na co mu ni da de com mais
com pe tên cia e mais ha bi li da de nas

su as áre as”, des ta cou.
As apro va ções, por una ni mi da de,

das re so lu ções que cri am as es pe ci a li- 
za ções, for ta le cem ain da mais as
com pe tên ci as dos pro fis si o nais de
Im pe ra triz e de to da a re gião To can ti- 
na. A rei to ra Eli za beth Nu nes Fer nan- 
des pa ra be ni zou a to dos os pro fes so- 
res e pro fes so ras dos cen tros de en si- 
no res pon sá veis pe la cri a ção dos pro- 
je tos de es pe ci a li za ções. 

“O avan ço da pós-gra du a ção da
UE MA SUL, em ní vel la to sen su, com
apro va ção dos cur sos de es pe ci a li za- 
ção iné di tos na re gião, em di fe ren tes
áre as do co nhe ci men to, pro por ci o- 
nam à so ci e da de a opor tu ni da de da
for ma ção con ti nu a da de qua li da de,
en vol ven do pro fes so res de ele va da
qua li fi ca ção. Os pro du tos da for ma- 
ção dos cur sos de la to sen su são ba se
pa ra as fu tu ras pro pos tas de no vos
cur sos de stric to sen su, além de con- 
tri buí rem no aper fei ço a men to e ca- 
pa ci ta ção dos pro fis si o nais que atu- 
am na re gião”, ex pli cou a rei to ra.

Os cur sos de pós-gra du a ção la to
sen su es tão pre vis tos no Pla no de De- 
sen vol vi men to Ins ti tu ci o nal (PDI).
São cri a dos em con so nân cia com o
Pla no Na ci o nal de Edu ca ção e com as
di re tri zes es tra té gi cas, da UE MA SUL,

em aten di men to às ne ces si da des lo- 
cais dos 22 mu ni cí pi os, de abran gên- 
cia ter ri to ri al da ins ti tui ção.

O cur so la to sen su é uma mo da li-
da de de pós-gra du a ção que pro por ci- 
o na aper fei ço a men to aos pro fis si o-
nais gra du a dos em su as áre as de co- 
nhe ci men to. O ob je ti vo é ga nhar
com pe tên ci as es pe cí fi cas pa ra fa ci li- 
tar a as cen são na car rei ra pro fis si o nal.
Ho je, a UE MA SUL ofer ta dois cur sos
la to sen su: Ma te má ti ca Apli ca da e Fí- 
si ca (gra tui to); e o de Edu ca ção: Di dá-
ti ca do En si no Su pe ri or (au tos sus ten- 
ta do). Além dos cin co cur sos de es pe-
ci a li za ção, o Con se lho Uni ver si tá rio
apro vou ain da o Pro je to Pe da gó gi co
do cur so de Ad mi nis tra ção do Cen tro
de Ci ên ci as Hu ma nas, So ci ais e Le tras
(CCHSL); o Pro je to Pe da gó gi co do
cur so de Le tras, Lín gua Por tu gue sa,
Lín gua In gle sa e Li te ra tu ras, do
(CCHSL); a ho mo lo ga ção da Re so lu- 
ção Ad re fe ren dum nº 125/2021 –
CON SUN/UE MA SUL, que apro va o
pro je to Pe da gó gi co do Cur so Su pe ri or
de Tec no lo gia em Ges tão Am bi en tal
(CCHS TL); e a Re so lu ção Ad re fe ren- 
dum nº 126/2021, que au to ri za o re a- 
pro vei ta men to de va ga pa ra con cur so
pú bli co pa ra in gres so na car rei ra do
ma gis té rio su pe ri or da UE MA SUL.

ACA LEN TO

Pa dre le va pa la vra de
fé pa ra co mu ni da de
de hos pi tal na Ilha

O Hos pi tal São Do min gos re ce beu na ma nhã do úl ti- 
mo do min go (18) o pa dre Car los Mar ti nenghi, da Pa ró- 
quia San ta Pau li na, pa ra le var uma pa la vra de fé e aca- 
len to aos pa ci en tes e co la bo ra do res. O mo men to foi ide- 
a li za do pe la en fer mei ra su per vi so ra da he mo di nâ mi ca,
Kei la Aze ve do. “De se jei tra zer o San tís si mo Sa cra men to
pa ra vi si tar os nos sos pa ci en tes pa ra pas sar uma men sa- 
gem de es pe ran ça, con for to, cu ra e res tau ra ção pa ra os
pa ci en tes en fer mos e fa mi li a res, bem co mo a for ça e vi- 
gor aos nos sos co le gas de pro fis são”, con tou.

De se jei tra zer o San tís si mo

Sa cra men to pa ra vi si tar os nos sos

pa ci en tes pa ra pas sar uma

men sa gem de es pe ran ça, con for to,

cu ra e res tau ra ção pa ra os pa ci en tes

en fer mos e fa mi li a res, bem co mo a

for ça e vi gor aos nos sos co le gas de

pro fis são

O mo men to foi re a li za do com a aju da de di ver sos
ami gos e co la bo ra do res pa ra que a men sa gem che gas se
ao mai or nú me ro de pes so as na ins ti tui ção. Uma des sas
pes so as foi o mú si co Már cio Pas sos que acei tou o con vi- 
te da en fer mei ra, e ami ga de con gre ga ção, pa ra en to ar
cân ti cos du ran te a pe re gri na ção. “Sem pre é gra ti fi can te
po der aju dar o pró xi mo por meio da mú si ca”, afir mou.
Ou tro im por tan te apoio pa ra a re a li za ção da ação foi da
ad mi nis tra do ra Ke nia Pa trí cia, ir mã da en fer mei ra. “Era
o mo men to que ela de se ja va mui to re a li zar com os co le- 
gas de tra ba lho e os seus pa ci en tes, por is so foi mui to
bom so mar com ela nes sa ação e po der aju dá-la”, dis se.

A su per vi so ra da Far má cia do HSD, Kar la La cer da,
tam bém aju dou pa ra que o mo men to fos se re con for- 
tan te pa ra to dos. “Foi um mo men to mui to es pe ci al, ide- 
a li za do pa ra alen tar as equi pes e os acom pa nhan tes”,
ex pli cou.

O psi có lo go Ker son Oli vei ra, que acom pa nha o pai in- 
ter na do, des ta cou que ações co mo es tás acal mam os
acom pa nhan tes nes se mo men to cheio de in cer te zas. “O
fa mi li ar se sen te aco lhi do, in de pen den te men te de cre- 
do re li gi o so, pois, di an te de sen ti men tos co mo a an gús- 
tia e o me do, a fé é que lhes dá for ças”, afir mou.

O fa mi li ar se sen te aco lhi do,

in de pen den te men te de cre do

re li gi o so, pois, di an te de sen ti men tos

co mo a an gús tia e o me do, a fé é que

lhes dá for ças

Se to res co mo Ge ren ci a men to de Lei tos e a Su per vi- 
são da UTI tam bém aju da ram pa ra que o gru po pu des se
vi si tar as Uni da des de Te ra pia In ten si va com se gu ran ça
e res pei tan do os pro to co los de bi os se gu ran ça. A vi si ta
tam bém pas sou pe lo an dar da On co lo gia, emo ci o nan- 
do as equi pes de plan tão, pa ci en tes e acom pa nhan tes.

O pa dre Car los Mar ti nenghi expôs o San tís si mo Sa- 
cra men to e o le vou em pro cis são pe los cor re do res e lei- 
tos, aca len tan do a to dos. “Vi e mos aqui tra zer pa la vras
de con for to nes se mo men to tão di fí cil, pe din do a in ter- 
se ção e pro te ção di vi na, pa ra que pro te ja to dos os pro- 
fis si o nais da saú de, e aque les que es tão aqui lu tan do pe- 
la sua vi da”, afir mou o pa dre.

São Luís, quinta-feira, 22 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Calendário de vacinação para pessoas de 61 anos começa hoje (22) na capital e vai até o
dia 24 de abril. Profissionais da educação também já recebem a primeira dose

PA TRÍ CIA CU NHA

Pro fis si o nais da edu ca ção

No es ta do

Quem tem di rei to à Ta ri fa
So ci al?
• Es tão ins cri tas no Ca das tro Úni co
pa ra Pro gra mas So ci ais do Go ver no
Fe de ral – Ca das tro Úni co, com ren da
fa mi li ar men sal per ca pi ta me nor ou
igual a meio sa lá rio mí ni mo na ci o nal

(até R$ 522,50); OU
• Re ce bem o Be ne fí cio de Pres ta ção
Con ti nu a da da As sis tên cia So ci al –
BPC, nos ter mos dos arts. 20 e 21 da
Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de
1993; OU
• Es tão ins cri tas no Ca das tro Úni co
com ren da men sal de até 3 (três) sa lá -
ri os mí ni mos que te nha re si den te
por ta dor de do en ça ou de fi ci ên cia cu -
jo tra ta men to, pro ce di men to mé di co
ou te ra pêu ti co re quei ra o uso con ti -
nu a do de apa re lhos, equi pa men tos
ou ins tru men tos que, pa ra o seu fun -
ci o na men to, de man dem con su mo de
ener gia elé tri ca; E
• As fa mí li as que se en cai xam na ca -
te go ria Sub clas se Re si den ci al ou Ru -
ral Bai xa Ren da.

• A úl ti ma con ta de ener gia elé tri ca;
• Iden ti da de (RG) e CPF;
• Com pro van te de Re si dên cia;
• Car tão com o Nú me ro de Ins cri ção
So ci al (NIS) de um dos pro gra mas so -
ci ais (Bol sa Es co la, Bol sa Fa mí lia, Va le
Gás, Pró Jo vem, etc)

IMUNIZAÇÃO

Mais gente recebendo
a 1ª dose da vacina

A
par tir de ho je, 22, a Pre fei tu ra
Mu ni ci pal de São Luís co me- 
ça a apli car a pri mei ra do se
de va ci na con tra a Co vid-19

em pes so as com 61 anos. A aguar da da
pri mei ra do se con tra o ví rus vem sen- 
do apli ca da con for me as va ci nas são
re ce bi das pe las se cre ta ri as mu ni ci- 
pais de Saú de.  Até en tão já re ce be ram
a 1ª do se da va ci na em São Luís, pro- 
fis si o nais que atu am na li nha de fren- 
te (em ur gên cia, emer gên cia, UTIs e
se to res Co vid em hos pi tais), pro fis si- 
o nais da saú de mai o res de 25 anos,
ido sos que vi vem em ins ti tui ções de
lon ga per ma nên cia, pro fis si o nais de
se gu ran ça mai o res de 45 anos e ido- 
sos aci ma de 62 anos.

O ca len dá rio de va ci na ção se gue os
me ses de nas ci men to. Nes ta quin ta-
fei ra, 22, se rão va ci na das pes so as com
61 anos nas ci dos ja nei ro e fe ve rei ro,
pe la ma nhã; e nas ci dos em mar ço e
abril, pe la tar de.

No dia 23, os nas ci dos nos me ses de
maio e ju nho, no tur no ma tu ti no; e à
tar de, os nas ci dos em ju lho e agos to.

No dia 24, é a vez dos que nas ce ram
nos me ses de se tem bro e ou tu bro, no
ho rá rio da ma nhã; à tar de, se rão va ci- 
na dos os dos me ses no vem bro e de- 
zem bro. Ido sos de vem ser ca das tra- 
dos na pla ta for ma Va ci na São Luís, e
de vem le var do cu men to de iden ti fi ca- 
ção ofi ci al com fo to.

Em São Luís, as va ci nas con tra a
Co vid-19 es tão sen do apli ca das no
Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção (Mul- 
ti cen ter Se brae, no bair ro Coha fu ma);
no Cen tro de Con ven ções da Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA);
no Dri ve-Th ru do Es pa ço Re ser va

Shop ping da Ilha e no Dri ve-Th ru da
UF MA. A imu ni za ção acon te ce das 8h
às 18h.

Des de se gun da-fei ra, São Luís já
es tá va ci nan do os pro fis si o nais da
edu ca ção da re de mu ni ci pal de en si- 
no. São Luís é a 1° do Nor des te a va ci- 
nar pro fis si o nais des sa ca te go ria.

Es tão sen do va ci na dos pro fis si o- 
nais da ati va, de 55 anos ou mais, que
atu em nas es co las da re de mu ni ci pal
de edu ca ção. O aten di men to es tá sen- 
do re a li za do ex clu si va men te no Cen- 
tro de Con ven ções da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), das 8h
às 18h.

Da no va re mes sa de va ci nas dis tri- 
buí das pe lo Mi nis té rio da Saú de, a ca- 
pi tal ma ra nhen se re ce beu 1.250 do ses
des ti na das pa ra a va ci na ção dos pro- 
fis si o nais da re de mu ni ci pal de edu- 
ca ção. Pro fis si o nais da ati va que atu- 
am na re de mu ni ci pal de edu ca ção
bá si ca de São Luís es tão sen do va ci- 
na dos, con for me lis ta en ca mi nha da
pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca- 
ção (Se med) à Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Saú de (Se mus).

No ato da va ci na ção, tan to os pro- 
fis si o nais do ma gis té rio quan to os de
de mais se to res da re de de en si no pre- 

ci sam apre sen tar do cu men to ofi ci al
com fo to e úl ti mo con tra che que.

Além dos pro fis si o nais da edu ca-
ção, São Luís se gue apli can do a se-
gun da do se da va ci na e aten den do o
pú bli co ido so.

O go ver no do Ma ra nhão co me çou
a va ci na ção con tra Co vid pa ra tra ba-
lha do res da edu ca ção no úl ti mo dia
20. Es tão sen do va ci na dos os pro fis si- 
o nais com 55 anos ou mais que es ti ve- 
rem na ati va na re de de edu ca ção es- 
ta du al e fe de ral.

Além da ca pi tal, on de a va ci na ção
já es tá acon te cen do, ha ve rá imu ni za- 
ção nos mu ni cí pi os da re gião me tro-
po li ta na, co mo: Pa ço do Lu mi ar e São
Jo sé de Ri ba mar, além de  Ti mon, Im- 
pe ra triz, Açai lân dia, Ba ca bal, Ca xi as e
Co dó. A va ci na ção ocor re rá por eta-
pas, es ten den do-se gra da ti va men te
de acor do com as pau tas de dis tri bui-
ção das do ses de va ci nas en vi a das pe- 
lo Mi nis té rio da Saú de. Em São Luís e
Im pe ra triz, o Es ta do va ci na rá so men- 
te pro fes so res da Re de Es ta du al e Fe- 
de ral.

Na ca pi tal ma ra nhen se, a va ci na- 
ção, pe lo go ver no do es ta do es tá ocor- 
ren do em sis te ma de dri ve-th ru no
São Luís Shop ping: no Co lé gio Cin tra
(Rio Anil) e no Cen tro de En si no de
Tem po In te gral Fran cis co Lis boa
(bair ro Di a man te). O aten di men to é
de se gun da a sex ta-fei ra, das 8h às
16h. No dia da va ci na ção pa ra es sa ca- 
te go ria, é ne ces sá rio apre sen tar con- 
tra che que ou de cla ra ção de vín cu lo
emi ti da pe lo ser vi ço on de o tra ba lha- 
dor da edu ca ção es tá cum prin do a
sua fun ção, pa ra a com pro va ção do
vín cu lo ati vo, além de RG, car tão do
SUS, car tei ra de va ci na ção.

PARCERIA

Ação Social no Rio Anil e na Vila Palmeira

O CLIENTE DEVERÁ LEVAR ATÉ 5 LÂMPADAS INCANDESCENTES OU FLUORESCENTES EM FUNCIONAMENTO PARA A TROCA

Uma par ce ria en tre a  De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do (DPE), a Equa to ri al
Ma ra nhão, em par ce ria com e a Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal da Cri an ça e As sis tên- 
cia So ci al de São Luís (Sem cas), pro- 
mo ve rá ação de ca das tro na Ta ri fa So- 
ci al de Ener gia Elé tri ca si mul ta ne a- 
men te na IBC – Igre ja Ba tis ta da Ci da- 
de (Rio Anil) e na Igre ja Ca tó li ca da
San ta Jú lia (Vi la Pal mei ra). A ação
acon te ce rá nos di as 22 (quin ta-fei ra)
e 23 (sex ta-fei ra), das 9h às 16h.

A ação se rá acom pa nha da pe lo

Pro je to E+ Lâm pa das No vas que re a li-
za rá a tro ca de lâm pa das de LED mais
econô mi cas. Pa ra is so o cli en te de ve rá
le var até 05 lâm pa das in can des cen tes
e/ou flu o res cen tes em fun ci o na men- 
to pa ra efe tu ar a tro ca. Va le lem brar
que, pa ra par ti ci par des ta Su per Ação,
os in te res sa dos nos ser vi ços de vem
le var:

Tam bém se rão ofe re ci dos, pe la De-
fen so ria Pú bli ca, ser vi ços de de fen so-
ria, as ses so ria ju rí di ca e as sis tên cia
so ci al.

POLICIAL BALEADO

SSP-MA vai apurar
caso em Imperatriz

JEFFERSON PORTELA FOI NA CIDADE PARA APURAR O CASO

O Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca, Jef fer son Por te la,
acom pa nha do da cú pu la de Se gu ran ça Pú bli ca do Ma- 
ra nhão, re a li zou uma co le ti va de im pren sa so bre as me- 
di das to ma das pe la SSP no ca so en vol ven do o po li ci al
mi li tar, ca bo Adri a no, atin gi do a ti ros por um po li ci al ci- 
vil, em Im pe ra triz, na noi te do úl ti mo do min go (18).

A co le ti va foi re a li za da na se de do 3º Ba ta lhão de Po lí- 
cia Mi li tar de Im pe ra triz e con tou com a par ti ci pa ção do
de le ga do-ge ral da Po lí cia Ci vil, An dré Gos sain, do co- 
man dan te-ge ral da Po lí cia Mi li tar, co ro nel Pe dro Ri bei- 
ro, do co man dan te do 3º BPM, te nen te-co ro nel Mar ce- 
lo, além de veí cu los de im pren sa.

Du ran te a co le ti va, o se cre tá rio Jef fer son Por te la as se- 
gu rou que as me di das pa ra ave ri guar e es cla re cer o ca so
en vol ven do os po li ci ais es tão em an da men to, já ten do
si do ins tau ra do o inqué ri to po li ci al e ad mi nis tra ti vo pa- 
ra apu rar a con du ta do po li ci al ci vil. “Pre ci sa mos dei xar
cla ro que es sa foi não uma ação da Po lí cia Ci vil, mas de
um po li ci al fo ra da ati vi da de ins ti tu ci o nal e que de for- 
ma al gu ma de mons tra uma cri se en tre a Po lí cia Mi li tar e
Po lí cia Ci vil no nos so es ta do. No mais, ga ran ti mos que
to do o pro ce di men to le gal foi e es tá sen do ado ta do e
que to do o ri gor da lei se rá apli ca do ao ca so”, afir mou.

Já o de le ga do-ge ral  ga ran tiu que não ha ve rá qual- 
quer cor po ra ti vis mo e que a có pia do fla gran te da pri são
do po li ci al ci vil já foi en ca mi nha do à Cor re ge do ria da
PC, com a aber tu ra do pro ce di men to ad mi nis tra ti vo.

O po li ci al ci vil ain da es tá pre so e o ca bo Adri a no se- 
gue in ter na do, mas sem cor rer ris co de vi da. As in ves ti- 
ga ções es tão em an da men to pa ra ave ri guar os mo ti vos
do cri me, além da su pos ta par ti ci pa ção de ou tras pes so- 
as na ação cri mi no sa.

CRECI-MA

Inscrições para concurso
até  o dia 10 de maio

CONCURSO  DO CRECI DO MARANHÃO É VÁLIDO POR 2 ANOS

O Con se lho Re gi o nal de Cor re to res de Imó veis da 20ª
Re gião do Ma ra nhão (Cre ci-MA) tor na pú bli ca a aber tu- 
ra de um no vo Con cur so Pú bli co que tem por ob je ti vo a
for ma ção de ca das tro re ser va e o pro vi men to de seis va- 
gas, des ti na das aos pro fis si o nais de ní veis mé dio e su- 
pe ri or. Den tre as va gas ofer ta das, os car gos são os de:
Pro fis si o nal Ana lis ta Su pe ri or (PAS) – Fis cal (3); Pro fis si- 
o nal de Su pe ri or Téc ni co (PST) – Téc ni co Ad mi nis tra ti- 
vo (2); Pro fis si o nal de Su pe ri or Téc ni co (PST) – Ser vi ços
Ope ra ci o nais (1). Ca be res sal tar que den tre o to tal de va- 
gas ofer ta das, há aque las que são vol ta das às pes so as es- 
pe ci fi ca das no edi tal.

Já as lo ca li da des on de as opor tu ni da des es tão sen do
ofer ta das são as de: São Luís; Im pe ra triz; e Bal sas.

O con tra to de tra ba lho se rá sob re gi me da Con so li da- 
ção das Leis do Tra ba lho (CLT), e quan do ad mi ti dos, os
pro fis si o nais con ta rão com sa lá ri os ini ci ais que po dem
va ri ar de R$ 1.285,60 a R$ 1.942,36, fo ra ou tros be ne fí ci- 
os co mo pla no de saú de, pla no odon to ló gi co e va le-ali- 
men ta ção, pa ra de sem pe nha rem ati vi da des em car ga
ho rá ria se ma nal de 40 ho ras.

Ins cri ções
Os in te res sa dos po de rão re a li zar as ins cri ções até às

23h59 do dia 10 de maio de 2021, so men te via in ter net,
por meio do si te do Idib. O pa ga men to da ta xa de ins cri- 
ção, que po de va ri ar de R$ 80 a R$ 120, de ve rá ser re a li- 
za do até o pri mei ro dia útil após o fim das ins cri ções.

Se le ção
Co mo mé to do de se le ção, os can di da tos se rão ava li a- 

dos por meio exa me in te lec tu al, de ca rá ter eli mi na tó rio
e clas si fi ca tó rio, pa ra afe rir co nhe ci men tos e ha bi li da- 
des, me di an te apli ca ção de pro va ob je ti va e de tí tu los,
de ca rá ter clas si fi ca tó rio.

São Luís, quinta-feira, 22 de abril de 2021

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


oimparcial.com.br ESPORTES Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

Britânico da Williams também é piloto do programa de desenvolvimento da equipe
alemã; Russell e Bottas abandonaram após colisão violenta no GP da Emilia-Romagna

IMOLA

Acidente não vai ferir
relação com Mercedes

S
e gun do Ge or ge Rus sell, o aci- 
den te que cul mi nou com o 
aban do no de le e de Valt te ri 
Bot tas do GP da Emi lia-Ro- 

mag na, no úl ti mo do min go, não vai 
afe tar a re la ção que o pi lo to tem com 
a Mer ce des. Além de gui ar co mo ti tu- 
lar da Wil li ams, o bri tâ ni co faz par te 
do pro gra ma de de sen vol vi men tos da 
equi pe ale mã, e che gou até a dis pu tar 
um GP pe la es cu de ria em 2020, quan- 
do Lewis Ha mil ton se au sen tou ao 
tes tar po si ti vo pa ra Co vid-19. “Não 
vai fe rir o meu re la ci o na men to com a 
Mer ce des. Já fa lei com eles e hou ve 
uma com pre en são de am bos os la dos. 
Do meu pon to de vis ta, quan do vo cê 
olha pa ra a fren te (du ran te a cor ri da), 
vo cê nem le va em con si de ra ção qual 
o car ro que es tá adi an te. E no fim do 
dia, a ma no bra era vá li da”, ex pli ca.

Além do aci den te, Ge or ge pro ta go- 
ni zou um mo men to de fú ria ao dei xar 
o car ro e ir ti rar sa tis fa ções com Bot- 
tas, que ain da se en con tra va den tro 
do cock pit da Mer ce des des truí da. O 
fin lan dês res pon deu os ques ti o na- 
men tos do jo vem pi lo to com o de do 
do meio, e Rus sell re tri buiu a “gen ti le- 
za” com um ta pa no ca pa ce te de Valt- 
te ri. “Eu de ve ria ter re a gi do da que la 
ma nei ra? Pro va vel men te não. Mas co- 
mo eu dis se, a adre na li na é in cri vel- 
men te al ta. Tro ca mos pa la vras e foi is- 
so”, afir ma.

A de cla ra ções aci ma fo ram fei tas 
an tes de Rus sell pe dir des cul pas a 
Bot tas atra vés de su as re des so ci ais 
nes ta se gun da-fei ra. Pas sa do o ca lor 
do in ten so GP em Imo la, o pi lo to da 
Wil li ams vol tou atrás na opi nião de 
que ri val te ria si do o cul pa do pe lo aci-

Rus sell se des cul pa por aci- 
den te com Bot tas em Imo la

GEORGE RUSSELL E VALTTERI BOTTAS NO GP DA EMILIA-ROMAGNA DE 2021

den te que ti rou a du pla da cor ri da 
des te do min go, na 33ª vol ta.

Ve ja abai xo na ín te gra:
“On tem não foi um dia de or gu lho 

pra mim. Eu sei que aque la foi uma 
das nos sas me lho res opor tu ni da des de 
pon tu ar nes sa tem po ra da e, quan do 
os pon tos im por tam tan to co mo im- 
por tam pa ra nós ago ra, às ve zes vo cê 
as su me ris cos. Mas não deu cer to, e eu 
te nho que as su mir mi nha res pon sa bi- 
li da de. Com tem po pa ra re fle tir so bre 
o que acon te ceu de pois, sei que eu de- 
ve ria ter li da do me lhor com a si tu a- 

ção. Emo ções po dem fa lar mais al to 
no ca lor do mo men to e on tem as mi-
nhas apa ga ram o que te nho de me- 
lhor. Pe ço des cul pas pa ra Valt te ri, a 
equi pe e to dos que se sen ti ram de cep- 
ci o na dos por mi nhas ações. Eu não 
sou as sim e eu es pe ro mais de mim 
mes mo, as sim co mo ou tros tam bém 
es pe ram mais de mim. Apren di du ras 
li ções nes se fim de se ma na e me tor na- 
rei um pi lo to me lhor e uma pes soa me- 
lhor com es sa ex pe ri ên cia. Ago ra, o fo- 
co é em Por tu gal e na chan ce de mos- 
trar pe lo que re al men te es tou aqui. 
Obri ga da a to dos pe las men sa gens, 
po si ti vas ou ne ga ti vas. To das elas vão 
me aju dar a ama du re cer.”

"GIGANTE"

Zion acredita que poderia ter jogado na NFL

ASTRO DA NBA, O ALA PIVÔ CONFIA QUE PODERIA TER SEGUIDO CARREIRA NA NFL CASO NÃO TIVESSE OPTADO PELO BASQUETE

Zi on Wil li am son não é um ser hu- 
ma no co mum. Sua com bi na ção de
for ça, im pul são e ve lo ci da de vem se
pro van do es pe ci al mes mo en tre os
me lho res jo ga do res de bas que te do
mun do na NBA.

Ele tem tan ta con fi an ça na sua ca- 
pa ci da de co mo atle ta que acre di ta
que po de ria ter fei to su ces so até mes- 
mo em ou tro es por te. Em en tre vis ta
ao pod cast “Club Shay Shay”, o ala
pivô dos Pe li cans dis se con fi ar que te- 
ria che ga do na NFL ca so ti ves se op ta- 
do por se guir car rei ra no fu te bol ame- 
ri ca no. 

“Eu acre di to que te ria con se gui do
(jo gar na NFL). Sou sim ples men te um

com pe ti dor”, dis se Zi on
A bo la oval não é uma es tra nha pa- 

ra Zi on Wil li am son. Na ado les cên cia
ele che gou a jo gar fu te bol ame ri ca no
co mo quar ter back an tes de vol tar o
seu fo co pa ra o bas que te. Pa ra che gar
na NFL, no en tan to, ele dis se que pro- 
va vel men te pre ci sa ria mu dar de po si- 
ção pa ra tight end ou wi de re cei ver.

Zi on é lis ta do com 2,01m de al tu ra
e 129kg de pe so no si te ofi ci al da NBA.
Ele se ria um dos jo ga do res mais al tos
da NFL e es ta ria na me ta de de ci ma
no ran king dos mais pe sa dos.

Mes mo in cri vel men te ágil pa ra o
seu ta ma nho, wi de re cei ver é uma po- 
si ção que po de mos des car tar pa ra o

ala pivô. Tight end se ria um en cai xe
in te res san te, já que ele te ria for ça pa- 
ra blo que ar e a im pul são pa ra dis pu- 
tar bo la no al to com de fen so res, prin-
ci pal men te per to da end zo ne.

A tran si ção do bas que te pa ra jo gar
co mo tight end na NFL não é in co-
mum. Gran des no mes des sa po si ção
no fu te bol ame ri ca no, co mo Tony
Gon za lez e An to nio Ga tes, atu a vam
nas qua dras du ran te su as car rei ras
uni ver si tá ri as an tes de se tor na rem
pro fis si o nais no fu te bol ame ri ca no.
Cla ro que ne nhum dos dois era um jo- 
ga dor co mo Zi on Wil li am son, que tem
po ten ci al pa ra ser um dos me lho res
da NBA.

• 1 – Não es pe re es tar mo ti va do pa ra co me çar a se exer -
ci tar. In ver ta sua for ma de pen sar. Use o exer cí cio co mo
fer ra men ta pa ra tra zer mo ti va ção;
• 2 – Co me ce de va gar. Na da de tra çar ob je ti vos am bi ci -
o sos que, se não al can ça dos, le va rão à frus tra ção e à
sen sa ção de fa lha. Se ja re a lis ta. Lem bre-se: um pou co é
me lhor que na da. Uma vol ta no quar tei rão, su bir um
lan ce de es ca da, tu do é me lhor do que pas sar o dia to do
no so fá. Co me ce pe que no e vá au men tan do de acor do
com seu grau de con di ci o na men to;
• 3 – Se ja con sis ten te. A frequên cia com que vo cê pra ti -
ca a ati vi da de fí si ca é mais im por tan te que o ti po de
exer cí cio es co lhi do. Três ve zes por se ma na por um mês
é me lhor do que to dos os di as por ape nas uma se ma na.
Crie uma ro ti na;
• 4 – Man te nha um re gis tro de ati vi da des e sen ti men -
tos. O sim ples fa to de re gis trar os di as de exer cí ci os e as
sen sa ções an tes e de pois de pra ti cá-los aju da a com ba -
ter pen sa men tos ne ga ti vis tas do ti po: “eu não con si go”,
“eu não le vo na da a di an te”, “is so não adi an ta na da” etc;
• 5 – Co me mo re ca da con quis ta. Não dei xe de ce le brar
ca da pe que no ob je ti vo al can ça do. Uma ma ra to na é fei -
ta de mi lha res de pas sos, nem por is so um é me nos im -
por tan te que o ou tro.

MO VI MEN TAR O COR PO

5 di cas pa ra en con trar
mo ti va ção pa ra fa zer
exer cí ci os na pan de mia

Mais uma vez o co ro na ví rus nos im põe um ce ná rio
som brio, for çan do a ado ção de me di das ain da mais res- 
tri ti vas, e ele van do nos sa an si e da de a ní veis alar man tes.

Por tan to, mais uma vez, pre ci sa mos es tar aten tos pa- 
ra não nos dei xar mos en vol ver pe lo ci clo vi ci o so cau sa- 
do pe los trans tor nos de an si e da de e de pres são, que cer- 
ta men te nos dei xa rão mais sus ce tí veis a con trair do en- 
ças, in clu si ve a Co vid-19.

A ci ên cia já com pro vou que man ter-se fi si ca men te
ati vo é im pres cin dí vel nes se mo men to, tan to pa ra evi tar
um qua dro mais gra ve de de pres são, quan to de Co vid.
Um es tu do pu bli ca do na Ame ri can Jor nal of Psychiatry
in cluin do 34.000 pa ci en tes mos trou que 12% dos ca sos
de de pres são pu de ram ser de fa to pre ve ni dos com ape- 
nas uma ses são de exer cí ci os por se ma na. Is so ocor re
por que o exer cí cio me lho ra o hu mor, con fe re sen sa ção
de “de ver cum pri do” e con tri bui pa ra a me lho ra da au to- 
es ti ma.

Sen do as sim, pre ci sa mos en con trar mei os de dri blar
a fal ta de mo ti va ção po ten ci a li za da por es se mo men to
de an si e da de e de pres são ele va das e nos man ter mos
pra ti can do al gum ti po de ati vi da de fí si ca.

É bas tan te opor tu no des ta car que é na tu ral do ser hu- 
ma no ten der à pro cras ti na ção fren te a ta re fas que de- 
man dam mai or es for ço. Po rém, es tu dos mos tram que
su cum bir à fal ta de mo ti va ção e dei xar de re a li zar es sas
ta re fas – nes te ca so, dei xar de pra ti car exer cí ci os – con- 
tri bui pa ra o agra va men to do trans tor no de an si e da de e
de pres são. Por ou tro la do, re sis tir à fal ta de mo ti va ção e
con cluir as ta re fas con tri bui de ma nei ra im por tan te pa- 
ra ate nu ar o qua dro. Pa ra is so pre ci sa mos dar o pri mei ro
pas so.

Co mo sa be mos que o pri mei ro pas so é o mais di fí cil,
aqui vão al gu mas di cas de co mo se mo ti var pa ra man- 
ter-se ati vo:

São Luís, quinta-feira, 22 de abril de 2021
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Em entrevista ao O Imparcial, a artista, ainda, adianta novidades sobre sua carreira em
2021 e fala sobre o sucesso das coreografias de suas músicas

REPRESENTAÇÃO

Enme Paixão fala
sobre reconhecimento
PAULO PONTES

E
m 2021, a drag que en ma ra- 
nhen se En me Pai xão já lan- 
çou du as mú si cas com ar tis- 
tas de ou tros es ta dos do Bra- 

sil. Ko lap so, em par ce ria com Monkey 
Jhayam e Ter ra Tre me, e Spray de Pi- 
men ta (ou ça nas pla ta for mas di gi- 
tais), em co la bo ra ção com Grav na ve, 
são du as mú si cas di fe ren tes que di- 
zem mui to so bre a so no ri da de da ar- 
tis ta.

“O Monkey che gou pa ra mim com 
Ko lap so de pois que ou viu mi nha mú- 
si ca com Cri o la Be at (Bo tu têu). Já 
Spray de Pi men ta, foi uma co ne xão 
atra vés da mi nha dis tri bui do ra com a 
ga le ra do Grav na ve, de Sal va dor. Es ses 
são meus pri mei ros lan ça men tos des- 
se ano e ain da tem mais”, afir mou En- 
me.

Nas re des so ci ais, a drag que en ma- 
ra nhen se tem anun ci a do so bre a pro- 
du ção de seu pri mei ro ál bum, que es- 
tá sen do aguar da do com mui ta ex- 
pec ta ti va por quem a acom pa nha. 
En me adi an ta que an tes do dis co ser 
lan ça do, ain da têm ou tras co la bo ra- 
ções no for no.

“An tes do meu ál bum sair, ain da te- 
nho al gu mas mú si cas pa ra lan çar, al- 
guns fe ats bem le gais. Ago ra eu es tou 
me de li ci an do cons truin do meu pri- 
mei ro dis co, com uma so no ri da de 
úni ca e sons bem con ta gi an tes. Al gu- 
mas mú si cas vão ter fe ats, po rém ain- 
da es tou aguar dan do se rem con fir- 
ma dos. As sim que fo rem fe cha dos, eu 
ve nho con tar tu do!”, es cla re ceu a ar- 
tis ta.

As mú si cas de En me sem pre vêm 
acom pa nha das de co re o gra fi as con- 
ta gi an tes.

ENME PAIXÃO SE PREPARA PARA MAIS LANÇAMENTOS EM 2021

Quem já es te ve em um show da ar- 
tis ta ou já viu al gum hit da can to ra 
sen do to ca do em al gu ma fes ta, sa be 
que não tem co mo fi car pa ra do. Du- 
ran te a qua ren te na, as dan ças de su as 
mú si cas pas sa ram a ser trend no Tik- 
Tok e Ins ta gram.

“Eu sou uma ar tis ta per for má ti ca. 
An tes mes mo de can tar eu já dan ça va 
e sem pre fui co nec ta da com co re o gra- 
fi as. O meu co reó gra fo Yuri Pi nhei ro 
sa be mui to bem co mo di re ci o nar es sa 
mi nha es sên cia nas co re o gra fi as que a 
gen te cria e ele me dá a li ber da de da 
gen te po der cons truir jun to. Eu 
apren do sem pre com ele e to da vez é 
um de sa fio no vo”, ex pli ca En me.

Quem se gue En me Pai xão nas re- 
des so ci ais não de ve dei xar de no tar 
que a ar tis ta sem pre co lo ca em pau ta 
as sun tos so bre re pre sen ta ti vi da de, 
co mo com ba te ao ra cis mo e LGBTQ- 
fo bia. A ar tis ta afir ma que é ine vi tá vel 
se po si ci o nar so bre es sas ques tões.

“São si tu a ções que me in co mo- 
dam, que me fe rem mes mo que não 
se ja co mi go. Fa lar des sas ques tões 
ain da é mui to do lo ro so pa ra mui tas 

de nós e in fe liz men te mui ta gen te fi ca 
ali apren den do com nos sas do res. Es- 
pe ro que um dia eu não pre ci se mais 
fa lar so bre dis cri mi na ção pa ra edu car 
nin guém. Já es tá na ho ra de to do 
mun do pes qui sar e sa ber o quê se 
pro pa ga na in ter net”, ex pres sa En me.

Mês pas sa do, Pa bl lo Vit tar ci tou 
En me Pai xão em uma en tre vis ta à Vi- 
ce, quan do foi ques ti o na da so bre três 
ou tras ar tis tas drags bra si lei ras que a 
ar tis ta ad mi ra.

Não foi a pri mei ra vez que a drag 
que en mais fa mo sa do mun do, que 
tam bém é ma ra nhen se, fa lou so bre a 
ar tis ta. Em abril de 2020, Pa bl lo in di- 
cou En me ao Por tal PO Pli ne na lis ta 
de drags pa ra co nhe cer du ran te a 
qua ren te na.

“A Pa bl lo é in crí vel, um fenô me no 
úni co. Quem já es te ve no mes mo lu- 
gar que ela, sa be co mo ela tem uma 
ener gia de li ci o sa e su per aco lhe do ra. 
Eu acho lin do co mo ela me abra ça ci-
tan do meu tra ba lho. Is so é uma gran-
de va li da ção pra mim que es tou co- 
me çan do. Es pe ro dar mui to or gu lho 
pra ela sem pre”, agra de ce En me.

MARVEL

Quem é o Mandarim de Shang-Chi?
Des de que Tony Stark foi se ques tra- 

do no Afe ga nis tão por uma cé lu la da 
or ga ni za ção ter ro ris ta dos Dez Anéis, 
o Mar vel Stu di os pre pa ra a che ga da 
do Man da rim às te las. Com pa ra ti va- 
men te, é uma ge ra ção de ex pec ta ti va 
mai or que a da vin da de Tha nos, por- 
que já da ta des de o lon gín quo ano de 
2008, no pri mei ro Ho mem de Fer ro. 
Ho je pa re ce ób vio que a so lu ção en- 
con tra da pa ra o vi lão em Ho mem de 
Fer ro 3 – de tra tar o Man da rim mais 
co mo uma fi gu ra fol cló ri ca do que 
uma ame a ça re al – não da ria con ta 
des sa ex pec ta ti va e só a pi o ra ria.

Pois ago ra vem Shang-Chi e a Len- 
da dos Dez Anéis com a mis são de fa- 
zer jus ti ça ao per so na gem, e é cu ri o so 
no tar, já pe lo trai ler de Shang-Chi, 
que ve re mos mais uma vez o vi lão 
mo di fi ca do nas te lo nas. Íco ne do ci- 
ne ma de Hong Kong, o ator Tony 
Leung foi es ca la do pe la Mar vel com a 
pro mes sa de fi nal men te per so ni fi car 
o Man da rim ver da dei ro, mas o que te- 
mos no fil me – a par tir do pró prio no- 
me do per so na gem, Wenwu – é uma 
com bi na ção de dois vi lões dis tin tos 
dos qua dri nhos. São eles o Man da rim 
e o an ti go Fu Man chu, Zheng Zu.

Man da rim sur giu na HQ do Ho- 
mem de Fer ro em 1964 e é o prin ci pal 
ini mi go de Tony Stark, des cri to co mo 
mes tre de ar tes mar ci ais e gê nio ci en- 
tis ta. Fu Man chu es tre ou na Mar vel 
no ve anos de pois, nu ma his tó ria de 
Shang-Chi, des cri to co mo gê nio in te- 
lec tu al e mes tre de ar tes mar ci ais. 
Am bos têm ins pi ra ção no es te re o tí pi- 
co vi lão de ca va nha que Fu Man chu, 
po pu la ri za do nos ro man ces de aven- 
tu ra do in glês Sax Roh mer dos anos 
1910, mas no ca so de Man da rim es sa 
ins pi ra ção era mais ve la da. Quan do 
per deu os di rei tos au to rais de usar a 
cri a ção de Roh mer, a Mar vel pre ci sou 
tro car o seu Fu Man chu li te ral, e

A LENDA DOS DEZ ANÉIS COMBINA PERSONAGENS E PODE LEVAR ATÉ PUNHO DE FERRO

Zheng Zu é o no me que fi cou. O que 
di fe ren cia os dois per so na gens? O ele- 
men to que de fi ne Man da rim é o po- 
der dos dez anéis que ele usa nos de- 
dos, ca da um com uma pro pri e da de 
di fe ren te, tec no lo gia ali e ní ge na adap- 
ta da. Já Zheng Zu é de fi ni do por sua 
ida de cen te ná ria (por meio da fei ti ça- 
ria ele des co briu o po der da imor ta li- 
da de na Chi na do sé cu lo 18) e por sua 
re la ção com seu fi lho, Shang-Chi, cu ja 
jor na da co mo Mes tre do Kung Fu pas- 
sa obri ga to ri a men te por re ne gar o 
des ti no im pos to pe lo pai. Daí vem to- 
da a pre mis sa do fil me, que com bi na a 
re la ção de pai e fi lho (o no me Wenwu 
é uma adap ta ção ime di a ta de Zheng 
Zu nes se sen ti do) com uma tra ma 
mai or de ame a ça in ter na ci o nal (em 
que evo ca Man da rim pa ra re cor rer à 
ame a ça ter ro ris ta da or ga ni za ção dos 
Dez Anéis). Ou se ja, ao mes mo tem po 
em que fa la do pas sa do e do pre sen te 
de seu pro ta go nis ta, en vol vi do em 
dra mas he re di tá ri os, Shang-Chi e a 
Len da dos Dez Anéis jun ta dois su per- 
vi lões pa re ci dos mas dis tin tos pa ra 
abor dar tam bém o pas sa do e o pre- 
sen te do pró prio MCU, na es pe ran ça 
de que a men ção aos Dez Anéis en ga- 
ti lhe nos fãs es sa von ta de de li gar os 

pon tos. No trai ler é pos sí vel ver nas 
ar go las lu mi no sas nos bra ços e na 
ma ni pu la ção da água um vis lum bre 
des se po der es pe ta cu lar do Man da- 
rim (ou Wenwu, no ca so).

Se a Mar vel ago ra no ci ne ma pe ga 
em pres ta do es se exem plo pa ra jun tar 
Man da rim e Zheng Zu, na da im pe de 
que co lo que no cal do tam bém uma 
pi ta da de Pu nho de Fer ro. 

As ce nas no trai ler que evo cam os 
épi cos de wu xia (co mo o du e lo de wi- 
re-fu no bam bu zal ou a ba ta lha cam- 
pal em fren te a um cas te lo) po dem ser 
uma re fe rên cia a um pas sa do an ti go 
chi nês, pa ra ex pli car as ori gens da or- 
ga ni za ção dos Dez Anéis (o que ex pli- 
ca ria tam bém os pen te a dos dis tin tos 
de Tony Leung no trai ler, e na da im pe- 
de que es te Wenwu se ja tam bém um 
vi lão cen te ná rio). 

Ao mes mo tem po, po dem per fei ta- 
men te ser uma re fe rên cia à pró pria 
K’un-Lun, com seus ce ná ri os fan tás ti- 
cos chei os de cri a tu ras má gi cas. Nes- 
se ca so, o Mar vel Stu di os es ta ria dan-
do um pas so mai or: não só fa zen do 
jus ti ça a Man da rim mas tam bém 
abrin do por tas in ter di men si o nais pa- 
ra os Pu nhos de Fer ro no ci ne ma.

INÉDITA

Narizinho comemora
100 anos com exposição

Na se ma na do ani ver sá rio de Mon tei ro Lo ba to, nas ci- 
do em 18 de abril de 1882 em Tau ba té, in te ri or de São
Pau lo, a Uni ver si da de de São Pau lo (USP) inau gu ra a ex- 
po si ção di gi tal e gra tui ta Uma me ni na cen te ná ria – 100
anos de Na ri zi nho Ar re bi ta do, que mar ca o cen te ná rio
da pu bli ca ção do li vro in fan til A me ni na do na ri zi nho
ar re bi ta do. A mos tra or ga ni za da pe la Bi bli o te ca Bra si li- 
a na Gui ta e Jo sé Min dlin (BBM) se rá inau gu ra da nes ta
quin ta-fei ra (22/4).

A tra je tó ria do es cri tor e o nas ci men to da per so na- 
gem Na ri zi nho são apre sen ta dos em ima gens e tex tos. O
si te da mos tra reú ne fo tos, car tas de cri an ças lei to ras,
ilus tra ções do car tu nis ta Vol to li no e ima gens de li vros
que com põem a his tó ria de Mon tei ro Lo ba to. Uma se- 
ção é de di ca da a dis cu tir as acu sa ções de ra cis mo con tra
o au tor.

A cu ra do ra Pa tri cia Ta va res Raf fai ni des ta ca o ma te ri- 
al ra ro do au tor dis po ní vel no si te. “Na ex po si ção, o pú- 
bli co po de rá ve ri fi car na ín te gra, não só a pri mei ra edi- 
ção da obra, mui to di fe ren te das ver sões pos te ri o res, co- 
mo tam bém o ma nus cri to que deu ori gem às aven tu ras
de Na ri zi nho e Pe dri nho”, con ta a pro fes so ra e pes qui- 
sa do ra da Uni fesp.

A obra ori gi nal foi pos te ri or men te trans for ma da no
pri mei ro ca pí tu lo de Rei na ções de Na ri zi nho e a per so- 
na gem atra ves sou ge ra ções com o Sí tio do Pi ca pau
Ama re lo. Na ri zi nho é o ape li do de Lú cia, uma me ni na
de oi to anos, que é do na da bo ne ca fa lan te Emí lia e pri- 
ma de Pe dri nho.

“A ex po si ção re cu pe ra a his tó ria do li vro A me ni na do
na ri zi nho ar re bi ta do pe lo pris ma da bi o gra fia de Mon- 
tei ro Lo ba to e do am bi en te li te rá rio, ar tís ti co, edu ca ci o- 
nal e po lí ti co que en vol veu as pri mei ras edi ções da obra,
des de o seu lan ça men to em 1920”, com ple ta a cu ra do ra,
pro fes so ra e pes qui sa do ra da USP, Ga bri e la Pel le gri no
So a res.

No dia da aber tu ra, às 14h, Pa trí cia e Ga bri e la fa zem
uma me sa re don da com o de sig ner da ex po si ção Mag no
Sil vei ra e a con vi da da Cil za Big not to, es cri to ra e pro fes- 
so ra de Li te ra tu ra Bra si lei ra e Te o ria Li te rá ria na Uni ver- 
si da de Fe de ral de Ou ro Pre to.

A me sa de aber tu ra po de ser aces sa da pe lo si te da
BBM, e a ex po si ção po de ser vis ta no si te Uma me ni na
cen te ná ria.

LITERATURA

Marçal de Aquino lança
“Baixo Esplendor”

“O aca so é o jei to que Deus en con trou pa ra es cre ver
seus po e mas”, diz um ca pí tu lo in tei ro do no vo ro man ce
de Mar çal Aqui no, “Bai xo es plen dor”. Mas que o lei tor
não se en ga ne. A fra se, com for ça de afo ris mo e de al- 
gum mo do en tre la ça da ao en re do do li vro, é uma das
pou cas li cen ças poé ti cas na tra ma de ou tro mo do ten sa
e in ten sa e de ca pí tu los re la ti va men te lon gos.

A ver da de é que o tex to de Mar çal Aqui no par te de
uma pre mis sa de bru tal im pi e da de pa ra com quais quer
dis tra ções na lei tu ra. Ele pe ga os lei to res pe los ca be los
da nu ca e bra da: é as sim que se cons trói uma nar ra ti va
efi ci en te, ob ser ve bem! Lar gue-a an tes do fim, se for ca- 
paz. Eu te de sa fio.

Ver da de que uma vez ini ci a do o tur bi lhão de acon te- 
ci men tos, di fi cil men te o lei tor con se gue se des gru dar
do tex to. Aliás, es pe ci a li da de da ca sa, por as sim di zer,
Mar çal Aqui no ha via se exi bi do nar ra dor efi caz em li- 
vros an te ri o res. Sur pre sa ze ro que con ti nue as sim, pa ra
fe li ci da de dos lei to res, que só po dem las ti mar, se é que
po dem, in ter va los lon gos en tre um ro man ce e ou tro.
Mas, vá lá, é par te da téc ni ca do ro man cis ta ge rar sus- 
pen se e fa zer das es pe ras um pra zer do lo ri do.

Agen te in fil tra do nu ma qua dri lha de la drões es pe ci a- 
li za dos em rou bo de car ga num Bra sil mer gu lha do em
di ta du ra nos anos se ten ta do sé cu lo pas sa do, Mi guel vi- 
ve no fio da na va lha que uma po si ção des sas exi ge, sem- 
pre com um olho es ti ca do por ci ma do om bro. Em bo ra
te nha ga nho a con fi an ça do che fe, In go, e in clu si ve o co- 
ra ção da ir mã de le, Ná dia, mu lher de fi ni da co mo “pa ra
gran des fo mes”, Mi guel sa be que a qual quer mo men to a
ca sa po de cair.

A his tó ria tem iní cio no mo men to em que Mi guel é
es cru ti na do pa ra fa zer par te do ban do, in clu si ve com a
ca sa em que mo ra sub me ti da a vis to ria ri go ro sa, até a
as cen são rá pi da que faz den tro da qua dri lha, por con ta
da sim pa tia que des per ta no che fe. Que vi va nu ma es pé- 
cie de apa re lho, ou se ja, nu ma ca sa de fa cha da e tem po- 
rá ria que não é a re si dên cia re al, é ape nas uma das le ves
men ções ao am bi en te som brio em que o país de en tão
vi via mer gu lha do, em meio às tre vas di ta to ri ais.

Mas tu do is so apa re ce co mo pau ta sub ter râ nea, o que
a his tó ria quer e con se gue é en vol ver o lei tor na tra ma,
que os ci la en tre uma ope ra ção po li ci al de in fil tra ção, o
ris co cons tan te de des mas ca ra men to e o amor ex plo si- 
vo e elé tri co en tre o po li ci al e a ir mã do che fe.
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