OPORTUNIDADES Confira as vagas de emprego disponíveis na capital
PÁGINA 10
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Prefeitura de São Luís
segue com entrega de
19 mil kits de alimentos

Morte por covid-19 após
vacina. Por quê?
PÁGINA 5

A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou
na última semana, mais uma etapa de entrega
dos kits de alimentação escolar para estudantes da rede municipal de ensino. Estão sendo
contemplados, nesta fase, estudantes da região
do Centro da capital. No último fim de semana, foi à vez dos bairros João Paulo, Alemanha
e Vila Palmeira. PÁGINA 10

25 UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESTÃO SENDO BENEFICIADAS COM 19.620 KITS

Bancários da Caixa
entram em greve
O Maranhão, por meio do Sindicatos dos Bancários (SEEB-MA), aderiu à greve nacional, que faz parte do calendário de lutas definido pela Comissão de Empregados em Defesa da Caixa 100% Pública. A mobilização para a greve dos bancários da Caixa será em frente à
agência da Praça Deodoro. A greve de advertência dos bancários da Caixa inclui várias reivindicações, dentre elas, o pagamento justo da
participação dos lucros e resultados, a PLR, e a vacinação prioritária da categoria contra a Covid-19. PÁGINA 9

CINEMA || Conheça “Nomadland”,
o grande vencedor do Oscar 2021
PÁGINA 12

CAMPEONATO MARANHENSE || Jogos decisivos
da segunda fase vão ser no mesmo horário PÁGINA11

SUPERAÇÃO Aluno com espectro autista é aprovado no IFMA

PÁGINA 9

COMPORTAMENTO

Masculinidade
tóxica nos grupos
de WhatsApp
Os grupos de WhatsApp, diversas discussões são criadas, opiniões
manifestadas, e há quem goste de
colocar um pouco de humor, com
piadas e vídeos engraçados. No entanto, manifestação de comportamentos machistas tendem a surgir,
bem como ser reforçados.
PÁGINA 7

BASTIDORES
A encruzilhada vermelha

Vacinação de idosos
com 60 anos começa
hoje em São Luís

Profissionais e trabalhadores da educação que estão na ativa na rede municipal de ensino pública e privada de São
Luís, a partir dos 50 anos, começaram a
se vacinar ontem na capital. Nesta terça-feira, 27, as pessoas com idades de
60 anos também receberão a primeira
dose da vacina. PÁGINA 9

Aqui e acolá, ontem, hoje e amanhã, o
futuro politico partidário do governador
Flávio Dino permanece na ordem do dia,
a alimentar toda sorte de especulações. Trata-se de uma
discussão dentro e fora
dos ciclos políticos que
o rodeiam e os que lhe
fazem oposição.
TÁBUA DE MARÉ
TER 27.04.2021
00H51 ................ 0.1M
07H00 ................ 6.4M
13H17 ................-0.4M
19H21 ................ 6.5M
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UFRJ

Flávio Dino debate
limite de gastos
Governador do Maranhão participou de evento online virtual realizado pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro

O

governador Flávio Dino
participou de live com o tema ‘Teto de gastos e as consequências para a sociedade brasileira’. O evento virtual, realizado nesta segunda-feira (26), foi promovido pelo Centro de Tecnologia
(CT) da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). A discussão se pautou no limite dos gastos públicos e o
papel dos gestores nesse controle.
As discussões partiram de emenda
constitucional que trata da limitação
dos investimentos pela gestão pública
federal. Os cortes atingem fortemente
a saúde e educação, e mais recente foi
anunciado pelo Governo Federal a
suspensão do censo do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), com a justiﬁcativa de que ultrapassaria o teto dos gastos. A reforma
administrativa também integrou a
pauta do evento.
O governador Flávio Dino avaliou
as consequências do teto de gastos:
perenização dos ciclos de violência,
aprofundando desigualdades sociais;
paralisação da máquina administrativa; inconstitucionalidade de medidas
como a suspensão do censo; choque
com os direitos e garantias dos cidadãos. “Sobre a suspensão do censo,
esses dados não pertencem ao Governo Federal, mas aos estados e municípios, para nortear as políticas públicas e, claramente, à sociedade”, frisou.
Sem investimentos públicos, não
há desenvolvimento para todos, enfatizou Flávio Dino. O governador citou

GOVERNADOR FLÁVIO DINO PARTICIPA DE EVENTO VIRTUAL DA UFRJ
os novos leitos, hospitais e obras públicas realizadas no Maranhão, que
surtiram efeito no controle à Covid19. “Por isso, nos mantemos como o
estado do país com o menor número
de mortes por coronavírus, fruto dos
investimentos e das políticas públicas”, salientou.
O governador pontuou ainda que
há perda de qualidade dos gastos discricionários, destacando o mau uso
das emendas parlamentares impositivas. “Isso pode levar a graves anomalias, juntando limitação dos gastos com
má qualidade destes gastos”, disse.
Ele lembrou que se aproxima maio e
ainda não se sabe como se dará a execução orçamentária. “Há muitas incertezas e isso é negativo para o país”,
avaliou.
Flávio Dino também tratou sobre a
justiça social que, em sua avaliação,
está ameaçada, com a indeﬁnição e li-

mitação dos investimentos públicos.
“São ocorrências em detrimento de
muitos, pelo ganho de outros tantos.
Contra isso, deve-se pensar em um
projeto com responsabilidade ﬁscal,
mas de mãos dadas com responsabilidade social. Hoje, não há responsabilidade ﬁscal a sério. Defendemos e
acreditamos no papel da conjugação
adequada desta dualidade, do ﬁscal e
social, nesta conjuntura que o Brasil
vive”, concluiu.
A organização do evento pontuou
que este é um dos muitos debates que
devem ser promovidos pelas entidades de interesse público, num espaço
de diálogo coletivo e mostrando o
compromisso em informar corretamente a sociedade. Participaram ainda do evento, o deputado federal Marcelo Freixo; o economista André Lara
Resende; e a professora do Instituto
de Economia da UFRJ, Esther Dwek.

LEGISLATIVO

PSDB pode ter
prévias “diretas”
Após o senador Tasso Jereissati (CE) admitir em entrevista ao Estadão, que pode disputar as prévias do PSDB
para deﬁnir o candidato do partido ao Palácio do Planalto em 2022, os dirigentes tucanos vão se reunir nesta segunda-feira (26) para começar a organizar o processo
eleitoral interno. Só existe um precedente de prévias
presidenciais na história política brasileira: em 2002 Lula venceu o senador Eduardo Suplicy no PT, com 84,4%
dos votos válidos ante 15,6% do adversário.
Marcadas para o dia 17 de outubro, as prévias tucanas
ainda não têm colégio eleitoral deﬁnido e esbarram em
obstáculos logísticos. Aliados do governador João Doria
(SP) defendem eleições diretas, ou seja, que todos os ﬁliados ao partido possam votar.
“Prévias têm que ser com todos os ﬁliados, assim como aconteceu em São Paulo”, disse o tesoureiro nacional do PSDB, César Gontijo, que é aliado do governador
paulista. Já o senador Izalci Lucas (DF), que integra a comissão das prévias, tem outra opinião. “Essa é uma discussão que vamos fazer. Uma parlamentar como a senadora Mara Gabrilli (SP), que teve 4 milhões de votos, não
pode ter o mesmo voto que alguém que acabou de entrar no partido.”
Esse debate já ocorreu na semana passada durante
um painel interno do PSDB sobre as prévias com dirigentes regionais do partido. Uma ala ligada ao deputado
Aécio Neves (MG) pregou a tese de que o partido pode
abrir mão de um nome próprio para apoiar um candidato “do centro”. Outros tucanos defenderam prévias com
um modelo de colégio eleitoral, e os “doristas” bateram
na tecla das eleições diretas.
Uma resolução da executiva do PSDB estabeleceu
uma comissão para organizar as prévias – a ser presidida
pelo ex-presidente nacional do PSDB José Aníbal. Os
outros membros da comissão são: a prefeita de Palmas,
Cinthia Ribeiro; o líder do partido no Senado, Izalci Lucas; os deputados federais Lucas Redecker (RS) e Pedro
Vilela (AL); o presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi; e o
ex-deputado Marcus Pestana.
Estão na disputa interna o governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Jereissati, Doria e
o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. O partido tem
precedentes no caso de prévias. Com apoio do então governador Geraldo Alckmin, Doria venceu a escolha municipal em 2016 e formou uma coligação com PSDB, PSB
e DEM, PTC, PMB, PHS, PV, PPS, PP, PRP e PTdoB. Em
2018, após abandonar a Prefeitura, o governador também ganhou a disputa interna no partido.

ELEIÇÕES 2022

CongressovaitiraraLeideSegurançaNacionaldecena Mourãoacreditaque
Bolsonaromudarádevice

GUILHERME BOULOS (PSOL) E O YOUTUBER FELIPE NETO FORAM ALVOS DA LEI APÓS FALAS CONTRA O PRESIDENTE
Durante o governo do presidente
Jair Bolsonaro, a Lei de Segurança Nacional, de 1983, tem sido amplamente
utilizada. Nos últimos tempos, o excandidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSol) e o youtuber Felipe Neto foram alvos da lei após falas
contra o presidente. Para especialistas, a utilização da lei, chamada de
“entulho da Ditadura Militar”, é uma
ação política com ﬁns de intimidar
opositores e críticos ao governo. A situação acendeu alerta no Congresso e
no Supremo Tribunal Federal (STF),
que têm discutido alterações na referida lei. A Câmara, então, colocou em
pauta um texto substitutivo. O relatório deve ser votado em 4 de maio, diretamente no plenário.
Embora exista uma disputa entre
oposição e Centrão pelo texto, há consenso sobre a necessidade de, 38 anos
depois, substituir a lei, que já teve seis
versões e cuja última é de 1983, ao
apagar das luzes da ditadura militar.
“É melhor que o Congresso mexa, do
que o Supremo faça isso, ao entender
que há um vácuo legislativo”, aﬁrma o
deputado federal Kim Kataguiri
(DEM-SP). “É um legado da ditadura
que precisa ser superado. Mas precisamos ter proteção contra ataques ao
Estado. Se o presidente não estivesse
perseguindo adversários, esse projeto
não estaria na pauta”, comenta.
Parlamentares de oposição e inde-

político. A versão do Miguel Reale Júnior (ex-ministro da Justiça), de 2002,
facilmente será usada contra as ruas”,
avalia.
O deputado federal Fábio Trad
(PSD-MS) também revela preocupação com a possibilidade de movimentos de rua se tornarem um alvo. Mas,
para ele, especialistas ouvidos pela relatora darão ao texto maior sobriedade. “Pelo perﬁl dos juristas e setores
que estão sendo ouvidos, tenho esperanças de que será positivo para a
nossa democracia. O que não pode é
continuar o que estamos observando:
“Ímpeto autoritário”
Autor de um dos projetos que tra- pessoas que criticam o governo denmita na Câmara, o PL 3864/2020, Pau- tro dos limites democráticos sendo
lo Teixeira (PT-SP) concorda com Ka- chamadas para prestar depoimento.
taguiri sobre o “ímpeto autoritário”. Isso é inadmissível”, dispara.
Professor titular de história do BraEle aﬁrma que a disputa em torno do
texto se dá porque parte dos parla- sil da Universidade Federal do Rio de
mentares de extrema-direita querem Janeiro (UFRJ), Carlos Fico reaﬁrma
usar a redação para se safar dos ata- que a LSN é o que se chama de “entuques constantes que eles fazem à de- lho autoritário”, feita durante a ditadura, e que persistiu mesmo após a
mocracia e as apologias à ditadura.
Teixeira teme que a versão do pro- redemocratização. A lei teve seis verjeto que altera a LSN sob relatoria da sões, sendo a primeira delas na época
deputada Margarete Coelho (PP-PI) de Getulio Vargas, em 1935, e a última
seja utilizada para reprimir protestos em 1983, sendo esta mais branda que
nas ruas. “Essa proposta de 1991 está as anteriores. A versão de 1969, por
sendo usada como base do relatório exemplo, mais dura, previa até pena
da Margarete, e, na minha opinião, de morte. O professor pontua que armantém a criminalização de movi- tigos da atual lei possibilitam a crimimentos sociais. É inadmissível esses nalização de quem ofender o presitipos penais abertos, que criminali- dente da República e outras autoridazam o movimento social, o protesto des.
pendentes veem a existência de um
“ímpeto autoritário” do presidente e
avaliam isso como mais um motivo
para se debruçarem sobre o texto. “Já
faz um tempo que não disfarça mais.
A pretensão autoritária está escancarada. Quanto mais ele vê que pode
perder a eleição, mais tensiona, mais
pede apoio popular para golpe. Acredito que uma vez que tenha uma reação do Congresso sobre a LSN, ele vai
tensionar mais ainda”, aﬁrma Kataguiri.

HAMILTON MOURÃO ACREDITA QUE NÃO ESTARÁ NA CHAPA
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão
(PRTB), disse que o presidente Jair Bolsonaro irá escolher outro vice para a chapa quando se candidatar à reeleição em 2022. “Até o presente momento, o que eu tenho visto é que ele precisaria de outra pessoa no meu lugar, apesar de ele nunca ter dito isso pessoalmente para
mim. Mas a interpretação que eu tenho feito dos sinais
que têm sido colocados é de que ele vai escolher outra
pessoa para acompanhar ele aí nessa caminhada para
reeleição”, aﬁrmou.
Mourão, então, pontuou que cogita ser candidato a
senador pelo estado do Rio Grande do Sul. O vice-presidente disse que pretendia descansar, mas que também
vê possibilidade de disputar uma cadeira no Senado,
“pelas características do Senado, que estariam muito
mais ao encontro da maneira como eu sou e como eu
atuo”. E, a partir daí, completou, “eu ter a oportunidade
de continuar e auxiliar o país na busca do seu futuro, na
busca das reformas que têm que ser feitas para que a
gente se liberte da situação que estamos vivendo”.
Questionado se poderia se candidatar a presidente,
concorrendo contra Bolsonaro, ele voltou a aﬁrmar que
não existe essa possibilidade. “Por uma questão ética da
maneira como fui formado e criado, como vice dele, eu
nunca concorreria contra ele”, frisou.
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BiraeCarlosLulafazem
críticaa JairBolsonaro Averenmecrulhazilhada
A critica é pelo fato do presidente Bolsonaro aparecer em suas redes sociais usando
gíria de grupos de extermínio e do desrespeito às familias dos mortos por covid-19
SAMARTONY MARTINS

O

cretário de Saúde, Carlos Lula, que é
presidente do Conselho Nacional dos
Secretários de Saúde (Conass) até
2022, também criticou Bolsonaro por
sua falta de bom senso e compaixão
com as famílias brasileiras que perderam parentes por causa do vírus mortal.

deputado federal Bira do
Pindaré (PSB) e o secretário
de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula, usaram
suas redes sociais para criticar a postura adotada pelo presidente Jair Bol“Nos próximos dias o Brasil chegasonaro (sem partido), em sua participação, na última sexta-feira (23), no rá à triste marca de 400 mil vidas perprograma do apresentador Sikêra Jr., didas pra Covid-19. No lugar de lada TV “A Crítica”, de Manaus.
mentar, nosso Presidente resolve fazer disso uma ‘piadinha’. ‘CPF cancePara Bira do Pindaré, Bolsonaro lado’ é expressão que signiﬁca uma viperdeu o senso do ridículo ao posar da tirada. E lá está ele, sorrindo, como
para uma foto que viralizou nas redes se motivo houvesse. Ao seu lado, apasociais, blogs e nos principais veículos rentemente atônito, vemos o Ministro
de comunicação do país com uma da Saúde. A cena é constrangedora e
placa escrita “CPF Cancelado”. A gíria cruel. O mínimo, o mínimo a se fazer,
“CPF Cancelado” geralmente é usada seria um pedido imediato de desculem contexto de policiais e grupos de pas. Piedade é um sentimento natural
extermínio, quando alguém é assassi- e não pode ser forçada, mas deboche
nado por outro membro ou facção. da dor do outro ultrapassa qualquer
“Parece fake news, infelizmente não é. limite”, disse o secretário, em tom de
Em entrevista, Bolsonaro (genocida) reprovação à atitude do presidente
voltou a desrespeitar as famílias brasi- que voltou a fazer ameaças à demoleiras que sofrem pela morte de fami- cracia caso haja o agravamento da criliares para a Covid. Seta para a direita se social causada pela covid-19.
‘CPF Cancelado’ é uma gíria usada por
grupos de extermínio quando alguém
é assassinado por outro membro ou
Bolsonaro volta ao
facção”, lamentou Bira do Pindaré.
O fato aconteceu justamente quando o Brasil acumulava 386.416 mortos
pela Covid-19. Naquele dia, somente
nas últimas 24 horas, o país perdeu
3.076 pessoas para a doença, chegando aos 389.492 mortos. Com a aproximação da marca de quase 400 mil
mortos por conta da Covid-19, o se-

Maranhão em maio
deste ano.
Pela terceira vez, o presidente Jair
Bolsonaro deve retornar ao Maranhão
em maio deste ano. A informação foi

conﬁrmada pelo senador Roberto Rocha (PSDB). Na programação, está
prevista uma visita ao município de
Alto Parnaíba para a inauguração da
ponte que liga o Maranhão ao Piauí.
“É uma obra extraordinária e importantíssima para o Maranhão e o MATOPIBA”, disse o parlamentar referindo-se à região formada pelos estados
do Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia.
Também foi conﬁrmada uma visita
à Açailândia, onde serão debatidas
questões relacionadas à duplicação
da BR-010, que liga Açailândia a Imperatriz; a construção do aeroporto
da cidade e o controle das erosões no
município.
Em fevereiro deste ano, Bolsonaro
participou de cerimônia para entrega
de 120 títulos de propriedade às famílias remanejadas pela criação do CLA
(Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão, na década de 1980.
Para a implantação do projeto do
Centro, foi desapropriada uma área
de segurança de mais de 62 mil hectares.
Na ocasião, uma fazenda foi adquirida e incorporada ao patrimônio da
União e cada família recebeu uma gleba rural de 15 hectares e um lote urbano com uma residência. Hoje, 125 famílias foram beneﬁciadas com a regularização das propriedades, promovida pela Secretaria de Patrimônio da
União (SPU), do Ministério da Economia, em conjunto com o Comando da
Aeronáutica.

AÇÃO PARLAMENTAR

DuartegaranteVIVAePROCONemPaçodoLumiar

Aqui e acolá, ontem, hoje e amanhã, o futuro político partidário do governador Flávio Dino permanece na ordem do dia, a alimentar toda sorte de especulações. Trata-se de uma discussão
dentro e fora dos ciclos políticos que o rodeiam e os que lhe fazem
oposição. Além da carreira política do único governador eleito na
história do PCdoB que, por coincidência, completará em 2022,
um século de fundação, há uma situação prática: Dino disputará a
próxima eleição pelo “Partidão”, reforçado por ﬁssão com outra
legenda, ou terá que procurar outro espaço partidário, em razão
da cláusula de barreira?
Em 2019, por exemplo, o PCdoB só escapou dos efeitos da cláusula de barreira porque fez uma fusão com o PPL. O TSE determinou que fossem somados os votos obtidos pelas siglas no último
pleito geral (Eleições de 2018) para a Câmara dos Deputados, para
efeito da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. A regra de então cobrava que os
partidos tivessem somado ao menos 1,5% dos votos válidos na
eleição de 2018. Na época, a presidente do partido do PCdoB, Luciana Santos, classiﬁcou aquela legislação de antidemocrática.
Além das movimentações de possíveis candidaturas e alianças
para 2022, os partidos políticos já começam a se organizar para
não serem atingidos pela cláusula de barreira. O dispositivo foi
criado pela mini reforma eleitoral e desde 2018 passou a restringir
o acesso de siglas com baixa representatividade, ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Pela regra, a partir de 2022, os partidos irão precisar de no mínimo 2%
dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, ou conseguir eleger 11 deputados federais
distribuídos em nove estados.
Como a cláusula de barreira ﬁca mais rígida com o passar do
tempo, exigirá, em 2026, ao menos 2,5% dos votos válidos e no mínimo 3% a partir de 2030. Mas se antecipando ao desdobramento
tão longe, o PSB vem reiterando o convite a Flávio Dino para se ﬁliar ao partido e sair candidato ao Senado. Ontem, o deputado Bira do Pindaré (PSB-MA) conﬁrmou o convite a Flávio Dino: “Uma
ﬁgura central dentro dessa perspectiva de um novo cenário do
Brasil”, disse, referindo-se à retomada dos direitos políticos de
Lula e da possibilidade de ele vir a disputar a eleição presidencial
de 2022.

Convite animador
Segundo Bira, é muito “animador” a perspectiva que se abre
com a retomada dos direitos políticos por Lula. “A gente precisava
de uma alternativa competitiva e hoje nós temos. É claro que temos que conversar e decidir”.

Ameaçados
Se por acaso fosse levar em conta a votação dos partidos em
2020 no pleito municipal para aplicação da regra de barreira, os
partidos SD, Avante, Pros, PCdoB, PRTB, PV, Novo, Rede, DC, PTC,
PMN, PMB, PSTU, UP, PCO e PCB não chegaram ao percentual
mínimo.

Gastança
Entre 2001 e 2021, a Câmara dos Deputados gastou R$ 6,4 bilhões (valores corrigidos) com a cota parlamentar de reembolso,
com aluguel de carros, combustível, passagens aéreas, alimentação, contratação de serviços. Foi o que a Fiocruz gastou com a
pandemia, em 2020.

“Não estiquem a corda mais do que está
esticada”

Do presidente Jair Bolsonaro, na Bahia, na véspera da instalação da CPI da pandemia, que vai apurar as omissões de seu governo no enfrentamento à Covid-19. Disse ainda que “o papel das Forças Armadas é garantir o cumprimento da Constituição”. E o Supremo Tribunal Federal, qual o seu papel?

Uma pergunta está martelando a cabeça do ministro
Paulo Guedes, segundo o jornalista Lauro Jardim: ‘Será
que ninguém reconhece o meu trabalho?” Seria melhor ele não ter feito. Guedes passou a ser escrachado
nas redes sociais.

1

KAREN BARROS; COM A PREFEITA PAULA AZEVEDO; E COM O SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, DIEGO RICCI E DUARTE
Na última sexta-feira (23), o deputado estadual Duarte fez indicação
para ser instalada uma unidade do VIVA e PROCON em Paço do Lumiar, localizado a 26 km de São Luís. A proposta aconteceu após diálogo com a
presidente dos órgãos, Karen Barros;
com a prefeita Paula Azevedo; e com o
secretário de Indústria, Comércio e
Turismo, Diego Ricci.
Com a unidade, luminenses terão
acesso com mais facilidade a serviços
básicos como emissão de RG, inscrição e consulta do CPF, antecedentes
criminais e serviços do balcão do cidadão, que incluem emissão de boletim de ocorrência, consultas (NIT,
PIS/Pasep, Bolsa Família), inscrições
em concursos, além de registro de denúncias contra empresas, orientação
de consumidores e fornecedores.
É

“É de grande importância que um
dos principais municípios da Região
Metropolitana de São Luís, que é Paço
do Lumiar, com uma população acima de 123 mil habitantes, tenha a sua
própria unidade, para que os luminenses acessem serviços da cidadania
com maior facilidade de deslocamento, mais qualidade, conforto e segurança, principalmente nesse período
de pandemia”, disse Duarte.
Responsável direto pelo aumento
de 5 para 50 unidades do VIVA Cidadão em todas as regiões do Maranhão,
a garantia de direitos do consumidor
sempre foi uma marca presente na
trajetória de Duarte, mesmo antes de
ser presidente desses órgãos, entre
2015 e 2018, a convite do governador
Flávio Dino. Compromisso e iniciativas que vêm sendo reiteradas em suas

atuações como parlamentar.

Garantia de melhores
condições a Paço do
Lumiar
O deputado também destinou ao
município emenda de R$ 500 mil para
reforma da Feira da 10, localizada no
Maiobão. Com as obras, o espaço ganhará novos boxes, telhados e banheiros, o que proporcionará melhores condições aos consumidores e aos
mais de 50 feirantes que trabalham no
local.

2
3

O senador Roberto Rocha (sem partido) está trabalhando em duas frentes: disputar a reeleição em 2022, contra Flávio Dino (PCdoB), ou optar pela eleição de governador, contra Carlos Brandão ou Weverton Rocha,
do grupo ﬂavista.
Roberto Rocha, que perdeu o PSDB para Brandão, se articula agora com Josimar do Maranhãozinho, dono do
PL no Maranhão e o Republicanos que, porém, já declarou apoio a Weverton Rocha. Mas a força máxima
que o senador contará chama-se Jair Bolsonaro.

Opção parlamentar (1)

Como recordista de mandato no Palácio dos Leões, 14 anos,
Roseana Sarney disse ontem à sua Rádio Mirante que está pronta
para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, ou quem
sabe, no Senado Federal. Ela parece cansada da reclusão política.

Opção parlamentar (2)

Roseana não descarta totalmente, no entanto, não mostra entusiasmo algum, quando se refere à eleição de governador em
2022. “O caminho é o Legislativo”, diz, sem explicar qual mandato: deputada estadual, federal ou senadora.
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10 anos da SOS Vidas
pela paz no trânsito
LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Promotor de Justiça, titular da 40ª Promotoria de Justiça
Especializada da Infância e Juventude de São Luís/MA, exPresidente da Associação do Ministério Público do Estado
do Maranhão – AMPEM e ex-Procurador Geral de Justiça.

Aprendendo javanês
JOÃO BATISTA ERICEIRA
É sócio majoritário de João Batista Ericeira Advogados Associados

Lima Barreto é
considerado um escritor
pré-modernista, dentre
outras razões, pelo seu
estilo irreverente e
crítico, ainda não
desenvolvido no Brasil
da primeira década do
século XX.
Neto de escravos alforriados, sentiu
na pele os preconceitos e discriminações de uma sociedade que posava de
liberal, mas na prática, agia de modo
contrário. Aﬁlhado do Visconde de
Ouro Preto que lhe proporcionou estudar no Pedro II, o melhor colégio
daquele tempo, e na Politécnica onde
cursou até o terceiro ano de engenharia. Foi forçado a deixar os estudos em
razão da doença do pai, ﬁcando responsável pela manutenção e criação
dos irmãos. Fez concurso para o Ministério da Guerra, opção inevitável
na época, dividiu-se entre o serviço
público, o jornalismo e a publicação
de livros. Dono de obra não muito extensa, mas primorosa, onde se desta-

cam: Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão Isaias
Caminha, este último considerado de
traços autobiográﬁcos. O seu primoroso conto “O Homem que Sabia Javanês” é considerado o retrato do Brasil
do início do século passado. Conta a
estória relatada por Castelo ao amigo
Castro em uma Confeitaria grã-ﬁna
do Rio.
Entre goles de uma cerveja revive
os sucessivos golpes que deu para
promover sua ascensão de bacharel a
membro do corpo diplomático e integrante de respeitadas associações cientíﬁcas internacionais. Vivendo de
pequenos expedientes, leu o anúncio
no Jornal de Comércio de que se precisava de um professor de malaio. O
suﬁciente para se fazer como tal. Mal
sabia a localização da ilha de Java, a
principal do arquipélago da atual Indonésia. No passado uma possessão
holandesa. Ao interessado, o Barão de
Jacucanga disse que houvera aprendido com o pai javanês, tripulante de
navio mercante, aportara em Canavieiras na Bahia, onde ﬁcou e prosperou.
O Barão explicou: pretendia cumprir um juramento que ﬁzera à família, traduzir o livro publicado em javanês. De conversa em conversa, sem
ter demonstrado em nenhum momento o domínio do javanês, as portas lhe iam sendo abertas para o mundo da política, dos negócios, da diplomacia, até atingir o topo a que chegara. O autor critica os costumes de uma
sociedade que se diz letrada e, no entanto, é facilmente enganada, aparentemente por meio de golpes toscos e

bobos.
O malandro não é o homem do povo, como depois é caricaturado na
música popular, de navalha e lenço no
pescoço, e sim, o bacharel, que de
anel no dedo, dá golpes e pulos para
se dar bem na vida a qualquer preço.
O que mudou de lá para cá? Mudando o que deve ser mudado, pouco
ou quase nada. Continuamos a acreditar em “salvadores da pátria”, apesar de o golpe ser conhecido, todos
entram na mesma conversa ﬁada.
O que dizer dos planos mirabolantes para enriquecer, aproveitando a
ingenuidade da população. Um imigrante húngaro, Peter Kellemen, nos
anos sessenta do século passado escreveu o livro “Brasil para principiantes” descrevendo como é fácil enganar os brasileiros prometendo lucros
fáceis e repentinos. Estão aí as tais pirâmides para conﬁrmar as observações do imigrante. Ele próprio, para
testar suas teorias, antes de deixar o
país, lançou uma espécie de “carnet
fartura”.
O golpe deu certo. Ganhou muito
dinheiro, deixou o livro como prova
de sua acurada e esperta análise sobre
a alma boa e generosa da população
brasileira. Ao dar o golpe tinha a garantia da impunidade. Muitas fortunas assim se ﬁzeram neste país.
Decorridos quase cem anos da
morte de Lima Barreto dá-se a repetição do mesmo. Não se pode dizer que
seja carma cultural, pode ser este vencido pelo aprendizado de lições, como a dada pelo escritor carioca, só
postumamente reconhecido.

Whatsapp: novo meio para prestação jurisdicional
CIRO BRANDÃO
Advogado. Sócio do Rachid Maluf Advocacia. Especialista em direito constitucional pela Universidade Anhanguera.
Pós-graduando em direito processual
civil pela UFMA.

A citação é o ato
processual pelo qual
consolida-se a relação
jurídico-processual.
É por meio da citação que dá-se ciência ao Réu da existência do processo, dos fatos e pedidos elencados na
peça inaugural e que oportuniza-se a
este que apresente a sua defesa, em
prestígio aos direitos constitucionais
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Portanto, pela
extrema importância do ato citatório,
tem-se que a sua prática deve ser revestida de todos os requisitos legais e
constitucionais necessários. Especiﬁcamente no que toca o processo civil,
o art. 242 do CPC indica que a citação
só se efetiva de forma pessoal, seja na
pessoa do próprio citando ou de procurador ou representante legal deste.
Contudo, a verdade é que o Direito

não pode ignorar toda evolução e os
benefícios que a chamada “era digital”
pode lhe trazer. Vive-se um tempo em
que as informações são oferecidas e
compartilhadas quase que instantaneamente, e em que a presença física
entre os comunicantes nunca foi tão
dispensável.
Mesmo com a eclosão da pandemia do COVID-19, quando o isolamento social é medida imprescindível
para a contenção do espraiamento do
vírus, é dever do Poder Judiciário encontrar os meios necessários para entregar à sociedade uma prestação jurisdicional eﬁciente, o que vem demandando a incorporação das novas
tecnologias ao cotidiano do direito.
Nesse sentido, a decisão proferida
no HC 641.877/DF pela 5ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que autorizou, respeitados os requisitos especiﬁcados, a utilização do aplicativo
de mensagens WhatsApp para a realização do ato citatório, é uma clara
tentativa do Colendo Tribunal de atualizar, desburocratizar e digitalizar o
processo com a adoção de um recurso
tecnológico utilizado diariamente
pela quase totalidade dos brasileiros –
pesquisa do ano de 2019 mostrava
que o app já era o mensageiro eletrônico mais utilizado por aqui e adotado por 98% da população nacional

(https://exame.com/tecnologia/pesquisa-revela-os-aplicativos-de-mensagens-mais-utilizados-no-brasil/).
Registre-se, ainda, que a tese ﬁxada
no julgamento, embora adotada no
âmbito do processo penal, tem plena
aplicação também no processo civil.
Mesmo que proferida em processo individual e, portanto, com eﬁcácia restrita às partes a ele vinculadas, é importante precedente a ser observado
pelos demais órgãos do Judiciário, nos
termos dos artigos 489, incisos V e VI;
926, §2º; e 927, §5º do Código de Processo Civil de 2015.
Por ﬁm, importante mencionar
que, se por um lado a recentíssima decisão da 5ª Turma do STJ traz a imprescindível atualização ao direito
que os tempos hodiernos exigem, por
outro, faz surgir o risco de utilização
indiscriminada e incorreta do recurso. A busca pela celeridade e razoável
duração do processo não podem se
sobrepor às garantias constitucionais
individuais do Réu, razão pela qual a
utilização de app de mensagens para
citação deve se restringir aos casos em
que se tenham elementos indutivos
da autenticidade do destinatário, como número de telefone, conﬁrmação
escrita e foto individual, sob pena de
nulidade processual.

No dia 15 de abril último, a SOS VIDAS pela paz no trânsito
completou 10 anos de existência. Para celebrar esta data magna,
vários parceiros participaram de uma reunião virtual, onde o fundador e Presidente da entidade, Lourival Cunha, fez um relatório
das principais conquistas e um breve histórico das dezenas de atividades e ações desenvolvidas ao longo desse período, em busca
de conscientização da sociedade por um trânsito mais seguro.
Na segunda parte da programação, o Presidente fez uma explanação sobre a atual situação crítica do trânsito no Brasil e abordou as principais alterações realizadas no Código de Trânsito Brasileiro, por meio das recentes mudanças da Lei nº 14.071/2020,
que entrou em vigor no último dia 12 de abril.
Conforme informações da Organização Mundial da Saúde
(OMS), o Brasil ocupa hoje a 4ª colocação no ranking de países
com mais mortes no trânsito, estando atrás, apenas, de Belize, República Dominicana e Venezuela.
Segundo estatísticas oﬁciais do Portal do Trânsito e Data SUS,
em 2019, por exemplo, o índice brasileiro atingiu a triste marca de
31.307 óbitos por 100 mil habitantes, o que equivale a uma pessoa
morta a cada 15 minutos, alcançando o resultado de aproximadamente 90 pessoas falecidas por dia. Somente no Maranhão, de
acordo com fonte da SEMUS, foram 1.259 perdas no ano de 2020,
correspondente a 104,91/mês.
Certamente, muitas vidas e traumas poderiam ter sido evitados se regras simples de trânsito fossem obedecidas, como: não
dirigir com excesso de velocidade, não conduzir veículo sob efeito
de álcool, uso obrigatório de capacete para condutores de motocicleta, obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e da cadeirinha para crianças menores de 10 anos de idade, dentre outras.
Quando estive à frente do Ministério Público, como Procurador-Geral de Justiça, tive a honra e o orgulho de ser parceiro da
SOS VIDAS e participar ativamente de várias lutas em favor da cidadania. Lembro-me, com alegria, que foi criado um grupo de
trabalho “Todos pela vida no trânsito”, do qual fazia parte o Ministério Púbico, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, por meio do DETRAN, Polícia Militar e SEDUC, Polícia Rodoviária Federal, FAMEN, Conselho Estadual de Trânsito, Observatório do Trânsito e o próprio SOS VIDAS.
No Ministério Público, esse grupo era coordenado, com entusiasmo, pelo Promotor de Justiça Agamenon Azevedo, e tinha como propósito fomentar a implantação da municipalização do
trânsito em todos os Municípios do Maranhão, pois, até 2017,
apenas 58 dos 217 municípios estavam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, o que representava aproximadamente 26 %.
Realizamos conjuntamente vários Seminários Regionais sobre
municipalização do trânsito em diversos municípios maranhenses lançando a Campanha “Todos pela paz no trânsito. Dê preferência à vida”.
Municipalizar o trânsito signiﬁca cumprir a obrigação legal estabelecida no CTB, em seus artigos 21 e 24, e na Resolução nº 64,
da ONU, a qual estabeleceu a década de ação pela segurança no
trânsito, para evitarmos os acidentes que matam cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano, constituindo-se na 9ª causa de mortes
em todo o mundo e, em última análise, representa, não incidir em
ato de improbidade administrativa, com enormes implicações e
consequências.
A não municipalização implica, ainda, redução de receitas
municipais, uma vez que o gestor público deixa de celebrar convênios para obras de engenharia, ﬁscalização e educação no trânsito, deixando de preservar vidas, sem falar no aumento de despesas com saúde, decorrente de acidentes no trânsito, principalmente, causados por motociclistas imprudentes.
Além dessas ações, também participamos anualmente da celebração do Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de
trânsito na Avenida Litorânea, sem falar do trabalho de capacitação de professores multiplicadores, com distribuição de cadernos
pedagógicos e participação de campanhas educativas em escolas
e universidades públicas. Apesar das estatísticas alarmantes, de
mortalidade no trânsito, a sociedade maranhense tem uma dívida
de gratidão a esta importante entidade de Direitos Humanos, que
vem desenvolvendo de forma horizontal e plural um trabalho maravilhoso de prevenção, educação e conscientização em defesa da
vida.
Parabéns a toda a Diretoria e ativistas da SOS VIDAS pela passagem do seu aniversário e belo trabalho em defesa da vida. Vida
longa!
Que venham muitas outras conquistas!
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Efeitos

Morte por covid-19
após vacina?

R

elatos nas redes sociais contam histórias de
pessoas que se infectaram por covid-19 ou morreram de complicações da doença mesmo após
tomarem a vacina.
O caso do cantor Agnaldo Timóteo, por exemplo, foi
um dos mais recentes — e notórios. Ele já havia tomado
a segunda dose do imunizante quando começou a apresentar sintomas do novo coronavírus e veio a falecer semanas depois.
Ele não foi — e provavelmente não será — o único.
Mas casos assim, ainda que amplamente noticiados pela imprensa, devem ser tratado como um “evento raro” e
não signiﬁca que as vacinas não funcionam, principalmente se forem tomadas as duas doses do imunizante,
no intervalo correto.
“As pessoas têm muita diﬁculdade de entender qual é
a função de uma vacina”, diz Natalia Pasternak, bióloga
e divulgadora cientíﬁca brasileira, fundadora e primeira
presidente do Instituto Questão de Ciência. “Elas acham
que a vacina é mágica. Ou seja, tomou a vacina, está protegido; não tomou, vai ﬁcar doente. Não é assim que vacinas funcionam.”
Segundo Pasternak, as vacinas “reduzem a chance de
ﬁcarmos doentes, a chance de precisarmos de hospitalização e a chance de morrermos”.
“Basicamente, trata-se da redução de risco que observamos em uma população. Casos individuais não servem para a gente dizer se uma vacina é boa ou não. Precisamos olhar como essa vacina se comporta em uma
população.”
“Em determinada população, a vacina reduziu a incidência da doença? Então, ela funciona”, resume.
E foi exatamente isso que os testes de eﬁcácia das
principais vacinas disponíveis no Brasil e no restante do
mundo mostraram.
A taxa de eﬁcácia geral da CoronaVac, por exemplo, a
vacina mais usada no Brasil, é de 50,38%. E a proteção é
de 78% para casos leves, segundo informou o Instituto
Butantan em janeiro deste ano.
Isso signiﬁca que a vacina reduziu em 50,38% o número de casos sintomáticos entre os voluntários da pesquisa e em 78% o número de infecções leves.
Durante os testes, nenhum participante vacinado
morreu ou foi hospitalizado por covid-19, o que fez o governo de São Paulo divulgar na ocasião uma taxa de
100% de eﬁcácia para casos graves.
Mas o próprio Instituto Butantan esclareceu que essa
informação não era estatisticamente signiﬁcativa.
Isso porque não se sabe se foi a vacina que evitou os
casos graves durante o estudo ou se eles não teriam
ocorrido de qualquer forma, já que o número de casos
graves no grupo placebo não foi signiﬁcativo.
“Em outras palavras, se você tomar a CoronaVac, você
reduz pela metade ou em 50% a sua chance de ﬁcar doente comparado com alguém que não se vacinou. É isso
que essa vacina faz. Ela reduz a sua chance de ﬁcar doente pela metade. Já a sua chance de desenvolver doença grave é reduzida em praticamente cinco vezes comparado com alguém que não se vacinou. Nenhuma vacina oferece proteção de 100%”, explica Pasternak.
No Chile, onde a CoronaVac também é a vacina mais
aplicada (90%), testes recentes de larga escala mostraram resultados até mais otimistas.

Segundo o Ministério da Saúde chileno, um estudo
com 10,5 milhões de pessoas mostrou que o imunizante
tem 80% de efetividade para prevenir mortes, 14 dias depois da segunda dose. Os resultados mostram que a vacina chinesa foi efetiva em 89% para evitar a internação
de pacientes críticos em UTIs, em 85% para prevenir as
hospitalizações e 67% para impedir a infecção sintomática da doença.
O Chile é um dos países que mais vacinam no mundo.
Quatro em cada 10 chilenos (41%) já receberam pelo
menos uma dose, taxa inferior apenas à de Israel (62%) e
Reino Unido (49%). E 30% tomaram as duas doses.
Analogia do goleiro
Assim como outros epidemiologistas, Pasternak recorre à analogia do goleiro.
“Uma boa vacina é como se fosse um bom goleiro. E
como sabemos que o goleiro é bom? Vamos olhar o histórico dele. A frequência com a qual ele faz defesas. Se
ele defende com frequência, ele é um bom goleiro. Isso
não quer dizer que ele é invicto, que ele nunca vai deixar
de tomar gol. Mas, mesmo se tomar gol, ele não deixa de
ser um bom goleiro. Precisamos olhar o histórico dele”,
diz.
“Mas se o time dele for uma droga, se a defesa do time
dele for uma droga, ele vai tomar mais gol, porque vai ter
muito mais bolas indo para o gol, então a probabilidade
de ele errar aumenta”, acrescenta.
Mas, então, o que faz essa probabilidade variar?
Aludindo à mesma analogia, Pasternak explica: “Se a
defesa do time dele não usar máscara, ﬁzer aglomeração, haverá muito mais vírus circulando, ou seja, mais
bolas para o gol, então a probabilidade de ele tomar gol
é maior. A mesma coisa acontece com uma vacina”.
“A vacina diminui o seu risco de ﬁcar doente, agora se
você estiver numa área onde a defesa do time é ruim,
onde o vírus está circulando muito, a chance de você ﬁcar doente aumenta. Ou seja, as bolas ao gol. E a vacina é
o goleiro”.
E, claro, se a pessoa que ﬁcar doente já tiver comorbidades (doenças associadas), como obesidade, diabetes,
hipertensão ou asma, por exemplo, sua chance de desenvolver o quadro mais grave da doença é, portanto,
maior — mesmo já tendo sido vacinada.
Conclusão: vacinas funcionam, mas não são infalíveis. Mas, apesar de essa probabilidade ser pequena,
quanto mais a doença estiver circulando, maior é a
chance de o imunizante falhar.
“As vacinas aprovadas para Covid-19 são eﬁcazes em
proteger contra a doença, mas nenhuma vacina é 100%
eﬁcaz. O risco de infecção por Sars-CoV-2 em pessoas
totalmente vacinadas não é completamente eliminado
enquanto houver transmissão contínua do vírus na comunidade”, reforça Denise Garrett, infectologista, exintegrante do Centro de Controle de Doenças (CDC) do
Departamento de Saúde dos EUA e atual vice-presidente do Sabin Vaccine Institute (Washington).
“Vamos ter uma pequena porcentagem de pessoas
totalmente vacinadas que ainda ﬁcarão doentes, serão
hospitalizadas ou morrerão de covid-19. Esse número
vai depender da eﬁcácia da vacina, da taxa de circulação
do vírus, e da prevalência de novas variantes. Por isso, a
adesão às medidas de prevenção, como uso de máscaras

e distanciamento social, continua a ser importante no
contexto da implementação da vacina”, acrescenta.
E, embora esteja passando pelo pior momento da
pandemia, o Brasil tem um índice de isolamento social
baixo: 38,3% segundo dados da empresa Inloco, colhidos a partir de dados de GPS e internet de celulares, relativos ao ﬁm de março.
Garrett trabalhou por mais de 20 anos no CDC, órgão
ligado ao Departamento de Saúde dos EUA (equivalente
ao Ministério da Saúde no Brasil), como conselheira-residente do Programa de Treinamento em Epidemiologia
de Campo (FETP) no Brasil, líder da equipe no Consórcio de Estudos Epidemiológicos da Tuberculose
(TBESC) e conselheira-residente da Iniciativa Presidencial contra a Malária em Angola.
“Temos que enfatizar que existem evidências que
pessoas totalmente vacinadas têm menos probabilidade de ter infecção assintomática e, potencialmente, menos probabilidade de transmitir a Sars-CoV-2 a outras
pessoas”, conclui.
Tais evidências foram observadas em países onde a
vacinação está mais avançada, como Israel.
Ali, as infecções entre as pessoas com mais de 60 anos
caíram 77% até 24 de fevereiro, enquanto as hospitalizações nesta faixa etária foram reduzidas em 68%.
Sendo assim, destaca Garrett, “a vacina é uma ferramenta essencial para controlar a pandemia. O que as
pessoas precisam entender é que o fato de terem ocorrido casos e até mesmo algumas hospitalizações e mortes
(muito mais raras) entre vacinados não signiﬁca que a
vacina não funciona. A vacina funciona e muito! Mas a
proteção, apesar de alta para casos graves e óbitos, não é
100%”.
Importância da segunda dose
Pasternak lembra ainda ser primordial tomar as duas
doses. Todos os estudos de eﬁcácia das vacinas disponíveis no Brasil para combater a covid-19 mostraram a
imunização completa somente 14 dias depois da segunda dose.
Um levantamento recente realizado pelo Ministério
da Saúde apontou que pelo menos 1,5 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a covid no Brasil não completaram o esquema vacinal com a
segunda dose.
“É importante lembrar que as vacinas são de duas doses. Temos visto no Brasil números enormes de inadimplência da segunda dose, um percentual muito alto. E isso não pode acontecer”.
Um estudo realizado na Universidade do Chile identiﬁcou que uma única aplicação da vacina fornece proteção contra infecções de apenas 3%. Essa mesma proteção sobe para 56,5% duas semanas após a segunda dose.
Os números foram calculados levando em conta as
vacinas atualmente aplicadas no Chile: CoronaVac
(93%) e Pﬁzer BioNTech (7%).
No caso de Agnaldo Timóteo, que abre esta reportagem, sua assessoria informou que ele havia tomado a
segunda dose dois dias antes de ser internado, o que sugere que ele foi infectado entre a primeira e segunda doses. O cantor tomou a primeira dose no dia 15 de fevereiro e a segunda dose em 15 de março. Ele foi hospitalizado no dia 17 de março.

GERAL
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AÇÕES DO GOVERNO

Governo do Maranhão reforça
trabalhos de manutenção
nas rodovias estaduais
A atuação do Governo do Estado na manutenção das
rodovias que interligam as diversas regiões do Maranhão
é uma atividade permanente e tem um rigoroso cronograma de trabalho e monitoramento, por meio das equipes da
Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), em vários
pontos do estado. Em Cajari, os trabalhos de pavimentação foram intensificados para recompor o pavimento em
14,5 quilômetros. A equipe técnica realizou um trabalho
de restauração completa no trecho para garantir a trafegabilidade aos condutores.
Em alguns pontos, onde a área estava deteriorada, foi
realizado um trabalho de recuperação de base e sub-base e ao longo do percurso outras áreas receberam recapeamento, tapa buracos e instalação de dispositivos de
drenagem. Cajari tem uma importante rota pela MA-317,
fazendo a conexão com a MA-014 e interligando o município com outras cidades como Viana, Monção, Vitória

do Mearim e Penalva.
O secretário de Estado da Sinfra, Clayton Noleto, destaca que esse é um trabalho permanente da pasta, principalmente durante o período chuvoso. “O tráfego de veículos na nossa malha viária é intenso, e com a chegada do
período de chuvas, nosso cuidado é rodobrado. Em Cajari, nossas equipes realizaram um importante trabalho, e
agora vamos sinalizar e concluir a obra”, disse.
O Governo também está realizando serviços de melhoramento na Regional de Bacabal, na via que vai do
entroncamento da BR-316 até Satubinha. No total, serão
14 km de trabalhos realizados, com serviços de recomposição de base, TSD e selagem com microrevestimento.
Na capital, São Luís, os trabalhos também podem ser
vistos nas rodovias que interligam a Grande Ilha. Agora,
ações de recomposição da camada asfáltica estão sendo
realizadas na MA-201, próximo ao Pátio Norte.

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação,
torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL:
Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de
proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de Gêneros
alimentícios, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município
de Poção de Pedras (MA). ABERTURA: 13 de maio de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua
Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página
www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 26 de abril de 2021. Marcony Wellynthon Oliveira
Pinheiro. Secretário Municipal de Educação. Portaria nº 001/2021 GPM.

A COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CSL/UEMA informa através de sua
Presidente, na forma da Lei Federal nº 12.462/11, Decreto Federal nº 7.581/11 na Lei Complementar nº
123/2006, Decreto Estadual (MA) nº 31.553/2016, Decreto Estadual(MA) nº 32.930/2017 e Lei
Estadual(MA) nº 10.403/2015 e nos casos admitidos pela Lei nº 8.666/1993, RDC ELETRÔNICA, do tipo
MAIOR DESCONTO, de interesse da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, conforme a seguir
discriminado:
DATA

HORA

24/05/2021

09h30

PROCESSO
Nº 174404/2020

RDC ELETRÔNICA nº 001/2021

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do ginásio
poliesportivo do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.
Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade
Estadual do Maranhão-UEMA, www.licitacoes.uema.br, onde poderão ser consultados e adquiridos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e pelo telefone (98) 2016-8114.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000
AVISO DE SESSÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 06/2021/CCL/PMM. A Prefeitura
Municipal de Monção/MA, torna público, para conhecimento dos interessados que o Pregão
Eletrônico SRP nº 06/2021, com Aviso Publicado no Diário Oﬁcial da União - DOU, nº 67 em 12 de
abril de 2021 - pág. 199 - seção 3, Diário Oﬁcial do Estado do Maranhão/MA em 12 de abril de
2021 - pág. 59 - caderno terceiros, Jornal O Imparcial em 12 de abril de 2021, Portal LICITANET,
SACOP/TCE/MA e Quadro de Avisos da Unidade Gestora, Objeto: registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços laboratoriais, para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, Abertura dia 26 de abril de 2021 às
09h00min (nove horas), foi considerado DESERTO, em razão de nenhum licitante manifestar
interesse ao certame. Monção/MA, 26 de abril de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária Municipal
de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO
O Município de Turiaçu - MA, através de sua Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados
que que a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 004/2021, Processo Administrativo nº. 015/2021 - SEMAF,
do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
proﬁssionais para elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, assessoria e consultoria
na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de trabalho em atendimento à necessidade da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo – SEMIOTURB, de Turiaçu/MA, com data de abertura dia
07/05/2021, às 11h, FICA ADIADO “SINE DIE”, motivado pela necessidade de revisão no PB. A nova data de abertura
da sessão será publicada na imprensa oﬁcial. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na CPL, localizado na
Rua Dr. Paulo Ramos, n° 143, Centro, Turiaçu, de segunda à sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00h ou pelo
e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com.
Turiaçu/MA, 26 de abril de 2021.
Camila Holanda Carneiro
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2021
O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação,
torna público que fará licitação na modalidade Chamada Pública. BASE LEGAL: Lei Federal nº 11.947/2009, de
16/07/2009; Resolução/CD/FNDE nº 26 de junho de 2013, e a Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Chamada
pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às unidades da rede municipal de
ensino do município de Poção de Pedras/MA, no ano de 2021. ENTREGA DOS ENVELOPES: De 26/04/2021 à
17/05/2021. ABERTURA DOS ENVELOPES: 17 de maio de 2021 às 14:20 horas. O Edital e seus anexos
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel
Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares
poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página
www.pocaodepedras.ma.gov.br. Poção de Pedras (MA), 26 de abril de 2021. Marcony Wellynthon Oliveira
Pinheiro. Secretário Municipal de Educação. Portaria nº 001/2021 GPM

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão
Presencial. TIPO: Menor Preço Lote. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de itens para
compor o Kit Mãe Amiga, visando atender às necessidades da Secretaria de Assistência Social da Criança
e do Adolescente. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e
Habilitação: às 11h00min do dia 10 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no
setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da
Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP:
65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico:
cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 26 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

São Luís, 23 de abril de 2021.
Inês Muniz Araújo
Secretária da CSL/UEMA no exercício da Presidência.
COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO
COOPGACENMA
CNPJ: 20.751.420/0001-17
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O senhor Eduardo Alexandro Felix da Silva, Diretor da COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DO
MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - COOPGACENMA, inscrita sob o nº de CNPJ:
20.751.420/0001-17, no uso de suas atribuições e competências legais (Lei nº 5.764/71) e estatutárias,
convoca a todos os cooperados em dias com as suas atribuições legais e estatutárias, aptos a votar e ser
votado para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), a realizar-se à Sede
Administrativa da Cooperativa COOPGACENMA que está localizada à Rua do Comércio S/N - Bairro
Centro. CEP: 65299-000, Centro do Maranhão - MA, no dia 15 de maio de 2021, com 1ª. Convocação às
07:00hs – com 2/3 (dois terços), em 2ª. Convocação às 08:00hrs – com metade mais um dos cooperados
e, em 3ª. Convocação às 09:00hrs, com pelo menos 10 cooperados, para deliberarem sobre as seguintes
Ordens do Dia:
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
a) Informes Gerais;
b) Prestação de Contas do Exercício de 2020;
c) Eleição e Posse para os cargos em vacância da Diretoria;
d) Eleição e Posse dos Membros do Conselho de Fiscalização;
e) Adesão, Desligamento, Eliminação e/ou Exclusão de Cooperado (s)
f ) Outros assuntos gerais do interesse do quadro social.
Centro Novo do Maranhão - MA, 27 de abril de 2021.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 022/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO LOTE. OBJETO: Aquisição de Material de
Informática, Material de Reposição, Manutenção dos Aparelhos e Serviço de Sinal de Internet
para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Governador Eugênio Barros – MA.
DATA DA ABERTURA: 12/05/2021. HORÁRIO: 11 horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros
– MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de
segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira
ou equipe de apoio, somente por mídia do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 26 de abril de 2021.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 023/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Aquisição e manutenção de ar condicionados e bebedouros para a Secretaria Municipal de Educação do Município
de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 13/05/2021. HORÁRIO: 09 horas.
ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP:
65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de
Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no
horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11
de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por endereço
eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 26 de abril
de 2021.

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Contratação empresa
para prestação de serviço de licenciamento e locação de software de gestão na Secretaria
Municipal de Educação – MDE do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA
ABERTURA: 11/05/2021. HORÁRIO: 11 horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO
CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na
Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser
consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a
sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Comissão
Permanente de Licitação, somente por endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com.
DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 26 de abril de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS SRP Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA,
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que
fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando:
Contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de recuperação de estradas vicinais no
Município de Icatu/MA. ABERTURA: 14 de maio de 2021, às 09h00min (Nove horas), Sala de sessões da
Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente
no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito
exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n.
Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 23 de abril
de 2021. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira, Presidente da CPL.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 019/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Aquisição de gênero
alimentícios, material de limpeza e material de expediente para a Secretaria Municipal de
Educação do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA:
11.05.2021. HORÁRIO: 08 horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME:
Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de
Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser
consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda
a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou
equipe de apoio, somente por endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com.DATA:
Governador Eugênio Barros- MA, 26 de abril de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
torna público que, realizará licitação na modalidade Concorrência. OBJETO: registro de preços para
eventual contratação de empresa especializada visando a execução futura de possíveis serviços de
manutenção e conservação de bens imóveis no município de Poção de Pedras. DATA: 31 de maio de
2021 – HORA: 14:20h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por
preço unitário. FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal. REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00
horas. E-mail: pmppmacpl@outlook.com Poção de Pedras (MA), 26 de abril de 2021. Alisson Campelo da
Silva. Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. Portaria nº 017/2021 GPM.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 020/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Aquisição de
combustível e lubriﬁcantes para a secretaria de Saúde, Hospital Etimar Machado e veiculos
vinculados as UBS`S do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 11.05.2021 HORÁRIO: 13 horas. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11
de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da
Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado
gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta –
feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de
apoio, somente por endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 26 de abril de 2021.

PREGAO PRESENCIAL Nº. 021/2021
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Aquisição e
manutenção de ar condicionados e bebedouros para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA:
12/05/2021. HORÁRIO: 09 horas. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de
março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da
Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado
gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta –
feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de
apoio, somente por endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 26 de abril de 2021.

SINDICATO DAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CONDOMÍNIOS
E DE CONDOMÍNIOS DE AUTO GESTÃO RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO (SINACON-MA)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO
O Sindicato das Empresas Administradoras de Condomínios e de Condomínios de
Auto Gestão Residenciais e Comerciais do Estado do Maranhão (SINACON-MA),
CNPJ 26.324.631/0001-50, vem por meio do seu Presidente MARIO LUIS CALDAS DE
TULLIO AUGUSTO, brasileiro, empresário, C.P.F. 997.747.983-68, com endereço na
Rua dos Guriatãs, nº 20, Jardim Renascença, São Luís/MA, C.E.P. 65.075-460, no
exercício de suas prerrogativas legais e estatutárias, convocar os membros da
categoria econômica, associados e não associados, representada pelas administradoras de condomínios e pelos condomínios de autogestão residenciais e
comerciais situados nos Municípios de São Luís/MA, São José de Ribamar/MA, Paço
do Lumiar/MA e Raposa/MA, para assembleia geral a ser realizada no dia
21/05/2021, às 18h30min, em primeira convocação, ou às 19h00min, em segunda
e última convocação, com qualquer número de presentes, para tratar da seguinte
pauta: 1) ratiﬁcação de fundação do Sindicato; 2) ratiﬁcação do pedido de registro
sindical da entidade; 3) discussão sobre o novo Estatuto Social do Sindicato, com
alterações, inclusive reorganização da base territorial de abrangência e nome do
Sindicato; e 4) Ratiﬁcação da eleição e posse da Diretoria do Sindicato.
MÁRIO LUIS CALDAS DE TULLIO AUGUSTO
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão
Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de mobília escolar, para Secretaria Municipal
de Educação de Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 11 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na
Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro –
Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 26 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa
Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, para atender as demandas das
Secretarias Municipais de Esportes e Educação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 11 de maio de 2021. O Edital estará à disposição
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município. Os interessados na
aquisição dos editais deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala
da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro –
Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 26 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury
– Pregoeira.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Equipe de Apoio/Pregão Presencial
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/CMSI A Câmara Municipal de Santa Inês (MA), torna público a
realização de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, sendo
o seguinte: 1) PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/CMSI. Objeto: Fornecimento de Material de
consumo (tipo Limpeza, gêneros alimentícios e copa/cozinha) para manutenção das atividades da
Câmara Municipal de Santa Inês/MA. DATA DA SESSÃO: 10/05/2021, às 08:30 horas. Base Legal:
Lei nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação,
Prédio da Câmara Municipal de Santa Inês (MA), situada na Pç da Matriz, 1055, Centro. O Edital e seus
anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no
endereço mencionado, das 8h00 às 13h00 ou pelo e-mail licitacao@cmsantaines.ma.gov.br Santa
Inês (MA), 19 de Abril de 2021. Antônia de Matos Costa, Pregoeira Oﬁcial da Câmara Municipal de
Santa Inês/MA.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Equipe de Apoio/Pregão Presencial
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021/CMSI A Câmara Municipal de Santa Inês (MA), torna público a
realização de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global, sendo o
seguinte: 1) PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021/CMSI. Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos,
junto ao setor de licitações e contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Santa Inês/MA. DATA
DA SESSÃO: 10/05/2021, às 11:30 horas. Base Legal: Lei nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas
alterações. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Santa
Inês (MA), situada na Pç da Matriz, 1055, Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados
gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel
A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 13h00
ou pelo e-mail licitacao@cmsantaines.ma.gov.br Santa Inês (MA), 19 de Abril de 2021. Antônia de
Matos Costa, Pregoeira Oﬁcial da Câmara Municipal de Santa Inês/MA.

SECRETARIA ESPECIAL
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
CORREGEDORIA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

ESCRITÓRIO DE CORREGEDORIA NA 3ª REGIÃO FISCAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO
Fortaleza, 22 de abril de 2021
Na condição de presidente da comissão designada para a condução do
inquérito do processo administrativo disciplinar (PAD) n.º 10166.725135/2016-18,
INTIMO, pelo presente edital, para os devidos efeitos legais, a servidora
YARA MELO SAMPAIO, Agente Administrativa, matrícula SIAPE n.º 0437797,
aposentada, a comparecer perante esta comissão, a fim de ser interrogada
sobre os atos e fatos relacionados com o referido processo, às 08:00 (oito) horas
do dia 10/05/2021, na sala de videoconferência da DRF/São Luís.
Informo ainda que cópia integral do referido PAD bem como o direito de vista
dos autos lhe são assegurados durante o horário de 08h30min às 11h30min, no
Escritório de Corregedoria na 3ª Região Fiscal, no Edifício-Sede do Ministério da
Economia no Estado do Ceará, à rua Barão de Aracati, 909, 1º andar, Aldeota,
Fortaleza/CE, CEP 60.115-080, onde encontra-se instalada a comissão.
(assinado digitalmente)
George Araújo de Vasconcelos
Auditor-Fiscal da Receita Federal

oimparcial.com.br

ESPECIAL

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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WhatsApp

Masculinidade
tóxica nos grupos

N

os grupos de WhatsApp, diversas discussões
são criadas, opiniões manifestadas, e há quem
goste de colocar um pouco de humor, com piadas e vídeos engraçados. No entanto, manifestação de comportamentos machistas tendem a surgir, bem como ser reforçados. É, inclusive, o que aponta
pesquisa feita pela professora Valeska Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de
Brasília (UnB), no ano passado.
Com homens inﬁltrados em grupos masculinos, o estudo teve acesso a todas as conversas, sem identiﬁcação
dos remetentes e destinatários, durante cerca de seis
meses. O resultado: pornograﬁa, misoginia e objetiﬁcação da mulher.
Segundo a psiquiatra Jaqueline Bifano, esse comportamento tem relação com o imaginário criado pela sociedade em torno da superioridade da imagem e do universo masculino. Uma construção feita ao longo dos
anos.
“Houve uma construção social da mulher e do feminino pela característica do servil, da fragilidade e até de
ressigniﬁcação como objeto. Os tempos mudaram. A
mulher conseguiu ascensão social e espaço na sociedade, competindo, muitas vezes, por espaços por igual
com os homens. Mas, ainda assim, os homens têm assegurada uma maior liberdade para agir de forma a objetiﬁcar a mulher.”
As redes sociais
As redes sociais intensiﬁcam alguns comportamentos. Isso porque há uma sensação de anonimato.

“Não se está olhando nos olhos das
pessoas ao dizer algo, o rosto, a voz,
a integridade física, tudo é
resumido a algumas linhas escritas,
um áudio ou imagens de outras
pessoas que são compartilhadas.”
Outro ponto que favorece esse tipo de comportamento é que se trata de um ambiente em que há disputa por
atenção, e uma das formas mais eﬁcazes de conseguir
isso é compartilhar conteúdos como esses.
Também são comuns piadas de cunho sexual e homens nus em grupos de WhatsApp femininos. “O grande
problema, no caso desse comportamento em grupos
masculinos, é a desigualdade de posição entre mulheres
e homens na sociedade. O contexto já é favorável ao sexo masculino, pois, socialmente, ao homem é garantida
a humanidade, a força e o valor como ser humano, enquanto as mulheres estão lutando para ser desvinculadas da imagem de objeto.”

Constrangimento
O advogado M.C., de 35 anos, que não quis se identiﬁcar, conta que esse tipo de conteúdo já fazia parte da rotina de seus grupos de amigos na plataforma. “No início,
considerava esse tipo de material intrigante, mas, aos
poucos, fui percebendo que não era adequado e o quanto me fazia mal. Além de não concordar com esse tipo de
conteúdo, me sinto incomodado por saber que o material não foi autorizado e causa exposição à pessoa que
está sendo retratada e, também, porque, muitas vezes, a
pessoa acaba recebendo sem pedir. É uma espécie de invasão de privacidade.”
Conforme a psiquiatra, esse tipo de comportamento
pode se tornar um vício, mas não signiﬁca que o fato de
um homem consumir e divulgar conteúdos a respeito o
torne dependente ou mesmo refém de algum distúrbio
psicológico.
Conforme a sexóloga Katiuscia Leão, muitos usuários
são unânimes em relatar que, quanto maior o envolvimento com a pornograﬁa, mais se isolam de interações
sociais. “Conteúdos pornográﬁcos tendem a deturpar a
autoimagem de quem as consome. Muitas pessoas pensam em realizar a reconstrução da parte íntima ou começam a ﬁcar insatisfeitas com o tamanho do pênis, por
exemplo. E isso afeta a autoconﬁança no quesito consentimento e saúde sexual do homem.”

feito. Isso acabou causando muitos problemas”, relata.
Katiuscia Leão lembra, ainda, que a pornograﬁa é
prejudicial também para a mulher que consome esse tipo de conteúdo. Isso porque, além de se tornar vicioso,
faz com que as relações pessoas e reais sejam frustradas
ou distorcidas.
A arquiteta M.A., de 30, que também não quis se identiﬁcar, conta que a objetiﬁcação da mulher enquanto
parceira, em razão de conteúdos consumidos nas redes
sociais, foi um dos motivos que ﬁze- ram com que seu
relacionamento amoroso se desgastasse. “Tive problemas e já terminei um relacionamento por causa do tipo
de conteúdo que o meu companheiro consumia. A maneira que ele objetiﬁcava e objetiﬁca mulheres era um
peso para a relação. E ele jamais abriu mão disso, por
mais que me incomodasse.”

Informação
Katiuscia Leão chama a atenção para a importância
da informação sobre os prejuízos que esse comportamento provoca, e destaca que, para a saúde do relacionamento, é preciso ﬁcar longe desse tipo de conteúdo e
sair de grupos que o consomem. Atualmente, tem muito
material informativo sobre o assunto. “Assim, com certeza, a desconstrução pornográﬁca começará a ser desfeita, dando espaço a um maior entendimento sobre o
próprio corpo e o prazer sexual.”
Ela ainda pondera que, caso a pessoa entenda que esEfeito
tá viciada nesse tipo de comportamento e que não conA realidade fora das telas pode até não ser a mesma, segue lidar com isso sozinha, não é vergonha procurar
mas é real e os comportamentos dispostos nas redes so- um médico ou psicólogo. A terapia, nesses casos, pode
ciais ditam, e muito, os rumos dados aos relacionamen- ser uma excelente forma de se ajudar.
tos reais. É o que aponta a sexóloga Katiuscia Leão.
“Esses vídeos e fotos tendem a mostrar posições, feti- Reforço de pensamento
No estudo “Masculinidades, cumplicidade e misogiches e hábitos que nós, reles mortais, jamais vamos conseguir praticar e sentir prazer ao mesmo tempo. Isso ge- nia na casa dos homens: Um estudo sobre os grupos de
ra frustração para com a parceira, por ela não ‘dar conta’ WhatsApp masculinos no Brasil”, a pesquisadora Valesde fazer o mesmo que as mulheres expostas nos conteú- ka Zanello classiﬁcou o material colhido em categorias.
dos, e nos próprios homens, porque jamais serão capa- Conﬁra:
>> Objetiﬁcação sexual das mulheres como prova de
zes, em condições normais, de realizar o que viram. As
expectativas sobre o sexo acabam distorcidas e proble- que é homem: há uma objetiﬁcação nos grupos, até
mesmo com certa desumanização, da ﬁgura feminina,
mas com aceitação do próprio corpo também.”
Diferentemente do que esse tipo de conteúdo mostra, haja vista os comentários gordofóbicos, racistas e etariso sexo na vida real, segundo a especialista, nunca sai co- tas (“horror à velhice”).
>> Ser homem é não ser gay: nos grupos, os homens
mo o planejado. “Em materiais e vídeos pornográﬁcos,
muitos deles com uma misoginia velada, a mensagem é que se negam a interagir com os conteúdos publicados
extremamente ofensiva para nós mulheres, pois nos co- normalmente são tachados como gays.
>> O homem é guiado pelo sexo e o poder da mulher é
loca apenas como objetos sexuais que devem levar prazer ao homem a qualquer custo. Somos vistas como algo uma vagina: nos grupos, há a ideia de que os desejos seque só tem valor nesse quesito e mais nada”, completa a xuais dos homens são impossíveis de ser controlados, e
de que as mulheres têm como único poder satisfazer os
sexóloga.
M.C. sentiu os impactos na pele. “Quando recebia e homens, desconsiderando a inteligência e demais cavia esse tipo de material, criava em mim uma expectati- racterísticas sociais.
>> Relação da mulher com comida: nos grupos masva de vida sexual muito diferente do que era na vida real.
Passei por um relacionamento muito longo e que foi se culinos, a mulher é classiﬁcada como pedaço de carne.
>> Mulher gosta é de dinheiro: há também, nos grudesgastando com o tempo. A falta de intimidade se fez
cada vez mais presente e a perda de libido em ambas as pos, a estereotipação de que mulheres gostam de hopartes também. Consumir pornograﬁa era uma forma mens ricos.
>> Riso e cumplicidade face a violências contra mude compensar a falta de intimidade na relação, mas ao
mesmo tempo me fazia projetar na minha parceira algo lheres: há, ainda, nesses grupos, certo deboche e estíque era um desejo só meu e que nunca poderia ser satis- mulo em torno da violência contra a mulher.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
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Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergiosf@gmail.com
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São Luís, sabado e domingo 24 e 25 de abril de 2021

Conexão ACM

Vigilância Sanitária

Nesta quarta, 28, a partir das 19h, a Associação Comercial do Maranhão apresenta
mais um Conexão ACM e o tema desta edição é o Mobiliza SLZ, movimento liderado
pelo Sebrae que conectará turismo, cultura e
economia criativa e que está previsto para
setembro, nas comemorações do aniversário de São Luís. Quem falará sobre o assunto
é a analista do Sebrae e curadora do movimento, Danielle Abreu.

A Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa), serviço ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), já realizou 10.065 ações
de enfrentamento à Covid-19 desde março
de 2020. Foram 8.981 inspeções em estabelecimentos comerciais, 917 blitzen para veriﬁcação do cumprimento das normas restritivas, 121 barreiras sanitárias no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado e 46
barreiras de trânsito na capital São Luís.

Pra curtir
Na noite deste domingo, 25, a Federação Maranhense de
Beach Soccer promoveu uma live para
anunciar oﬁcialmente o início da mais
tradicional competição da modalidade
no Estado.

O Conselho Seccional da OAB Maranhão aprovou, por unanimidade, a
criação de “Auxílio Hospitalar” no
valor de R$ 1.000,00 para as advogadas e advogados que venham a ser
internados com covid-19. O auxílio é
pessoal e intransferível e contempla
os proﬁssionais em situação de vulnerabilidade com renda mensal de
até R$ 2.500,00, podendo ser comprovada por simples declaração assinada pelo solicitante. A proposta
de autoria do diretor-tesoureiro da
OAB Maranhão, Kaio Saraiva, já contempla a classe desde o dia 26 de
abril. O diretor-tesoureiro, também
está à frente do planejamento e logística do calendário de vacinação
contra a covid-19.

Trata-se da edição
2021 do Campeonato
Maranhense de Beach Soccer de Seleções
Municipais que contará com os patrocínios da Equatorial
Energia e do governo
do Estado por meio
da Lei de Incentivo ao
Esporte.

A Analista Corporativa
em Transformação Digital, Aline Vasconcelos (Foto), vai apresentar o Case da Equatorial MA com o exemplo
da assistente virtual
Clara, no _Webinar BE:
PRESENT_ realizado
pela UFMA, nesta terça-feira, 27, a partir
das 19h. O evento vai
discutir o uso da personiﬁcação e da humanização das marcas
como estratégia de
aproximação dentro do
ambiente digital.

Para o diretor superintendente do Sebrae no
Maranhão, Albertino
Leal de Barros Filho,
os votos pela manutenção do veto presidencial a lei
14.063/2020 “se tornaram ainda mais importante nesse momento
em que as empresas
estão passando por diﬁculdades por causa
dos efeitos econômicos
da pandemia”.

Polo tecnológico

Oi investe no Maranhão

Solidariedade

Um casarão histórico localizado na Rua da
Estrela, em São Luís, está sendo reformado pelo
Programa Adote um Casarão. Depois de revitalizado, no local funcionará um call center e um
polo tecnológico. A primeira etapa das obras,
que tem como adotante a empresa TVN, está
com 90% dos trabalhos concluídos.
O Adote um Casarão é um programa do Governo do Estado, executado pela Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), que faz parte de um programa mais amplo,
o Nosso Centro.

A Oi investiu cerca de R$ 116 milhões no Maranhão de janeiro a dezembro de 2020, com foco
na expansão da ﬁbra ótica.
Com a sua estratégia de ampliar o número de
casas conectadas com a Oi Fibra, a companhia
registrou aumento de mais de 160% no número
de clientes no Maranhão em 2020, número bem
acima da média do mercado que foi de 110%. A
companhia oferece a Oi Fibra nas cidades de
Santa Inês e São Luis e conta com 60 mil clientes, além de mais de 200 mil casas aptas para receber o serviço.

A Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (Segtres) realizará, nesta terçafeira, 27, a doação de brinquedos educativos,
adquiridos pelo edital Compras Solidárias, para
a Casa de Apoio Ninar.
Lembrando que a “Ninar” é um equipamento
gerenciado pelo Instituto Acqua, em parceria
com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).
O edital Compras Solidárias foi executado pela
Secretaria do Trabalho e Economia Solidária
(Setres) e implantado entre os meses de agosto e
dezembro de 2020.

Flávio Dino anuncia Zé Reinaldo
como diretor do Porto do Itaqui
O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira (26) que o ex-governador Zé Reinaldo fará parte da gestão estadual.
Ele assumirá o cargo de diretor de relações institucionais do Porto do Itaqui.
“Com sua grande experiência em cargos públicos e diálogo com o setor privado, Zé Reinaldo
vai contribuir na formulação de projetos para
novos investimentos”, comentou o governador.
Graduado em engenharia civil, Zé Reinaldo foi ministro dos Transportes entre 1986 e
1990, governador do Maranhão entre 2002 e
2006, além de ter tido dois mandatos como
deputado federal.
“Eu agradeço muito o convite do governador,
me honra muito, e isso me possibilita trabalhar
de novo para o desenvolvimento do Maranhão
junto com o governador Flávio Dino, que vem
fazendo um trabalho extraordinário”, comentou
o agora diretor do Porto de Itaqui.
Presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago aproveitou a oportunidade para destacar a experiência de Zé Reinaldo no governo federal. “Nós
damos boas vindas ao ex-ministro. Ele traz ao

Governador Flávio Dino destacou a experiência de Zé Reinaldo para
a formulação de projetos para novos investimentos no Porto do Itaqui

Porto de Itaqui a sua experiência, conhece o setor, é um visionário. E, sem dúvida, irá somar muito conosco, principalmente nos próximos passos que daremos, com o crescimento do estado, novas estruturas portuárias e expansão
do Porto de Itaqui e o Complexo Portuário do Maranhão”,
completou Lago.

A SECMA divulgou,
na última nesta sexta-feira, 23, o resultado ﬁnal da quarta
edição do edital Conexão Cultural.
Foram selecionadas
1.000 produções artísticas inéditas, em
vídeos, nas mais diversas modalidades
culturais, que receberão o recurso de R$
1.500,00. A partir da
publicação dos resultados, o artista deverá aguardar o recebimento do auxílio.
A comissão responsável pela atualização e consolidação do
Código de Proteção
do Meio Ambiente e
da legislação ambiental do Maranhão
realizará a primeira
de uma série de escutas públicas sobre o
tema no dia 6 de
maio.
A sessão acontecerá
de forma virtual, por
meio da plataforma
Zoom, às 16h30.

VIDA

oimparcial.com.br

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

POR 24 HORAS

Bancários da Caixa
entram em greve
Categoria tem várias pautas de reivindicação, dentre elas, o pagamento justo da
participação dos lucros e resultados, a PLR, e a vacinação da categoria contra a covid
PATRÍCIA CUNHA

H

oje, terça-feira, dia 27, bancários da Caixa em todo o
Brasil paralisam as atividades por 24h. O Maranhão,
por meio do Sindicatos dos Bancários
(SEEB-MA) aderiu à greve nacional,
que faz parte do calendário de lutas
deﬁnido pela Comissão de Empregados em Defesa da Caixa 100% Pública.
A mobilização para a greve dos bancários da Caixa será em frente à agência
da Praça Deodoro.
A greve de advertência dos bancários da Caixa inclui várias reivindicações, dentre elas, o pagamento justo
da participação dos lucros e resultados, a PLR, e a vacinação prioritária da
categoria contra a Covid-19. “Além
disso, tem outras pautas que é a não
abertura das ações da Caixa Seguridade, que é uma subsidiária muito importante do banco, e cujas ações estão
sendo colocadas à venda na bolsa de
valores, então, o que acontece é que
os bancários querem impedir que o
governo Bolsonaro coloque essas
ações à venda, porque seria um passo
gradativo de abrir o capital da Caixa
para que esse banco futuramente seja
privatizado, o que causaria uma série
de prejuízos para população e para o
bancários”, disse a assessoria do SEEB-MA, Victor Saldanha.
Saldanha reforça a importância do
banco para a população. “Uma vez
privatizada, a Caixa deixaria de ser um
banco a serviço do povo que concede
empréstimos a juros baixos, ﬁnanciamentos, acesso ao ensino superior,

faz o pagamento de benefícios sociais,
porque deixaria de ser um banco público para se igualar a um banco privado que só visa o lucro e não tem
uma preocupação social com as pessoas”, disse.
Além dessa greve, está prevista outra paralisação no estado, que é uma
greve sanitária, em que a categoria
reivindica a inclusão nos planos de
imunização municipal e estadual.
A greve sanitária que está sendo articulada pelo Sindicato, deve ser a primeira greve, com esse objetivo que se
tem conhecimento no Brasil. A principal pauta do SEEB, que representa os
bancários no Maranhão, é que a categoria seja incluída no público prioritário dos planos municipal e estadual
de vacinação contra a Covid-19. “Isso
ocorre em razão das agências bancárias serem locais com alto risco de
contágio pelo coronavírus. Além disso, eles exercem atividade essencial e
não pararam de trabalhar durante toda a pandemia, para que se impedisse
o colapso econômico e social do pais.
Para se ter uma ideia, a Caixa é responsável pelo pagamento do auxílio
emergencial, e os bancários estão em
contato direto com as pessoas”, disse
Saldanha.
De acordo com o Sindicato, nos últimos meses 14 bancários morreram
vítimas da Covid-19 no estado. Além
de ser um risco para a própria saúde,
acaba sendo um risco para quem frequenta as instituições bancárias. O
SEEB destaca que muito provavelmente em breve a categoria deve deﬂagrar a greve, caso não haja inclusão
dos bancários nos planos de vacina-

Uma vez privatizada, a
Caixa deixaria de ser um
banco a serviço do povo
que concede
empréstimos a juros
baixos, financiamentos,
acesso ao ensino
superior, faz o
pagamento de benefícios
sociaiscom as pessoas

Aluno com espectro autista é aprovado no IFMA
comunicação verbal e não verbal) e
comportamento (interesse restrito e
movimentos repetitivos), entre outros. Algumas disciplinas apresentaram mais diﬁculdades, mas o acompanhamento no Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi importante para que ele desenvolvesse habilidades intrínsecas e superasse obstáculos.
Para a professora da Sala de Recursos Multifuncionais da UP São José de
Ribamar, Iolete Diniz, é muito gratiﬁcante essa conquista.
“Ele é um exemplo de alguém que
rompeu limites para concretizar o seu
projeto de vida. Isso comprova que o
estudante com autismo é capaz de
aprender, num processo com ritmo
próprio, construído ao longo da vida
com perseverança, sensibilidade e
comprometimento. Estou muito orgulhosa e feliz com esse mérito alcançado pelo Victor e por fazer parte do
percurso dessa história. Isso faz acreditar que estamos no caminho certo e
motivados a dar continuidade ao traDiagnosticado com Transtorno do balho”, disse.
O IEMA é uma escola pública com
Espectro Autista (TEA) no início da
adolescência, foi muito estimulado e Modelo Institucional que tem como
conta com o apoio dos pais Suany e um dos valores principais o da incluEdson D’Luccas, que sempre enxerga- são, fazendo valer o que consta em relação ao público especíﬁco da Educaram no ﬁlho um grande potencial.
D’Luccas concluiu o Curso Técnico ção Especial, de acordo com o Decreem Eletromecânica integrado ao En- to nº 7.611, de 17 de novembro de
sino Médio da Unidade Plena São José 2011.
O IEMA oferece condições, acomde Ribamar e teve acompanhamento
no Atendimento Educacional Especi- panhamento e apoio para superarem
alizado (A.E.E.) oferecido pela escola. seus próprios limites e diﬁculdades.
O passo de D’Lucca rumo à formaA inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na ção superior é resultado de um trabaeducação básica e ingresso no ensino lho de equipe que começou no âmbisuperior representa, além de uma to familiar e recebeu apoio dos proprerrogativa legal, uma força transfor- fessores, gestores e também da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DIREN),
madora na educação.
Para alcançar essa meta, ele passou por meio do diretor de Ensino e Pespor vários desaﬁos causados pelo au- quisa, professor Elinaldo Silva. Outra
tismo, um transtorno do neurodesen- importante apoiadora é a professora
volvimento caracterizado por déﬁcit Arlethe Ferreira na direção da Coorna comunicação social (socialização e denação de Educação Especial/Inclu-

Proﬁssionais e trabalhadores da educação que estão
na ativa na rede municipal de ensino pública e privada
de São Luís, a partir dos 50 anos, começaram a se vacinar ontem na capital. Nesta terça-feira, 27, as pessoas
com idades de 60 anos também receberão a primeira
dose da vacina.

ção.
“Eles trabalham em locais fechados, sem ventilação natural, com
grande aglomeração de pessoas, então, involuntariamente, os bancos
acabam se tornando um vetor de
transmissão. Várias outras categorias,
merecidamente, conseguiram ser incluídas nos planos de imunização por
determinação do governador, então
os bancários também têm essa preocupação social, de serem imunizados
para resguardar suas vidas e também
impedir que a população seja contaminada, barrando assim o avanço do
coronavírus no estado. O objetivo não
é ter privilégios, mas preservar vidas”,
ressaltou Saldanha.

SUPERAÇÃO

O estudante Victor D’Luccas, de 17
anos, tem espectro autista e foi aprovado no SISU. Um feito que garante a
ele uma vaga no curso de Biologia, do
Instituto Federal do Maranhão (IFMA).

Começa hoje
vacinação de
idosos com 60 anos

siva. “A valorização das diferenças tem
como principal objetivo assegurar o
acesso, participação e aprendizagem
a todos os estudantes, sem qualquer
exceção, sendo um grande desaﬁo
que implica no trabalho em conjunto”, concluiu Iolete Diniz.

A vacinação para proﬁssionais da ativa que atuam na
rede municipal de educação básica de São Luís e na rede
particular de ensino, obedecem uma lista encaminhada
pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), e pela
Secretaria Municipal de Saúde (Semus), no caso dos
proﬁssionais da rede particular. Pela manhã, se vacinam os nascidos de janeiro a junho, e pela tarde, os nascidos de julho a dezembro.
No processo de vacinação dos proﬁssionais da Educação estão incluídos professores, diretores de escola,
merendeiras, pessoas do setor administrativo e todos os
proﬁssionais que têm contato presencial com os estudantes. A vacinação desses proﬁssionais possibilitará o
retorno mais rápido das aulas presenciais.
A partir desta terça-feira (27) as pessoas de 60 anos
começam a receber a 1ª dose também. Hoje pela manhã, vacinam os nascidos em janeiro e fevereiro, e à tarde os nascidos em março e abril.
No dia 28 (quarta-feira), é a vez dos idosos de 60 anos
nascidos em maio e junho, e pela tarde os nascidos em
julho e agosto. E no dia 29 (quinta-feira), pela manhã, os
nascidos em setembro e outubro; à tarde os nascidos em
novembro e dezembro. A vacinação para esse público
será exclusiva no Centro de Convenções (UFMA) e no
Drive Thru (UFMA), de 8h às 18h.
No último ﬁnal de semana a Secretaria de Estado da
Saúde (SES) entregou mais 2.030 novas doses de vacinas
contra Covid-19 ao município de São Luís. As vacinas
são destinadas para imunização dos proﬁssionais da
educação da rede privada, conforme já pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
Além da capital, os imunobiológicos foram distribuídos de forma simultânea, via aérea, para as Unidades
Regionais de Saúde de Açailândia, Imperatriz, Balsas,
Caxias, Timon, Presidente Dutra, Barra do Corda, São
João dos Patos e Pedreiras.

Vacinas aplicadas no Maranhão

O Maranhão já aplicou 1.098.103 doses de vacina
contra a Covid-19. Na capital, 208.083 doses já foram
aplicadas (dados de 25 de abril). (P.C)

Veja o calendário

A valorização das
diferenças tem como
principal objetivo
assegurar o acesso,
participação e
aprendizagem a todos os
estudantes, sem
qualquer exceção, sendo
um grande desafio que
implica no trabalho em
conjunto

• 27/ABR (terça) – idosos com 60 anos
Manhã: nascidos em JAN e FEV
Tarde: nascidos em MAR e ABR
• 28/ABR (quarta) – idosos com 60 anos
Manhã: nascidos em MAI e JUN
Tarde: nascidos em JUL e AGO
• 29/ABR (quinta) – idosos com 60 anos
Manhã: nascidos em SET e OUT
Tarde: nascidos em NOV e DEZ
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CIDADE OPERÁRIA

SÃO LUÍS

Prefeitura distribui
kits de alimentos

Assaltantesmatam
atendentedelanchonete

Prefeitura da capital maranhense prossegue com entrega de kits de alimentação para
estudantes de quatro regiões de São Luís

A

Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação (Semed), iniciou
na última semana, mais uma
etapa de entrega dos kits de alimentação escolar para estudantes da rede
municipal de ensino. Estão sendo
contemplados, nesta fase, estudantes
da região do Centro da capital. No último ﬁm de semana, foi à vez dos bairros João Paulo, Alemanha e Vila Palmeira. Ao todo, serão 25 unidades de
educação básica que estão sendo beneﬁciadas com 19.620 kits. “Com esta
ação, honramos com o nosso compromisso de garantir a segurança alimentar dos estudantes da rede municipal de ensino, transformando a merenda escolar em kits que estão chegando à mesa de milhares de famílias.
Sabemos das diﬁculdades trazidas pela pandemia e como as famílias têm
sido afetadas. Com estas entregas, levamos aos nossos alunos que, por
conta da crise sanitária estão sem frequentar as salas de aula, uma alimentação de qualidade”, disse o prefeito
Eduardo Braide.

Com estas entregas,
levamos aos nossos
alunos que, por conta da
crise sanitária estão sem
frequentar as salas de
aula, uma alimentação
de qualidade

NIELSON FOI ASSASSINADO DENTRO DO LOCAL DE TRABALHO

25 UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS COM 19.620 KITS
A medida atende alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e da
Educação de Jovens e Adultos, que,
em razão da pandemia provocada pelo Covid 19, estão neste momento assistindo aulas e realizando atividades
no sistema remoto.
Cada família receberá dois kits de
alimentação que é composto por polpa de frutas, arroz, biscoito água e sal,
feijão, ﬂocão de milho, leite em pó,
macarrão e molho de tomate. Os kits
são adquiridos com recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), referentes à
merenda escolar, e estão sendo revertidos em apoio emergencial às famílias dos estudantes. “Esta ação é de

grande importância para os nossos
estudantes que, mesmo estando em
casa, estão se dedicando, com o apoio
de suas famílias, para continuar cumprindo seus compromissos escolares.
Estamos tomando todas as medidas
sanitárias, evitando aglomeração de
pessoas, usando máscaras e álcool em
gel, para que a entrega dos kits seja realizada da maneira mais segura para
todos os envolvidos”, explicou a secretária municipal de Educação, Esmênia Miranda.
Até o momento, já foram entregues
mais de 60 mil kits de alimentação escolar. Também já receberam os kits os
estudantes da Zona Rural de São Luís
e do núcleo Coroadinho.

OPORTUNIDADES

Confira as vagas de emprego disponíveis na capital

Na madrugada de ontem, segunda-feira (26), homem
identiﬁcado como Nielson Cardoso da Silva, de 22 anos,
foi morto a tiros dentro de uma lanchonete no bairro Cidade Operária, em São Luís.
O brutal crime foi praticado, por volta das 2h da madrugada de ontem, por bandidos que invadiram a lanchonete para roubar. Durante ação criminosa, Nielson
foi baleado.
De acordo com informações, os assaltantes invadiram o estabelecimento e após anunciarem o assalto, a
vítima teria se recusado a entregar o celular e tentou fugir, mas foi perseguida e baleada. Nielson não resistiu
aos ferimentos e morreu no local.
O rapaz, que tinha função de atendente na lanchonete, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Os criminosos fugiram levando os celulares da vítima
e de outras pessoas que estavam no estabelecimento.
A polícia vai usar imagens de videomonitoramento
da região onde ocorreu o crime para identiﬁcar e prender os criminosos.

Segundo assassinato em uma semana

Na última quarta-feira (21), um jovem que trabalhava
em uma galeteria, no Jardim São Cristóvão, foi assassinado a tiros após impedir um assalto bem na frente do
local onde estava trabalhando. Kaique da Silva Sales, de
28 anos, após impedir o assalto, voltou ao trabalho e horas depois o criminoso revoltado por não ter assaltado
uma mulher, retornou na galeteria e assassinou Kaique
dentro do estabelecimento. A polícia também utiliza
imagens de câmeras de segurança para identiﬁcar e
prender o suspeito.

BR-135

Homem morre após
colisão com carreta

OIMPARCIAL.COM.BR

PARTE DA PISTA FICOU INTERDITADA ATÉ POR VOLTA DAS 17H

AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO SÃO DIRECIONADAS PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE
mail: rdassessorias@gmail.com
Técnico de enfermagem – Registro
Gerente comercial – Interessados atualizado no COREN/MA, técnico
devem encaminhar currículo para o em enfermagem completo. Interessados devem encaminhar currículo pae-mail: vagassaudema@outlook.com
Recepcionista – Ensino médio ra o e-mail: rsosaude@gmail.com
Administrador condominal – Encompleto e cursando capacitação em
vendas. Interessados devem encami- sino superior completo, experiência
nhar currículo para o e-mail: vagas- como administrador de condomínio.
Interessados devem encaminhar cursaudema@outlook.com
Vendedor – Com experiência, boa rículo para o e-mail: rdassessoricomunicação. Interessados devem as@gmail.com
Mídia social – Proﬁssional ou estaencaminhar currículo para o egiário. Interessados devem encamimail: vagassaudema@outlook.com
Contabilidade – Ensino superior nhar currículo para o e-mail: rdassescompleto em Ciências Contábeis, ex- sorias@gmail.com
Vendedor externo – Cursando adperiência na área. Interessados devem encaminhar currículo para o e- ministração de empresas ou gestão
LUCIANA GOMES

comercial, domínio do pacote ofﬁce.
Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rdassessorias@gmail.com
Atendente de telemarketing – Ensino médio completo, conhecimento
em informática, habilidades de atendimento ao cliente, com experiência.
Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rdassessorias@gmail.com
Estágio em contabilidade – Cursando ciências contábeis a partir do 5°
período, ter conhecimento em redes
sociais e engajamento. Interessados
devem encaminhar currículo para o
e-mail:
vagasfmcontabilidade@gmail.com

Um homem morreu após ﬁcar gravemente ferido em
um acidente na tarde do último, domingo (25), na BR135, entre o povoado Santa Rosa do Barão e o povoado
Picos, próximo a Entroncamento, município de Itapecuru Mirim, no norte do Maranhão. Segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), aconteceu um acidente tipo
colisão frontal, envolvendo uma caminhonete e uma
carreta.
De acordo com informação da PRF, o choque aconteceu por volta do meio dia, na altura no km 90 da BR-135.
Os veículos envolvidos na colisão são uma carreta Iveco,
branca, e uma caminhonete Toyota Hilux, prata com
placa do Ceará, que colidiram frontalmente.
O condutor da Hilux ﬁcou preso nas ferragens sendo
retirado e levado ao hospital de Itapecuru Mirim em estado gravíssimo. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no hospital. Já o motorista da carreta não teve lesões.
Com a colisão houve interdição da via até as 17h. De
acordo com a PRF, durante esse período, o ﬂuxo de veículos ocorreu pelo acostamento do sentido decrescente. Até o fechamento do boletim da PRF, a carreta ainda
ocupava parcialmente a faixa no sentido decrescente.
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NO MARACANÃ

SEM SUSPEITA

Jogos decisivos vão
ser no mesmo horário

Fla terá “força máxima”
hoje contra La Calera

Segundo o regulamento da competição, os dois classificados nesse quadrangular vão
enfrentar Moto e Sampaio, que já estão garantidos na próxima fase do Estadual
NERES PINTO

A

s duas últimas equipes classiﬁcadas para a fase semiﬁnal
do Campeonato Estadual serão conhecidas em uma única data e no mesmo horário. Foi o que
decidiu a Federação Maranhense de
Futebol, conforme o último comunicado enviado aos clubes e à imprensa
pelo vice-presidente de futebol da entidade, Hans Nina. Ele não mencionou maiores detalhes para a tomada
de posição, mas sabe-se que o objetivo é evitar especulações sobre a deﬁnição dos adversários que vão à terceira fase. Os jogos da segunda fase
(volta) entre Iape x Juventude, no Castelão, e Pinheiro x São José, no Costa
Rodrigues, têm início marcado para
as 15h30 da próxima quinta-feira, dia
29.
Segundo o regulamento da competição, os dois classiﬁcados nesse quadrangular vão enfrentar Moto e Sampaio Corrêa, que já estão garantidos
após terminarem a primeira fase em
primeiro e segundo lugares, respectivamente. Os rubro-negros vão enfrentar o quarto colocado e os tricolores encaram o terceiro lugar. Não há
vantagem de gol marcado fora de casa, ﬁcando a última partida na sede
dos que obtiveram maiores pontuações.
Os jogos estão sendo disputados na
capital e interior (São Mateus e Pinheiro). Na primeira partida da fase
ida, no último domingo, o Juventude
largou com uma vitória folgada sobre
o Iape, no Estádio Pinheirão, por 3 a 0.

ARRASCAETA MARCOU GOL DA VITÓRIA DO FLA SOBRE O VELEZ

MOTO CLUB E SAMPAIO CORRÊA ESTÃO GARANTIDOS NAS SEMIFINAIS DO MARANHENSE
Por isso, tem a vantagem de se classiﬁcar até com derrota de dois gols na
próxima partida.
Ao Iape, restará devolver o revés ao
adversário, com sobra (quatro gols)
para permanecer sonhando com a semiﬁnal. Se houver empate, o classiﬁcado será conhecido por meio das cobranças de tiros livres direto da marca
penal. Ontem, foi realizado o primeiro
confronto entre São José e Pinheiro,
cujo término ocorreu após o fechamento desta página.
O Samas passa a ser um grande favorito para garantir a vaga. No jogo do
último domingo, destaque para o atacante William Amendoim, autor de
dois gols para o Juventude, que teve
ainda um gol marcado por Natan. O
Iape retornou a São Luís lamentando
a derrota e o desperdício de uma pe-

nalidade máxima defendida pelo goleiro Bruno após cobrança de Edrean.
Na sequência, o Poraquê fez o segundo gol.

Números

Ao término da primeira fase do Estadual, três jogadores apareciam como principais artilheiros, com três
gols cada: Edrean e Gustavo (Iape),
Felipe Ferreira (Moto), Dudu e Jajá
(Sampaio). Com dois gols, Tiago Chulapa (Juventude), Jeﬁnho (Sampaio) e
Keven (São José).
O goleiro mais vazado é Gilson (Bacabal) com 11 gols em três jogos. Yuri,
também do Bacabal, sofreu oito gols
em apenas duas partidas. O BEC,
aliás, tem a defesa mais vazada da
competição com 21 gols em sete jogos, média de três por partida.

LESÃO BRUTAL

O Flamengo enfrenta os chilenos do Unión La Calera,
hoje, às 19h15, pela Copa Libertadores da América, no
Maracanã.
O Flamengo fará dois jogos por semana durante todo
o mês de maio, além de viagens para jogos fora do país.
Com a maratona que pode chegar a nove jogos no mês, o
técnico Rogério Ceni admite que o rodízio do elenco será uma realidade.
A sequência Rubro-Negra, na verdade, começou em
abril. Desde a semana que antecedeu a ﬁnal da Supercopa do Brasil que a equipe não tem ao menos seis dias de
intervalo entre partidas. Além disso, na semana passada, o time viajou para a Argentina para a estreia na competição continental, contra o Vélez Sarsﬁeld.
O rodízio do elenco também já vem sendo utilizado
por Ceni, especialmente no Carioca. “Em maio teremos
nove jogos e, em alguns momentos, vamos precisar rodar, colocar times alternativos, mesclar, como foi no dia
de hoje (sábado)”, aﬁrmou Ceni após a vitória por 2 a 1
sobre o Volta Redonda.
Na partida que deﬁniu a liderança da fase classiﬁcatória do Carioca e o título da Taça Guanabara, o Flamengo atuou com um time misto. Nesta terça-feira, pela segunda rodada da Libertadores, entretanto, Ceni deve
mandar a campo o que tem de melhor. Ainda sem poder
contar com o zagueiro Rodrigo Caio, o Flamengo deve
repetir a escalação que venceu na Argentina.
Já no próximo sábado, no jogo de ida das semiﬁnais
do Carioca, contra o Volta Redonda, a tendência é de um
time alternativo. A ideia é reforçada pelo duelo da terceira rodada da Libertadores, marcado para Quito, no
Equador, na terça-feira seguinte.

COM AVAL DE EQUIPES

Weidman não vê o “lado bom” F1 confirma corridas classificatórias
Após acordo entre a Fórmula 1 e equipes, a categoria conﬁrmou nesta segunda-feira que realizará, ainda nesta temporada, corridas classiﬁcatórias que vão
substituir o atual formato de deﬁnição do
grid de largada para as provas do domingo. A novidade será executada em três
grandes prêmios, começando com o GP
da Inglaterra em 18 de julho e tendo os
GPs da Itália e do Brasil como outras prováveis opções.

dos de ingressos. Este formato tem muitas
vantagens; quanto menos tempo para
treinos livres, mais ação na pista. Essa
também é uma forma de atrair mais histórias e patrocinadores, aﬁnal, quanto mais
imprevisível, mais interessante é a corrida”, justiﬁcou Stefano Domenicali, CEO
da F1.
O principal entrave para o acordo entre
a categoria e as equipes eram o fator ﬁnanceiro; os times demandavam um subsídio para cobrir potenciais danos mecânicos que podem ser provocados por uma
corrida extra no ﬁm de semana, que teria
sido fechado no valor de US$ 500 mil (ou
R$ 2,7 milhões).

Outras mudanças

LESÃO DO AMERICANO CHRIS WEIDMAN FOI IDENTICA A DO BRASILEIRO ANDERSON SILVA
O lutador americano Chris Weidman se
manifestou publicamente pela primeira
vez após sofrer uma brutal lesão na perna
direita durante sua luta contra Uriah Hall
no UFC 261 do último sábado (24).
O ex-campeão dos pesos-médios publicou um vídeo em suas contas nas redes sociais, no qual agradeceu às mensagens de
apoio recebidas, inclusive a de Anderson
Silva, e prometeu manter os fãs atualizados
sobre seu processo de recuperação.
Por outro lado, o “All-American” admitiu
desânimo e coração partido com as fraturas sofridas na tíbia e na fíbula, logo no primeiro golpe contra Hall, um chute baixo
com a perna direita.
O lance foi praticamente idêntico ao da
fratura da perna esquerda de Anderson Silva, em luta contra o próprio Weidman em
2013. “Tentando encontrar a bênção disfarçada e o lado bom disso. Sinceramente,
assim que aconteceu e caí no chão, vendo o
que aconteceu com minha perna e quando
a dor começou, estava apenas tentando
botar minha mente em algo positivo e em
me recuperar. Estou esperançoso que isto
seja o que vai sair de bom disso. Isto não é

divertido. Não consigo acreditar no que
aconteceu”, desabafou o ex-campeão.
Weidman detalhou ainda o procedimento a que se submeteu, que segundo ele
foi bem-sucedido. “Eles colocaram uma
haste de titânio através da tíbia. Então eles
passam pelo joelho, pegam o titânio e perfuram a tíbia para endireitá-la e deixá-la
dura. Minha fíbula também quebrou, mas
acho que quando eles juntaram a tíbia e a
perna ﬁcou reta, a fíbula meio que igualou
onde estava quebrado, e eles acham que
ela pode se recuperar sozinha, contanto
que eu não coloque peso sobre ela e tal”.
“Isto não é divertido. Não consigo acreditar no que aconteceu. (…) É bem cruel,
mas vou me recuperar disso”, Chris Weidman. Por ﬁm, o lutador americano tentou
demonstrar algum otimismo e conﬁança
na recuperação, mas contou que o retorno
ao octógono, se ocorrer, pode demorar um
ano. “É bem cruel, mas vou me recuperar
disso. Acho que serão oito semanas até eu
poder andar sem muletas, dirigir e tal. E
quanto ao treino de verdade, não sei. Eles
disseram que entre seis e 12 meses estarei
pronto”, concluiu Weidman.

As classiﬁcações da sexta-feira passarão a permitir apenas o uso de pneus macios. Porém, os pilotos poderão utilizar
qualquer composto na largada da corrida
do domingo. Com a redução no número
Mudança mais radical no formato das de sessões livres no ﬁm de semana, a F1
etapas nos últimos anos, as provas classi- decidiu que as equipes contarão com um
ﬁcatórias vão provocar uma reformulação set a menos de pneus.
em todo o ﬁm de semana: a sexta-feira
Nas corridas classiﬁcatórias, os pit
passará a contar com apenas um treino li- stops não serão obrigatórios. O DRS, por
vre e a classiﬁcação com três segmentos sua vez, poderá ser utilizado normalmenpara a corrida do sábado – antecipada por te.
um segundo treino livre.
O formato das corridas classiﬁcatórias
Os resultados da corrida classiﬁcatória, em detalhes
encurtada em um trajeto de 100 km com
Sexta-feira
cerca de 30 minutos, vão deﬁnir as posi- • Primeiro treino livre, com 60 minutos de
ções de largada para a prova principal, duração e dois jogos de pneus de escolha
mantida no domingo. Não haverá cerimô- livre por parte das equipes.
nia de pódio, mas o vencedor da prova do • Classiﬁcação na parte da tarde, com
sábado receberá um troféu e três pontos apenas cinco jogos de pneus macios disextras; valendo dois para o segundo colo- poníveis.
cado e um para o terceiro.
Sábado
Embora drástica, a mudança deve ser • Segundo treino livre, com 60 minutos de
pontual, para manter a exclusividade da duração e a possibilidade de escolher um
corrida do domingo. O objetivo da pro- conjunto de pneus.
posta é tornar todo o ﬁm de semana atra- • Corrida classiﬁcatória, com 100 km de
tivo para o público. O vencedor da prova distância, e com a possibilidade dos times
classiﬁcatória será computado nas esta- escolherem dois tipos de pneus.
tísticas das pole positions. “Quando torDomingo
namos público que queríamos tentar essa • Corrida de distância completa (cerca de
corrida, os organizadores das etapas qua- 305 km) e uso dos dois jogos de pneus resliﬁcadas para o teste tiveram muitos pedi- tantes.
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“Nomadland”éogrande
vencedordoOscar2021
Nascida em Pequim, Zhao é a primeira asiática contemplada como diretora e a
segunda mulher a fazê-lo depois de Kathryn Bigelow

“N

omadland” ganhou o
Oscar de melhor ﬁlme
neste domingo (25) e
Chloé Zhao fez história ao ser reconhecida por sua direção, em uma edição peculiar da noite
mais importante de Hollywood, que
celebrou a diversidade e foi marcada
pela pandemiaO drama sobre as pessoas de poucos recursos que percorrem o território americano em caminhonetes triunfou na principal premiação do cinema dos Estados Unidos, mas o êxito de Zhao desapareceu
na rede social Weibo, o Twitter chinês.
Nascida em Pequim, Zhao é a primeira asiática contemplada como diretora e a segunda mulher a fazê-lo
depois de Kathryn Bigelow, que recebeu a estatueta dourada em 2010 por
“Guerra ao Terror”. Zhao agradeceu à
comunidade nômade que inspirou
“Nomadland”. “Obrigada por nos ensinar o poder da resiliência da esperança. E por nos lembrar como é a verdadeira bondade”, disse a cineasta no
palco, ao lado da atriz Frances McDormand e de vários “nômades”, que
interpretaram versões ﬁccionais de si
mesmos. McDormand, protagonista
de “Nomadland”, venceu o seu terceiro Oscar de melhor atriz. Ela se tornou
a quarta mulher a ganhar três prêmios
da Academia, depois de Meryl Streep,
Ingrid Bergman e Katharine Hepburn
(a recordista com quatro).
Ela também recebeu um Oscar como produtora de “Nomadland”.
“Não tenho palavras. Minha voz está nas minhas costas”, disse a atriz, citando um personagem de Shakespeare ao receber o prêmio.

outra. Esta noite tive um pouco de
sorte”, acrescentou.
Close encarou com leveza sua mais
recente derrota por “Era uma vez um
sonho”, ao participar de uma seção
aparentemente improvisada sobre
seus conhecimentos de música e rir às
gargalhadas após fazer um passo incomum em uma festa tão sóbria.
Daniel Kaluuya ganhou como ator
coadjuvante pela interpretação do líder dos Panteras Negras nos anos
1960 em “Judas e o Messias Negro”. O
ﬁlme também ganhou o Oscar de melhor canção para H.E.R, que já coleciona vários Grammys. Referências ao
racismo e à violência policial pontuaram a noite, começando pelo monólogo de abertura da atriz e diretora Regina King, que mencionou a recente
condenação de um ex-policial pelo
assassinato do afro-americano George Floyd. “Se as coisas tivessem ocorrido de forma diferente na semana
passada em Minneapolis”, disse, “eu
teria trocado meus sapatos de salto alto por botas de caminhada”. Enquanto isso, “Bela Vingança” ganhou o prêBotas de caminhada
O prêmio de atriz coadjuvante foi, mio de melhor roteiro original. A direcomo se esperava, para a sul-coreana tora, Emerald Fennell, que estava gráYoun Yuh-jung, pelo retrato da avó em vida de sete meses quando rodou o
“Minari”, um drama autobiográﬁco thriller de vingança #MeToo, agradesobre uma família coreana que migra ceu ao ﬁlho por “não chegar até algumas semanas depois das ﬁlmagens”.
para os Estados Unidos.
O ﬁlme da Netﬂix “Mank”, que coEm um apreciado discurso, ela disse que não acreditava nas competi- meçou a noite como a mais indicada
ções e que não fazia sentido vencer (em 10 categorias), levou dois prêmiGlenn Close, que voltou a perder o os em categorias técnicas, assim coprêmio da Academia após ter sido in- mo “A Voz Suprema do Blues” e “Som
do Silêncio”, uma poderosa descrição
dicada oito vezes.
“Interpretamos papéis diferentes, da experiência da perda da audição
não podemos competir uma com a da Amazon.
“Sabemos que a espada é o nosso
trabalho. E gosto do trabalho. Obrigado por saberem. E obrigado por isto”,
completou.
Anthony Hopkins surpreendeu ao
triunfar como melhor ator por “Meu
Pai”, um prêmio que se esperava que
fosse para o falecido Chadwick Boseman. Hopkins tornou-se, aos 83 anos,
o ator de mais idade a ganhar um Oscar competitivo na história da premiação. O ator não viajou a Los Angeles,
nem foi a um centro habilitado em
Londres para aceitar o prêmio.
O ﬁlme, adaptado pelo dramaturgo
francês Florian Zeller, também ganhou o prêmio de melhor roteiro
adaptado. O escritor e diretor recebeu
o prêmio em Paris. A cerimônia heterodoxa foi celebrada sobretudo de
forma presencial e ao vivo na estação
ferroviária do centro histórico de Los
Angeles, para poder respeitar os protocolos sanitários da pandemia, e reuniu as estrelas de Hollywood pela primeira vez em mais de um ano.

MARVEL

Qual o destino do Barão Zemo?

VILÃO BARÃO ZEMO RETORNOU AO UNIVERSO DA MARVEL NA SÉRIE DA DISNEY+, FALCÃO E O SOLDADO INVERNAL
Após os eventos principais da série,
Zemo acabou capturado por Bucky e
entregue às Dora Milaje, que não levaram ele para ser julgado em Wakanda,
mas de volta para a Balsa.
No entanto, antes de voltar para a
cela, o vilão conseguiu contatar seu
comandado, Oeznik, responsável por
executar o plano que eliminou os
Apátridas restantes.
Oeznik claramente continua agindo como o braço de Zemo fora da Balsa e isso é um forte indicativo de que
ele retornará em algum momento, seja em algo relacionado ao novo Capitão América, ou ao Pantera Negra.
Há a ainda a possibilidade de que
ele também seja recrutado pela Condessa de Fontaine, dando início a uma
nova equipe ao lado de John Walker, o
Agente Americano.

Sam Wilson e Bucky
Barnes sempre
formaram uma boa
dupla dentro dos
Vingadores e o anúncio
de uma série mostrando
as aventuras dos dois foi
muito bem recebido
pelos fãs.
No caso Falcão e o Soldado Invernal, uma das atrações dos Estúdios

Marvel para o Disney+ e que faz parte
do Universo Cinematográﬁco Marvel
(UCM). A série se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato e deve retratar a transição de Sam Wilson como
novo Capitão América, após a aposentadoria de Steve Rogers. O herói
precisa juntar forças com Bucky Barnes, o Soldado Invernal, para lidar
com uma nova ameaça.
Anthony Mackie e Sebastian Stan
voltam a interpretar Sam Wilson e
Bucky Barnes, respectivamente.
O elenco de Falcão e o Soldado Invernal também conta com a presença
de Emily VanCamp (Agente 13), Daniel Bruhl (Barão Zemo) e Wyatt Russell
(Agente Americano, personagem inédito na franquia). A direção é de Kari
Skogland.
A série terá seis episódios e estreou
no Disney+ em 19 de março de 2021.

Conheçaosparticipantes
doNoLimite
A lista de participantes da nova temporada de No Limite foi divulgada ontem nos intervalos do Domingão
do Faustão. Os corajosos que enfrentam os desaﬁos do
reality são ex-BBBs. O programa estreia em 11 de maio e
terá duas exibições semanais, às terças e aos domingos,
na Globo. Os episódios serão reexibidos no Multishow.
Já os assinantes do Globoplay terão acesso a conteúdos
exclusivos.
Desta vez, o reality ﬁca sob o comando do veterano
André Marques, que já liderou programas como o Video
Show e, mais recentemente, o The Voice Kids.
Conheça os participantes
O primeiro nome conﬁrmado é Paula Amorim, 32
anos, mineira participante do BBB 18, e que foi eliminada no último paredão antes da ﬁnal. A sister, que é ex-jogadora de vôlei, chegou a engatar um romance com o
Breno dentro da casa — e o casal está junto até hoje! Hoje, ela é empresária e inﬂuenciadora digital.
Também da mesma edição, o músico Marco Aurelio
Viegas, 36 anos, participa do No Limite. O paulistano resistiu mais de 24 horas em uma prova do BBB e deixou a
casa após 11 semanas de conﬁnamento.
Angélica, do BBB 15, mora na Bélgica e trabalha como
inﬂuenciadora digital e atriz. A sister, hoje com 39 anos,
foi a quinta eliminada no Big Brother quando participou.
Arcrebiano Araújo, o Bil, deixou o BBB 21 há poucos
meses, mas já está pronto para encarar um novo desaﬁo
nas telas da Globo. O educador físico é de Vila Velha (ES),
tem 29 anos e é modelo.
Ariadna, carioca de 36 anos, participou do BBB 11,
mas foi eliminada logo na primeira semana. Ela até tentou voltar para o programa na repescagem da casa de vidro, mas perdeu para Mau Mau. Agora, se divide entre o
Brasil e a Itália e trabalha como digital inﬂuencer.
Guilherme Napolitano, do BBB 20, também está conﬁrmado no reality novo. Durante a edição do Big
Brother, ele ﬁcou conhecido por formar casal com a
cantora Gabi Martins. O modelo e empresário de 29
anos foi o sexto eliminado daquela edição.
Carol Peixinho, do BBB 19, entra para a lista de participantes conﬁrmados do novo No Limite. A soteropolitana de 36 anos ﬁcou em terceiro lugar no Big Brother, é
publicitária, empresária e inﬂuencer.
Kaysar Dadour, vice-campeão do BBB 18, também está conﬁrmado! O sírio de 31 anos embarcou na carreira
de ator após o reality e foi um dos destaques da novela
Órfãos da Terra. Ele também já se aventurou como cantor de funk.
Elana Silva, do BBB 19, é mais um nome conﬁrmado.
Aos 27 anos, a piauense é engenheira agrônoma, modelo e inﬂuencer.
Outro nome conﬁrmado é Lucas Chumbo, surﬁsta e
primeiro eliminado do BBB 20. Ele conquistou o torneio
de ondas gigantes de Nazaré pouco tempos após deixar
o Big Brother. Aos 25 anos, ele se divide entre Saquarema
(RJ) e Portugal.
Gleici Damasceno, a grande campeã do BBB 18, também está conﬁrmada para participar do No Limite! “Vocês não sabem o prazer que é de estar de volta”, já diria a
acreana de 26 anos, que trabalha como modelo e inﬂuencer desde o ﬁm do reality.
Mahmoud Baydon, sexólogo, causou muito, também
no BBB 18, e vai marcar presença no No Limite. Ele mora
em Goiânia.
Iris Stefanelli, uma das protagonistas do BBB 7, volta
às telas da Globo. De Tupã (SP), participante ﬁcou conhecida após um triângulo amoroso com Fani Pacheco
(uhu, Nova Iguaçu!) e Diego Alemão (que venceu o
reality). Ela trabalhou como repórter e apresentadora e,
aos 41 anos, é empresária e inﬂuencer.
Marcelo Zulu, um dos “vilões” do BBB 4, foi o sétimo
eliminado de sua edição. Ele já defendeu a seleção brasileira de luta livre, entre 2000 e 2004. O carioca de 40 anos
treina atletas do UFC.
Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai! A Jéssica Müller, do BBB 18, é mais uma conﬁrmada. A catarinense era boa em provas de resistência e ﬁcou em 2º lugar em prova de 29 horas de duração. Ela é personal trainer.
André Martinelli, do BBB 13, fecha a lista de participantes do No Limite. O capixaba chegou à 12ª semana
do reality e até resistiu por 18 horas em uma prova de resistência. Com 33 anos, ele ministra palestras de
lifestyle.
Ao longo das últimas semanas, o perﬁl oﬁcial do No
Limite no Twitter e no Instagram divulgou dicas de
quem seriam os participantes: um deles foi o sexto eliminado do BBB no ano em que entrou na casa mais vigiada do Brasil. Alguns internautas especularam que o escolhido é Projota, que entrou no Big Brother Brasil 2021
e deixou a casa após seis semanas de conﬁnamento.
O reality
“Um grupo de pessoas em um ambiente inóspito. Recursos limitados. E uma série de desaﬁos que vão além
da convivência”: é assim que a Globo descreve a nova fase do No Limite, que estreou pela primeira vez em 2000,
sob o comando de Zeca Camargo. Durante três temporadas, foi exibido aos domingos, após o Fantástico. Em
2009, uma quarta temporada foi ao ar, sem o mesmo sucesso.
Em 2020, o diretor Boninho avisou que o programa
poderia voltar à grade da emissora, mas a conﬁrmação
só veio em fevereiro de 2021, com o anúncio de uma novidade — que o elenco seria composto apenas por exparticipantes do Big Brother Brasil.

