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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 espe-
culações. Trata-se de uma 
discussão dentro e fora 
dos ciclos políticos que 
o rodeiam e os que lhe 
fazem oposição.

 BASTIDORES

Bancários da Caixa 
entram em greve  

Masculinidade 
tóxica nos grupos 

de WhatsApp

Vacinação de idosos 
com 60 anos começa 

hoje em São Luís 

Os grupos de WhatsApp, diver-
sas discussões são criadas, opiniões 

manifestadas, e há quem goste de 
colocar um pouco de humor, com 

piadas e vídeos engraçados. No en-
tanto, manifestação de comporta-
mentos machistas tendem a surgir, 

bem como ser reforçados.
PÁGINA 7

O Maranhão, por meio do Sindicatos dos Bancários (SEEB-MA), aderiu à greve nacional, que faz parte do calendário de lutas defini-
do 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

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Prefeitura de São Luís
 segue com entrega de  

19 mil kits de alimentos

SUPERAÇÃO       Aluno com espectro autista é aprovado no IFMA
PÁGINA 9

 
A encruzilhada vermelha 

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

COMPORTAMENTO

 25 UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA  ESTÃO SENDO BENEFICIADAS COM 19.620 KITS

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

OPORTUNIDADES  Confira as vagas de emprego disponíveis na capital
PÁGINA 10

Morte por covid-19 após 
vacina. Por quê?

PÁGINA 5

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

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

PÁGINA 12 PÁGINA 11
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Governador do Maranhão participou de evento online virtual realizado pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro

“Ím pe to au to ri tá rio”

UFRJ

Flávio Dino debate
limite de gastos

O
go ver na dor Flá vio Di no 
par ti ci pou de li ve com o te- 
ma ‘Te to de gas tos e as con- 
sequên ci as pa ra a so ci e da- 

de bra si lei ra’. O even to vir tu al, re a li za- 
do nes ta se gun da-fei ra (26), foi pro- 
mo vi do pe lo Cen tro de Tec no lo gia 
(CT) da Uni ver si da de Fe de ral do Rio 
de Ja nei ro (UFRJ).  A dis cus são se pau- 
tou no li mi te dos gas tos pú bli cos e o 
pa pel dos ges to res nes se con tro le.

As dis cus sões par ti ram de emen da 
cons ti tu ci o nal que tra ta da li mi ta ção 
dos in ves ti men tos pe la ges tão pú bli ca 
fe de ral. Os cor tes atin gem for te men te 
a saú de e edu ca ção, e mais re cen te foi 
anun ci a do pe lo Go ver no Fe de ral a 
sus pen são do cen so do Ins ti tu to Bra- 
si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB- 
GE), com a jus ti fi ca ti va de que ul tra- 
pas sa ria o te to dos gas tos. A re for ma 
ad mi nis tra ti va tam bém in te grou a 
pau ta do even to.

O go ver na dor Flá vio Di no ava li ou 
as con sequên ci as do te to de gas tos: 
pe re ni za ção dos ci clos de vi o lên cia, 
apro fun dan do de si gual da des so ci ais; 
pa ra li sa ção da má qui na ad mi nis tra ti- 
va; in cons ti tu ci o na li da de de me di das 
co mo a sus pen são do cen so; cho que 
com os di rei tos e ga ran ti as dos ci da- 
dãos. “So bre a sus pen são do cen so, 
es ses da dos não per ten cem ao Go ver- 
no Fe de ral, mas aos es ta dos e mu ni cí- 
pi os, pa ra nor te ar as po lí ti cas pú bli- 
cas e, cla ra men te, à so ci e da de”, fri- 
sou.

Sem in ves ti men tos pú bli cos, não 
há de sen vol vi men to pa ra to dos, en fa- 
ti zou Flá vio Di no. O go ver na dor ci tou

GOVERNADOR FLÁVIO DINO PARTICIPA DE EVENTO VIRTUAL DA UFRJ

os no vos lei tos, hos pi tais e obras pú- 
bli cas re a li za das no Ma ra nhão, que 
sur ti ram efei to no con tro le à Co vid-
19. “Por is so, nos man te mos co mo o 
es ta do do país com o me nor nú me ro 
de mor tes por co ro na ví rus, fru to dos 
in ves ti men tos e das po lí ti cas pú bli- 
cas”, sa li en tou.

O go ver na dor pon tu ou ain da que 
há per da de qua li da de dos gas tos dis- 
cri ci o ná ri os, des ta can do o mau uso 
das emen das par la men ta res im po si ti- 
vas. “Is so po de le var a gra ves ano ma li- 
as, jun tan do li mi ta ção dos gas tos com 
má qua li da de des tes gas tos”, dis se. 
Ele lem brou que se apro xi ma maio e 
ain da não se sa be co mo se da rá a exe- 
cu ção or ça men tá ria. “Há mui tas in- 
cer te zas e is so é ne ga ti vo pa ra o país”, 
ava li ou.

Flá vio Di no tam bém tra tou so bre a 
jus ti ça so ci al que, em sua ava li a ção, 
es tá ame a ça da, com a in de fi ni ção e li- 

mi ta ção dos in ves ti men tos pú bli cos. 
“São ocor rên ci as em de tri men to de 
mui tos, pe lo ga nho de ou tros tan tos. 
Con tra is so, de ve-se pen sar em um 
pro je to com res pon sa bi li da de fis cal, 
mas de mãos da das com res pon sa bi li-
da de so ci al. Ho je, não há res pon sa bi-
li da de fis cal a sé rio. De fen de mos e 
acre di ta mos no pa pel da con ju ga ção 
ade qua da des ta du a li da de, do fis cal e 
so ci al, nes ta con jun tu ra que o Bra sil 
vi ve”, con cluiu.

A or ga ni za ção do even to pon tu ou 
que es te é um dos mui tos de ba tes que 
de vem ser pro mo vi dos pe las en ti da- 
des de in te res se pú bli co, num es pa ço 
de diá lo go co le ti vo e mos tran do o 
com pro mis so em in for mar cor re ta-
men te a so ci e da de. Par ti ci pa ram ain- 
da do even to, o de pu ta do fe de ral Mar-
ce lo Frei xo; o eco no mis ta An dré La ra 
Re sen de; e a pro fes so ra do Ins ti tu to 
de Eco no mia da UFRJ, Esther Dwek.

LEGISLATIVO

Congresso vai tirar a Lei de Segurança Nacional de cena

GUILHERME BOULOS (PSOL) E O YOUTUBER FELIPE NETO FORAM ALVOS DA LEI APÓS FALAS CONTRA O PRESIDENTE

Du ran te o go ver no do pre si den te
Jair Bol so na ro, a Lei de Se gu ran ça Na- 
ci o nal, de 1983, tem si do am pla men te
uti li za da. Nos úl ti mos tem pos, o ex-
can di da to a pre fei to de São Pau lo Gui- 
lher me Bou los (PSol) e o youtuber Fe- 
li pe Ne to fo ram al vos da lei após fa las
con tra o pre si den te. Pa ra es pe ci a lis- 
tas, a uti li za ção da lei, cha ma da de
“en tu lho da Di ta du ra Mi li tar”, é uma
ação po lí ti ca com fins de in ti mi dar
opo si to res e crí ti cos ao go ver no. A si- 
tu a ção acen deu aler ta no Con gres so e
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF),
que têm dis cu ti do al te ra ções na re fe- 
ri da lei. A Câ ma ra, en tão, co lo cou em
pau ta um tex to subs ti tu ti vo. O re la tó- 
rio de ve ser vo ta do em 4 de maio, di re- 
ta men te no ple ná rio.

Em bo ra exis ta uma dis pu ta en tre
opo si ção e Cen trão pe lo tex to, há con- 
sen so so bre a ne ces si da de de, 38 anos
de pois, subs ti tuir a lei, que já te ve seis
ver sões e cu ja úl ti ma é de 1983, ao
apa gar das lu zes da di ta du ra mi li tar.
“É me lhor que o Con gres so me xa, do
que o Su pre mo fa ça is so, ao en ten der
que há um vá cuo le gis la ti vo”, afir ma o
de pu ta do fe de ral Kim Ka ta gui ri
(DEM-SP). “É um le ga do da di ta du ra
que pre ci sa ser su pe ra do. Mas pre ci- 
sa mos ter pro te ção con tra ata ques ao
Es ta do. Se o pre si den te não es ti ves se
per se guin do ad ver sá ri os, es se pro je to
não es ta ria na pau ta”, co men ta.

Par la men ta res de opo si ção e in de- 

pen den tes ve em a exis tên cia de um
“ím pe to au to ri tá rio” do pre si den te e
ava li am is so co mo mais um mo ti vo
pa ra se de bru ça rem so bre o tex to. “Já
faz um tem po que não dis far ça mais.
A pre ten são au to ri tá ria es tá es can ca- 
ra da. Quan to mais ele vê que po de
per der a elei ção, mais ten si o na, mais
pe de apoio po pu lar pa ra gol pe. Acre- 
di to que uma vez que te nha uma re a- 
ção do Con gres so so bre a LSN, ele vai
ten si o nar mais ain da”, afir ma Ka ta- 
gui ri.

Au tor de um dos pro je tos que tra- 
mi ta na Câ ma ra, o PL 3864/2020, Pau- 
lo Tei xei ra (PT-SP) con cor da com Ka- 
ta gui ri so bre o “ím pe to au to ri tá rio”.
Ele afir ma que a dis pu ta em tor no do
tex to se dá por que par te dos par la- 
men ta res de ex tre ma-di rei ta que rem
usar a re da ção pa ra se sa far dos ata- 
ques cons tan tes que eles fa zem à de- 
mo cra cia e as apo lo gi as à di ta du ra.

Tei xei ra te me que a ver são do pro- 
je to que al te ra a LSN sob re la to ria da
de pu ta da Mar ga re te Co e lho (PP-PI)
se ja uti li za da pa ra re pri mir pro tes tos
nas ru as. “Es sa pro pos ta de 1991 es tá
sen do usa da co mo ba se do re la tó rio
da Mar ga re te, e, na mi nha opi nião,
man tém a cri mi na li za ção de mo vi- 
men tos so ci ais. É inad mis sí vel es ses
ti pos pe nais aber tos, que cri mi na li- 
zam o mo vi men to so ci al, o pro tes to

po lí ti co. A ver são do Mi guel Re a le Jú- 
ni or (ex-mi nis tro da Jus ti ça), de 2002,
fa cil men te se rá usa da con tra as ru as”,
ava lia.

O de pu ta do fe de ral Fá bio Trad
(PSD-MS) tam bém re ve la pre o cu pa- 
ção com a pos si bi li da de de mo vi men-
tos de rua se tor na rem um al vo. Mas,
pa ra ele, es pe ci a lis tas ou vi dos pe la re-
la to ra da rão ao tex to mai or so bri e da-
de. “Pe lo per fil dos ju ris tas e se to res
que es tão sen do ou vi dos, te nho es pe- 
ran ças de que se rá po si ti vo pa ra a
nos sa de mo cra cia. O que não po de é
con ti nu ar o que es ta mos ob ser van do:
pes so as que cri ti cam o go ver no den- 
tro dos li mi tes de mo crá ti cos sen do
cha ma das pa ra pres tar de poi men to.
Is so é inad mis sí vel”, dis pa ra.

Pro fes sor ti tu lar de his tó ria do Bra- 
sil da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de
Ja nei ro (UFRJ), Car los Fi co re a fir ma
que a LSN é o que se cha ma de “en tu- 
lho au to ri tá rio”, fei ta du ran te a di ta- 
du ra, e que per sis tiu mes mo após a
re de mo cra ti za ção. A lei te ve seis ver-
sões, sen do a pri mei ra de las na épo ca
de Ge tu lio Var gas, em 1935, e a úl ti ma
em 1983, sen do es ta mais bran da que
as an te ri o res. A ver são de 1969, por
exem plo, mais du ra, pre via até pe na
de mor te. O pro fes sor pon tua que ar-
ti gos da atu al lei pos si bi li tam a cri mi- 
na li za ção de quem ofen der o pre si-
den te da Re pú bli ca e ou tras au to ri da- 
des.

ELEIÇÕES

PSDB pode ter
prévias “diretas”

Após o se na dor Tas so Je reis sa ti (CE) ad mi tir em en tre- 
vis ta ao Es ta dão, que po de dis pu tar as pré vi as do PSDB
pa ra de fi nir o can di da to do par ti do ao Pa lá cio do Pla nal- 
to em 2022, os di ri gen tes tu ca nos vão se reu nir nes ta se- 
gun da-fei ra (26) pa ra co me çar a or ga ni zar o pro ces so
elei to ral in ter no. Só exis te um pre ce den te de pré vi as
pre si den ci ais na his tó ria po lí ti ca bra si lei ra: em 2002 Lu- 
la ven ceu o se na dor Edu ar do Suplicy no PT, com 84,4%
dos vo tos vá li dos an te 15,6% do ad ver sá rio.

Mar ca das pa ra o dia 17 de ou tu bro, as pré vi as tu ca nas
ain da não têm co lé gio elei to ral de fi ni do e es bar ram em
obs tá cu los lo gís ti cos. Ali a dos do go ver na dor João Do ria
(SP) de fen dem elei ções di re tas, ou se ja, que to dos os fi li- 
a dos ao par ti do pos sam vo tar.

“Pré vi as têm que ser com to dos os fi li a dos, as sim co- 
mo acon te ceu em São Pau lo”, dis se o te sou rei ro na ci o- 
nal do PSDB, Cé sar Gon ti jo, que é ali a do do go ver na dor
pau lis ta. Já o se na dor Izal ci Lu cas (DF), que in te gra a co- 
mis são das pré vi as, tem ou tra opi nião. “Es sa é uma dis- 
cus são que va mos fa zer. Uma par la men tar co mo a se na- 
do ra Ma ra Ga bril li (SP), que te ve 4 mi lhões de vo tos, não
po de ter o mes mo vo to que al guém que aca bou de en- 
trar no par ti do.”

Es se de ba te já ocor reu na se ma na pas sa da du ran te
um pai nel in ter no do PSDB so bre as pré vi as com di ri- 
gen tes re gi o nais do par ti do. Uma ala li ga da ao de pu ta do
Aé cio Ne ves (MG) pre gou a te se de que o par ti do po de
abrir mão de um no me pró prio pa ra apoi ar um can di da- 
to “do cen tro”. Ou tros tu ca nos de fen de ram pré vi as com
um mo de lo de co lé gio elei to ral, e os “do ris tas” ba te ram
na te cla das elei ções di re tas.

Uma re so lu ção da exe cu ti va do PSDB es ta be le ceu
uma co mis são pa ra or ga ni zar as pré vi as – a ser pre si di da
pe lo ex-pre si den te na ci o nal do PSDB Jo sé Aní bal. Os
ou tros mem bros da co mis são são: a pre fei ta de Pal mas,
Cinthia Ri bei ro; o lí der do par ti do no Se na do, Izal ci Lu- 
cas; os de pu ta dos fe de rais Lu cas Re dec ker (RS) e Pe dro
Vi le la (AL); o pre si den te do PSDB-SP, Mar co Vi nho li; e o
ex-de pu ta do Mar cus Pes ta na.

Es tão na dis pu ta in ter na o go ver na dor do Rio Gran de
do Sul, Edu ar do Lei te, o se na dor Tas so Je reis sa ti, Do ria e
o ex-pre fei to de Ma naus Arthur Vir gí lio. O par ti do tem
pre ce den tes no ca so de pré vi as. Com apoio do en tão go- 
ver na dor Ge ral do Alck min, Do ria ven ceu a es co lha mu- 
ni ci pal em 2016 e for mou uma co li ga ção com PSDB, PSB
e DEM, PTC, PMB, PHS, PV, PPS, PP, PRP e PT doB. Em
2018, após aban do nar a Pre fei tu ra, o go ver na dor tam- 
bém ga nhou a dis pu ta in ter na no par ti do.

ELEIÇÕES 2022

Mourão acredita que
Bolsonaro mudará de vice

HAMILTON MOURÃO ACREDITA QUE NÃO ESTARÁ NA CHAPA

O vi ce-pre si den te da Re pú bli ca, Ha mil ton Mou rão
(PRTB), dis se que o pre si den te Jair Bol so na ro irá es co- 
lher ou tro vi ce pa ra a cha pa quan do se can di da tar à re e- 
lei ção em 2022. “Até o pre sen te mo men to, o que eu te- 
nho vis to é que ele pre ci sa ria de ou tra pes soa no meu lu- 
gar, ape sar de ele nun ca ter di to is so pes so al men te pa ra
mim. Mas a in ter pre ta ção que eu te nho fei to dos si nais
que têm si do co lo ca dos é de que ele vai es co lher ou tra
pes soa pa ra acom pa nhar ele aí nes sa ca mi nha da pa ra
re e lei ção”, afir mou.

Mou rão, en tão, pon tu ou que co gi ta ser can di da to a
se na dor pe lo es ta do do Rio Gran de do Sul. O vi ce-pre si- 
den te dis se que pre ten dia des can sar, mas que tam bém
vê pos si bi li da de de dis pu tar uma ca dei ra no Se na do,
“pe las ca rac te rís ti cas do Se na do, que es ta ri am mui to
mais ao en con tro da ma nei ra co mo eu sou e co mo eu
atuo”. E, a par tir daí, com ple tou, “eu ter a opor tu ni da de
de con ti nu ar e au xi li ar o país na bus ca do seu fu tu ro, na
bus ca das re for mas que têm que ser fei tas pa ra que a
gen te se li ber te da si tu a ção que es ta mos vi ven do”.

Ques ti o na do se po de ria se can di da tar a pre si den te,
con cor ren do con tra Bol so na ro, ele vol tou a afir mar que
não exis te es sa pos si bi li da de. “Por uma ques tão éti ca da
ma nei ra co mo fui for ma do e cri a do, co mo vi ce de le, eu
nun ca con cor re ria con tra ele”, fri sou.

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021

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

POSTAGEM

Bira e Carlos Lula fazem
crítica a  Jair Bolsonaro

O
de pu ta do fe de ral Bi ra do
Pin da ré (PSB) e o se cre tá rio
de Es ta do da Saú de do Ma- 
ra nhão, Car los Lu la, usa ram

su as re des so ci ais pa ra cri ti car a pos- 
tu ra ado ta da pe lo pre si den te Jair Bol- 
so na ro (sem par ti do), em sua par ti ci- 
pa ção, na úl ti ma sex ta-fei ra (23), no
pro gra ma do apre sen ta dor Si kê ra Jr.,
da TV “A Crí ti ca”, de Ma naus.

Pa ra Bi ra do Pin da ré, Bol so na ro
per deu o sen so do ri dí cu lo ao po sar
pa ra uma fo to que vi ra li zou nas re des
so ci ais, blogs e nos prin ci pais veí cu los
de co mu ni ca ção do país com uma
pla ca es cri ta “CPF Can ce la do”. A gí ria
“CPF Can ce la do” ge ral men te é usa da
em con tex to de po li ci ais e gru pos de
ex ter mí nio, quan do al guém é as sas si- 
na do por ou tro mem bro ou fac ção.
“Pa re ce fa ke news, in fe liz men te não é.
Em en tre vis ta, Bol so na ro (ge no ci da)
vol tou a des res pei tar as fa mí li as bra si- 
lei ras que so frem pe la mor te de fa mi- 
li a res pa ra a Co vid. Se ta pa ra a di rei ta
‘CPF Can ce la do’ é uma gí ria usa da por
gru pos de ex ter mí nio quan do al guém
é as sas si na do por ou tro mem bro ou
fac ção”, la men tou Bi ra do Pin da ré.

O fa to acon te ceu jus ta men te quan- 
do o Bra sil acu mu la va 386.416 mor tos
pe la Co vid-19. Na que le dia, so men te
nas úl ti mas 24 ho ras, o país per deu
3.076 pes so as pa ra a do en ça, che gan- 
do aos 389.492 mor tos. Com a apro xi- 
ma ção da mar ca de qua se 400 mil
mor tos por con ta da Co vid-19, o se- 

cre tá rio de Saú de, Car los Lu la, que é
pre si den te do Con se lho Na ci o nal dos
Se cre tá ri os de Saú de (Co nass) até
2022, tam bém cri ti cou Bol so na ro por
sua fal ta de bom sen so e com pai xão
com as fa mí li as bra si lei ras que per de- 
ram pa ren tes por cau sa do ví rus mor- 
tal.

 “Nos pró xi mos di as o Bra sil che ga- 
rá à tris te mar ca de 400 mil vi das per- 
di das pra Co vid-19. No lu gar de la- 
men tar, nos so Pre si den te re sol ve fa- 
zer dis so uma ‘pi a di nha’. ‘CPF can ce- 
la do’ é ex pres são que sig ni fi ca uma vi- 
da ti ra da. E lá es tá ele, sor rin do, co mo
se mo ti vo hou ves se. Ao seu la do, apa- 
ren te men te atô ni to, ve mos o Mi nis tro
da Saú de. A ce na é cons tran ge do ra e
cru el. O mí ni mo, o mí ni mo a se fa zer,
se ria um pe di do ime di a to de des cul- 
pas. Pi e da de é um sen ti men to na tu ral
e não po de ser for ça da, mas de bo che
da dor do ou tro ul tra pas sa qual quer
li mi te”, dis se o se cre tá rio, em tom de
re pro va ção à ati tu de do pre si den te
que vol tou a fa zer ame a ças à de mo- 
cra cia ca so ha ja o agra va men to da cri- 
se so ci al cau sa da pe la co vid-19.

Bol so na ro vol ta ao

Ma ra nhão em maio

des te ano.

Pe la ter cei ra vez, o pre si den te Jair
Bol so na ro de ve re tor nar ao Ma ra nhão
em maio des te ano. A in for ma ção foi

con fir ma da pe lo se na dor Ro ber to Ro- 
cha (PSDB). Na pro gra ma ção, es tá
pre vis ta uma vi si ta ao mu ni cí pio de
Al to Par naí ba pa ra a inau gu ra ção da
pon te que li ga o Ma ra nhão ao Pi auí.
“É uma obra ex tra or di ná ria e im por- 
tan tís si ma pa ra o Ma ra nhão e o MA- 
TO PI BA”, dis se o par la men tar re fe rin- 
do-se à re gião for ma da pe los es ta dos
do Ma ra nhão, To can tins, Pi auí e
Bahia. 

Tam bém foi con fir ma da uma vi si ta
à Açai lân dia, on de se rão de ba ti das
ques tões re la ci o na das à du pli ca ção
da BR-010, que li ga Açai lân dia a Im-
pe ra triz; a cons tru ção do ae ro por to
da ci da de e o con tro le das ero sões no
mu ni cí pio.

Em fe ve rei ro des te ano, Bol so na ro
par ti ci pou de ce rimô nia pa ra en tre ga
de 120 tí tu los de pro pri e da de às fa mí- 
li as re ma ne ja das pe la cri a ção do CLA
(Cen tro de Lan ça men to de Al cân ta- 
ra), no Ma ra nhão, na dé ca da de 1980.
Pa ra a im plan ta ção do pro je to do
Cen tro, foi de sa pro pri a da uma área
de se gu ran ça de mais de 62 mil hec ta- 
res. 

Na oca sião, uma fa zen da foi ad qui- 
ri da e in cor po ra da ao pa trimô nio da
União e ca da fa mí lia re ce beu uma gle- 
ba ru ral de 15 hec ta res e um lo te ur ba- 
no com uma re si dên cia. Ho je, 125 fa- 
mí li as fo ram be ne fi ci a das com a re gu- 
la ri za ção das pro pri e da des, pro mo vi- 
da pe la Se cre ta ria de Pa trimô nio da
União (SPU), do Mi nis té rio da Eco no-
mia, em con jun to com o Co man do da
Ae ro náu ti ca.

AÇÃO PARLAMENTAR

Duarte garante VIVA e PROCON em Paço do Lumiar

KAREN BARROS; COM A PREFEITA PAULA AZEVEDO; E COM O SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, DIEGO RICCI E DUARTE

Na úl ti ma sex ta-fei ra (23), o de pu- 
ta do es ta du al Du ar te fez in di ca ção
pa ra ser ins ta la da uma uni da de do VI- 
VA e PRO CON em Pa ço do Lu mi ar, lo- 
ca li za do a 26 km de São Luís. A pro- 
pos ta acon te ceu após diá lo go com a
pre si den te dos ór gãos, Ka ren Bar ros;
com a pre fei ta Pau la Aze ve do; e com o
se cre tá rio de In dús tria, Co mér cio e
Tu ris mo, Di e go Ric ci.

Com a uni da de, lu mi nen ses te rão
aces so com mais fa ci li da de a ser vi ços
bá si cos co mo emis são de RG, ins cri- 
ção e con sul ta do CPF, an te ce den tes
cri mi nais e ser vi ços do bal cão do ci- 
da dão, que in clu em emis são de bo le- 
tim de ocor rên cia, con sul tas (NIT,
PIS/Pa sep, Bol sa Fa mí lia), ins cri ções
em con cur sos, além de re gis tro de de- 
nún ci as con tra em pre sas, ori en ta ção
de con su mi do res e for ne ce do res.

É

“É de gran de im por tân cia que um
dos prin ci pais mu ni cí pi os da Re gião
Me tro po li ta na de São Luís, que é Pa ço
do Lu mi ar, com uma po pu la ção aci- 
ma de 123 mil ha bi tan tes, te nha a sua
pró pria uni da de, pa ra que os lu mi- 
nen ses aces sem ser vi ços da ci da da nia
com mai or fa ci li da de de des lo ca men- 
to, mais qua li da de, con for to e se gu- 
ran ça, prin ci pal men te nes se pe río do
de pan de mia”, dis se Du ar te.

Res pon sá vel di re to pe lo au men to
de 5 pa ra 50 uni da des do VI VA Ci da- 
dão em to das as re giões do Ma ra nhão,
a ga ran tia de di rei tos do con su mi dor
sem pre foi uma mar ca pre sen te na
tra je tó ria de Du ar te, mes mo an tes de
ser pre si den te des ses ór gãos, en tre
2015 e 2018, a con vi te do go ver na dor
Flá vio Di no. Com pro mis so e ini ci a ti- 
vas que vêm sen do rei te ra das em su as

atu a ções co mo par la men tar.
 

Ga ran tia de me lho res

con di ções a Pa ço do

Lu mi ar

O de pu ta do tam bém des ti nou ao
mu ni cí pio emen da de R$ 500 mil pa ra
re for ma da Fei ra da 10, lo ca li za da no
Mai o bão. Com as obras, o es pa ço ga- 
nha rá no vos bo xes, te lha dos e ba- 
nhei ros, o que pro por ci o na rá me lho- 
res con di ções aos con su mi do res e aos
mais de 50 fei ran tes que tra ba lham no
lo cal.

1

2
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Con vi te ani ma dor

Ame a ça dos

Gas tan ça

“Não es ti quem a cor da mais do que es tá
es ti ca da”

 Op ção par la men tar (1)

Op ção par la men tar (2)

A en cru zi lha da
ver me lha

Aqui e aco lá, on tem, ho je e ama nhã, o fu tu ro po lí ti co par ti dá- 
rio do go ver na dor Flá vio Di no per ma ne ce na or dem do dia, a ali- 
men tar to da sor te de es pe cu la ções. Tra ta-se de uma dis cus são
den tro e fo ra dos ci clos po lí ti cos que o ro dei am e os que lhe fa zem
opo si ção. Além da car rei ra po lí ti ca do úni co go ver na dor elei to na
his tó ria do PC doB que, por coin ci dên cia, com ple ta rá em 2022,
um sé cu lo de fun da ção, há uma si tu a ção prá ti ca: Di no dis pu ta rá a
pró xi ma elei ção pe lo “Par ti dão”, re for ça do por fis são com ou tra
le gen da, ou te rá que pro cu rar ou tro es pa ço par ti dá rio, em ra zão
da cláu su la de bar rei ra?

Em 2019, por exem plo, o PC doB só es ca pou dos efei tos da cláu- 
su la de bar rei ra por que fez uma fu são com o PPL. O TSE de ter mi- 
nou que fos sem so ma dos os vo tos ob ti dos pe las si glas no úl ti mo
plei to ge ral (Elei ções de 2018) pa ra a Câ ma ra dos De pu ta dos, pa ra
efei to da dis tri bui ção dos re cur sos do Fun do Par ti dá rio e do aces- 
so gra tui to ao rá dio e à te le vi são. A re gra de en tão co bra va que os
par ti dos ti ves sem so ma do ao me nos 1,5% dos vo tos vá li dos na
elei ção de 2018. Na épo ca, a pre si den te do par ti do do PC doB, Lu- 
ci a na San tos, clas si fi cou aque la le gis la ção de an ti de mo crá ti ca.

Além das mo vi men ta ções de pos sí veis can di da tu ras e ali an ças
pa ra 2022, os par ti dos po lí ti cos já co me çam a se or ga ni zar pa ra
não se rem atin gi dos pe la cláu su la de bar rei ra. O dis po si ti vo foi
cri a do pe la mi ni re for ma elei to ral e des de 2018 pas sou a res trin gir
o aces so de si glas com bai xa re pre sen ta ti vi da de, ao fun do par ti- 
dá rio e ao tem po de pro pa gan da gra tui ta no rá dio e na TV. Pe la re- 
gra, a par tir de 2022, os par ti dos irão pre ci sar de no mí ni mo 2%
dos vo tos vá li dos, dis tri buí dos em pe lo me nos um ter ço das uni- 
da des da Fe de ra ção, ou con se guir ele ger 11 de pu ta dos fe de rais
dis tri buí dos em no ve es ta dos.

Co mo a cláu su la de bar rei ra fi ca mais rí gi da com o pas sar do
tem po, exi gi rá, em 2026, ao me nos 2,5% dos vo tos vá li dos e no mí- 
ni mo 3% a par tir de 2030. Mas se an te ci pan do ao des do bra men to
tão lon ge, o PSB vem rei te ran do o con vi te a Flá vio Di no pa ra se fi- 
li ar ao par ti do e sair can di da to ao Se na do. On tem, o de pu ta do Bi- 
ra do Pin da ré (PSB-MA) con fir mou o con vi te a Flá vio Di no: “Uma
fi gu ra cen tral den tro des sa pers pec ti va de um no vo ce ná rio do
Bra sil”, dis se, re fe rin do-se à re to ma da dos di rei tos po lí ti cos de
Lu la e da pos si bi li da de de ele vir a dis pu tar a elei ção pre si den ci al
de 2022.

Se gun do Bi ra, é mui to “ani ma dor” a pers pec ti va que se abre
com a re to ma da dos di rei tos po lí ti cos por Lu la. “A gen te pre ci sa va
de uma al ter na ti va com pe ti ti va e ho je nós te mos. É cla ro que te- 
mos que con ver sar e de ci dir”.

Se por aca so fos se le var em con ta a vo ta ção dos par ti dos em
2020 no plei to mu ni ci pal pa ra apli ca ção da re gra de bar rei ra, os
par ti dos SD, Avan te, Pros, PC doB, PRTB, PV, No vo, Re de, DC, PTC,
PMN, PMB, PS TU, UP, PCO e PCB não che ga ram ao per cen tu al
mí ni mo.

En tre 2001 e 2021, a Câ ma ra dos De pu ta dos gas tou R$ 6,4 bi- 
lhões (va lo res cor ri gi dos) com a co ta par la men tar de re em bol so,
com alu guel de car ros, com bus tí vel, pas sa gens aé re as, ali men ta- 
ção, con tra ta ção de ser vi ços. Foi o que a Fi o cruz gas tou com a
pan de mia, em 2020.

Do pre si den te Jair Bol so na ro, na Bahia, na vés pe ra da ins ta la- 
ção da CPI da pan de mia, que vai apu rar as omis sões de seu go ver- 
no no en fren ta men to à Co vid-19. Dis se ain da que “o pa pel das For- 
ças Ar ma das é ga ran tir o cum pri men to da Cons ti tui ção”. E o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral, qual o seu pa pel?

 
Uma per gun ta es tá mar te lan do a ca be ça do mi nis tro

Pau lo Gue des, se gun do o jor na lis ta Lau ro Jar dim: ‘Se rá
que nin guém re co nhe ce o meu tra ba lho?” Se ria me- 

lhor ele não ter fei to. Gue des pas sou a ser es cra cha do
nas re des so ci ais.

 
O se na dor Ro ber to Ro cha (sem par ti do) es tá tra ba lhan- 

do em du as fren tes: dis pu tar a re e lei ção em 2022, con- 
tra Flá vio Di no (PC doB), ou op tar pe la elei ção de go- 

ver na dor, con tra Car los Bran dão ou We ver ton Ro cha,
do gru po fla vis ta.

 
Ro ber to Ro cha, que per deu o PSDB pa ra Bran dão, se ar- 

ti cu la ago ra com Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, do no do
PL no Ma ra nhão e o Re pu bli ca nos que, po rém, já de- 

cla rou apoio a We ver ton Ro cha. Mas a for ça má xi ma
que o se na dor con ta rá cha ma-se Jair Bol so na ro.

Co mo re cor dis ta de man da to no Pa lá cio dos Leões, 14 anos,
Ro se a na Sarney dis se on tem à sua Rá dio Mi ran te que es tá pron ta
pa ra dis pu tar uma ca dei ra na Câ ma ra dos De pu ta dos, ou quem
sa be, no Se na do Fe de ral. Ela pa re ce can sa da da re clu são po lí ti ca.

Ro se a na não des car ta to tal men te, no en tan to, não mos tra en- 
tu si as mo al gum, quan do se re fe re à elei ção de go ver na dor em
2022. “O ca mi nho é o Le gis la ti vo”, diz, sem ex pli car qual man da- 
to: de pu ta da es ta du al, fe de ral ou se na do ra.

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

CI RO BRAN DÃO
Ad vo ga do. Só cio do Ra chid Ma luf Ad vo -
ca cia. Es pe ci a lis ta em di rei to cons ti tu ci -
o nal pe la Uni ver si da de Anhan gue ra.
Pós-gra du an do em di rei to pro ces su al
ci vil pe la UF MA.

Aprendendo javanês

Li ma Bar re to é

con si de ra do um es cri tor

pré-mo der nis ta, den tre

ou tras ra zões, pe lo seu

es ti lo ir re ve ren te e

crí ti co, ain da não

de sen vol vi do no Bra sil

da pri mei ra dé ca da do

sé cu lo XX. 

Ne to de es cra vos al for ri a dos, sen tiu
na pe le os pre con cei tos e dis cri mi na- 
ções de uma so ci e da de que po sa va de
li be ral, mas na prá ti ca, agia de mo do
con trá rio. Afi lha do do Vis con de de
Ou ro Pre to que lhe pro por ci o nou es- 
tu dar no Pe dro II, o me lhor co lé gio
da que le tem po, e na Po li téc ni ca on de
cur sou até o ter cei ro ano de en ge nha- 
ria. Foi for ça do a dei xar os es tu dos em
ra zão da do en ça do pai, fi can do res- 
pon sá vel pe la ma nu ten ção e cri a ção
dos ir mãos. Fez con cur so pa ra o Mi- 
nis té rio da Guer ra, op ção ine vi tá vel
na épo ca, di vi diu-se en tre o ser vi ço
pú bli co, o jor na lis mo e a pu bli ca ção
de li vros. Do no de obra não mui to ex- 
ten sa, mas pri mo ro sa, on de se des ta- 

cam: Tris te Fim de Po li car po Qua res- 
ma, Re cor da ções do Es cri vão Isai as
Ca mi nha, es te úl ti mo con si de ra do de
tra ços au to bi o grá fi cos. O seu pri mo- 
ro so con to “O Ho mem que Sa bia Ja va- 
nês” é con si de ra do o re tra to do Bra sil
do iní cio do sé cu lo pas sa do. Con ta a
es tó ria re la ta da por Cas te lo ao ami go
Cas tro em uma Con fei ta ria grã-fi na
do Rio.

En tre go les de uma cer ve ja re vi ve
os su ces si vos gol pes que deu pa ra
pro mo ver sua as cen são de ba cha rel a
mem bro do cor po di plo má ti co e in te- 
gran te de res pei ta das as so ci a ções ci- 
en tí fi cas in ter na ci o nais. Vi ven do de
pe que nos ex pe di en tes, leu o anún cio
no Jor nal de Co mér cio de que se pre- 
ci sa va de um pro fes sor de ma laio. O
su fi ci en te pa ra se fa zer co mo tal. Mal
sa bia a lo ca li za ção da ilha de Ja va, a
prin ci pal do ar qui pé la go da atu al In- 
do né sia. No pas sa do uma pos ses são
ho lan de sa. Ao in te res sa do, o Ba rão de
Ja cu can ga dis se que hou ve ra apren di- 
do com o pai ja va nês, tri pu lan te de
na vio mer can te, apor ta ra em Ca na vi- 
ei ras na Bahia, on de fi cou e pros pe- 
rou.

O Ba rão ex pli cou: pre ten dia cum- 
prir um ju ra men to que fi ze ra à fa mí- 
lia, tra du zir o li vro pu bli ca do em ja va- 
nês. De con ver sa em con ver sa, sem
ter de mons tra do em ne nhum mo- 
men to o do mí nio do ja va nês, as por- 
tas lhe iam sen do aber tas pa ra o mun- 
do da po lí ti ca, dos ne gó ci os, da di plo- 
ma cia, até atin gir o to po a que che ga- 
ra. O au tor cri ti ca os cos tu mes de uma
so ci e da de que se diz le tra da e, no en- 
tan to, é fa cil men te en ga na da, apa ren- 
te men te por meio de gol pes tos cos e

bo bos.
O ma lan dro não é o ho mem do po- 

vo, co mo de pois é ca ri ca tu ra do na
mú si ca po pu lar, de na va lha e len ço no
pes co ço, e sim, o ba cha rel, que de
anel no de do, dá gol pes e pu los pa ra
se dar bem na vi da a qual quer pre ço.

O que mu dou de lá pa ra cá? Mu- 
dan do o que de ve ser mu da do, pou co
ou qua se na da. Con ti nu a mos a acre- 
di tar em “sal va do res da pá tria”, ape-
sar de o gol pe ser co nhe ci do, to dos
en tram na mes ma con ver sa fi a da. 

O que di zer dos pla nos mi ra bo lan- 
tes pa ra en ri que cer, apro vei tan do a
in ge nui da de da po pu la ção. Um imi- 
gran te hún ga ro, Pe ter Kel le men, nos
anos ses sen ta do sé cu lo pas sa do es- 
cre veu o li vro “Bra sil pa ra prin ci pi an- 
tes” des cre ven do co mo é fá cil en ga- 
nar os bra si lei ros pro me ten do lu cros
fá ceis e re pen ti nos. Es tão aí as tais pi- 
râ mi des pa ra con fir mar as ob ser va-
ções do imi gran te. Ele pró prio, pa ra
tes tar su as te o ri as, an tes de dei xar o
país, lan çou uma es pé cie de “car net
far tu ra”. 

O gol pe deu cer to. Ga nhou mui to
di nhei ro, dei xou o li vro co mo pro va
de sua acu ra da e es per ta aná li se so bre
a al ma boa e ge ne ro sa da po pu la ção
bra si lei ra. Ao dar o gol pe ti nha a ga-
ran tia da im pu ni da de. Mui tas for tu-
nas as sim se fi ze ram nes te país.

De cor ri dos qua se cem anos da
mor te de Li ma Bar re to dá-se a re pe ti-
ção do mes mo. Não se po de di zer que
se ja car ma cul tu ral, po de ser es te ven- 
ci do pe lo apren di za do de li ções, co-
mo a da da pe lo es cri tor ca ri o ca, só
pos tu ma men te re co nhe ci do.

Whatsapp: novo meio para prestação jurisdicional

A ci ta ção é o ato

pro ces su al pe lo qual

con so li da-se a re la ção

ju rí di co-pro ces su al.

É por meio da ci ta ção que dá-se ci- 
ên cia ao Réu da exis tên cia do pro ces- 
so, dos fa tos e pe di dos elen ca dos na
pe ça inau gu ral e que opor tu ni za-se a
es te que apre sen te a sua de fe sa, em
pres tí gio aos di rei tos cons ti tu ci o nais
do de vi do pro ces so le gal, do con tra di- 
tó rio e da am pla de fe sa. Por tan to, pe la
ex tre ma im por tân cia do ato ci ta tó rio,
tem-se que a sua prá ti ca de ve ser re- 
ves ti da de to dos os re qui si tos le gais e
cons ti tu ci o nais ne ces sá ri os. Es pe ci fi- 
ca men te no que to ca o pro ces so ci vil,
o art. 242 do CPC in di ca que a ci ta ção
só se efe ti va de for ma pes so al, se ja na
pes soa do pró prio ci tan do ou de pro- 
cu ra dor ou re pre sen tan te le gal des te.

 Con tu do, a ver da de é que o Di rei to

não po de ig no rar to da evo lu ção e os
be ne fí ci os que a cha ma da “era di gi tal”
po de lhe tra zer. Vi ve-se um tem po em
que as in for ma ções são ofe re ci das e
com par ti lha das qua se que ins tan ta- 
ne a men te, e em que a pre sen ça fí si ca
en tre os co mu ni can tes nun ca foi tão
dis pen sá vel. 

Mes mo com a eclo são da pan de- 
mia do CO VID-19, quan do o iso la- 
men to so ci al é me di da im pres cin dí vel
pa ra a con ten ção do es prai a men to do
ví rus, é de ver do Po der Ju di ciá rio en- 
con trar os mei os ne ces sá ri os pa ra en- 
tre gar à so ci e da de uma pres ta ção ju- 
ris di ci o nal efi ci en te, o que vem de- 
man dan do a in cor po ra ção das no vas
tec no lo gi as ao co ti di a no do di rei to.

 
Nes se sen ti do, a de ci são pro fe ri da

no HC 641.877/DF pe la 5ª Tur ma do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que au- 
to ri zou, res pei ta dos os re qui si tos es- 
pe ci fi ca dos, a uti li za ção do apli ca ti vo
de men sa gens What sApp pa ra a re a li- 
za ção do ato ci ta tó rio, é uma cla ra
ten ta ti va do Co len do Tri bu nal de atu- 
a li zar, des bu ro cra ti zar e di gi ta li zar o
pro ces so com a ado ção de um re cur so

tec no ló gi co uti li za do di a ri a men te
pe la qua se to ta li da de dos bra si lei ros –
pes qui sa do ano de 2019 mos tra va
que o app já era o men sa gei ro ele trô- 
ni co mais uti li za do por aqui e ado ta- 
do por 98% da po pu la ção na ci o nal

(https://exa me.com/tec no lo gia/pes- 
qui sa-re ve la-os-apli ca ti vos-de-men- 
sa gens-mais-uti li za dos-no-bra sil/).

 
Re gis tre-se, ain da, que a te se fi xa da

no jul ga men to, em bo ra ado ta da no
âm bi to do pro ces so pe nal, tem ple na
apli ca ção tam bém no pro ces so ci vil.
Mes mo que pro fe ri da em pro ces so in-
di vi du al e, por tan to, com efi cá cia res- 
tri ta às par tes a ele vin cu la das, é im- 
por tan te pre ce den te a ser ob ser va do
pe los de mais ór gãos do Ju di ciá rio, nos
ter mos dos ar ti gos 489, in ci sos V e VI;
926, §2º; e 927, §5º do Có di go de Pro- 
ces so Ci vil de 2015.

 
Por fim, im por tan te men ci o nar

que, se por um la do a re cen tís si ma de- 
ci são da 5ª Tur ma do STJ traz a im-
pres cin dí vel atu a li za ção ao di rei to
que os tem pos ho di er nos exi gem, por
ou tro, faz sur gir o ris co de uti li za ção
in dis cri mi na da e in cor re ta do re cur- 
so. A bus ca pe la ce le ri da de e ra zoá vel
du ra ção do pro ces so não po dem se
so bre por às ga ran ti as cons ti tu ci o nais
in di vi du ais do Réu, ra zão pe la qual a
uti li za ção de app de men sa gens pa ra
ci ta ção de ve se res trin gir aos ca sos em
que se te nham ele men tos in du ti vos
da au ten ti ci da de do des ti na tá rio, co- 
mo nú me ro de te le fo ne, con fir ma ção
es cri ta e fo to in di vi du al, sob pe na de
nu li da de pro ces su al.

LUIZ GON ZA GA MAR TINS CO E LHO
Pro mo tor de Jus ti ça, ti tu lar da 40ª Pro mo to ria de Jus ti ça
Es pe ci a li za da da In fân cia e Ju ven tu de de São Luís/MA, ex-
Pre si den te da As so ci a ção do Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do
do Ma ra nhão – AM PEM e ex-Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça.

10 anos da SOS Vi das
pe la paz no trân si to

No dia 15 de abril úl ti mo, a SOS VI DAS pe la paz no trân si to
com ple tou 10 anos de exis tên cia. Pa ra ce le brar es ta da ta mag na,
vá ri os par cei ros par ti ci pa ram de uma reu nião vir tu al, on de o fun- 
da dor e Pre si den te da en ti da de, Lou ri val Cu nha, fez um re la tó rio
das prin ci pais con quis tas e um bre ve his tó ri co das de ze nas de ati- 
vi da des e ações de sen vol vi das ao lon go des se pe río do, em bus ca
de cons ci en ti za ção da so ci e da de por um trân si to mais se gu ro.

Na se gun da par te da pro gra ma ção, o Pre si den te fez uma ex pla- 
na ção so bre a atu al si tu a ção crí ti ca do trân si to no Bra sil e abor- 
dou as prin ci pais al te ra ções re a li za das no Có di go de Trân si to Bra- 
si lei ro, por meio das re cen tes mu dan ças da Lei nº 14.071/2020,
que en trou em vi gor no úl ti mo dia 12 de abril.

Con for me in for ma ções da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS), o Bra sil ocu pa ho je a 4ª co lo ca ção no ran king de paí ses
com mais mor tes no trân si to, es tan do atrás, ape nas, de Be li ze, Re- 
pú bli ca Do mi ni ca na e Ve ne zu e la. 

Se gun do es ta tís ti cas ofi ci ais do Por tal do Trân si to e Da ta SUS,
em 2019, por exem plo, o ín di ce bra si lei ro atin giu a tris te mar ca de
31.307 óbi tos por 100 mil ha bi tan tes, o que equi va le a uma pes soa
mor ta a ca da 15 mi nu tos, al can çan do o re sul ta do de apro xi ma da- 
men te 90 pes so as fa le ci das por dia. So men te no Ma ra nhão, de
acor do com fon te da SE MUS, fo ram 1.259 per das no ano de 2020,
cor res pon den te a 104,91/mês.

Cer ta men te, mui tas vi das e trau mas po de ri am ter si do evi ta- 
dos se re gras sim ples de trân si to fos sem obe de ci das, co mo: não
di ri gir com ex ces so de ve lo ci da de, não con du zir veí cu lo sob efei to
de ál co ol, uso obri ga tó rio de ca pa ce te pa ra con du to res de mo to- 
ci cle ta, obri ga to ri e da de do uso de cin to de se gu ran ça e da ca dei ri- 
nha pa ra cri an ças me no res de 10 anos de ida de, den tre ou tras.

Quan do es ti ve à fren te do Mi nis té rio Pú bli co, co mo Pro cu ra- 
dor-Ge ral de Jus ti ça, ti ve a hon ra e o or gu lho de ser par cei ro da
SOS VI DAS e par ti ci par ati va men te de vá ri as lu tas em fa vor da ci- 
da da nia. Lem bro-me, com ale gria, que foi cri a do um gru po de
tra ba lho “To dos pe la vi da no trân si to”, do qual fa zia par te o Mi nis- 
té rio Pú bi co, o Po der Ju di ciá rio, o Po der Le gis la ti vo, o Po der Exe- 
cu ti vo, por meio do DE TRAN, Po lí cia Mi li tar e SE DUC, Po lí cia Ro- 
do viá ria Fe de ral, FA MEN, Con se lho Es ta du al de Trân si to, Ob ser- 
va tó rio do Trân si to e o pró prio SOS VI DAS.

No Mi nis té rio Pú bli co, es se gru po era co or de na do, com en tu- 
si as mo, pe lo Pro mo tor de Jus ti ça Aga me non Aze ve do, e ti nha co- 
mo pro pó si to fo men tar a im plan ta ção da mu ni ci pa li za ção do
trân si to em to dos os Mu ni cí pi os do Ma ra nhão, pois, até 2017,
ape nas 58 dos 217 mu ni cí pi os es ta vam in te gra dos ao Sis te ma Na- 
ci o nal de Trân si to, o que re pre sen ta va apro xi ma da men te 26 %.

Re a li za mos con jun ta men te vá ri os Se mi ná ri os Re gi o nais so bre
mu ni ci pa li za ção do trân si to em di ver sos mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses lan çan do a Cam pa nha “To dos pe la paz no trân si to. Dê pre fe- 
rên cia à vi da”. 

Mu ni ci pa li zar o trân si to sig ni fi ca cum prir a obri ga ção le gal es- 
ta be le ci da no CTB, em seus ar ti gos 21 e 24, e na Re so lu ção nº 64,
da ONU, a qual es ta be le ceu a dé ca da de ação pe la se gu ran ça no
trân si to, pa ra evi tar mos os aci den tes que ma tam cer ca de 1,3 mi- 
lhão de pes so as por ano, cons ti tuin do-se na 9ª cau sa de mor tes
em to do o mun do e, em úl ti ma aná li se, re pre sen ta, não in ci dir em
ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, com enor mes im pli ca ções e
con sequên ci as.

A não mu ni ci pa li za ção im pli ca, ain da, re du ção de re cei tas
mu ni ci pais, uma vez que o ges tor pú bli co dei xa de ce le brar con- 
vê ni os pa ra obras de en ge nha ria, fis ca li za ção e edu ca ção no trân- 
si to, dei xan do de pre ser var vi das, sem fa lar no au men to de des pe- 
sas com saú de, de cor ren te de aci den tes no trân si to, prin ci pal- 
men te, cau sa dos por mo to ci clis tas im pru den tes.

Além des sas ações, tam bém par ti ci pa mos anu al men te da ce le- 
bra ção do Dia Mun di al em me mó ria das ví ti mas de aci den te de
trân si to na Ave ni da Li to râ nea, sem fa lar do tra ba lho de ca pa ci ta- 
ção de pro fes so res mul ti pli ca do res, com dis tri bui ção de ca der nos
pe da gó gi cos e par ti ci pa ção de cam pa nhas edu ca ti vas em es co las
e uni ver si da des pú bli cas. Ape sar das es ta tís ti cas alar man tes, de
mor ta li da de no trân si to, a so ci e da de ma ra nhen se tem uma dí vi da
de gra ti dão a es ta im por tan te en ti da de de Di rei tos Hu ma nos, que
vem de sen vol ven do de for ma ho ri zon tal e plu ral um tra ba lho ma- 
ra vi lho so de pre ven ção, edu ca ção e cons ci en ti za ção em de fe sa da
vi da.

Pa ra béns a to da a Di re to ria e ati vis tas da SOS VI DAS pe la pas- 
sa gem do seu ani ver sá rio e be lo tra ba lho em de fe sa da vi da. Vi da
lon ga!

Que ve nham mui tas ou tras con quis tas!

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ana lo gia do go lei ro

Im por tân cia da se gun da do se

Efeitos

Morte por covid-19
após vacina?

R
e la tos nas re des so ci ais con tam his tó ri as de
pes so as que se in fec ta ram por co vid-19 ou mor- 
re ram de com pli ca ções da do en ça mes mo após
to ma rem a va ci na.

O ca so do can tor Ag nal do Ti mó teo, por exem plo, foi
um dos mais re cen tes — e no tó ri os. Ele já ha via to ma do
a se gun da do se do imu ni zan te quan do co me çou a apre- 
sen tar sin to mas do no vo co ro na ví rus e veio a fa le cer se- 
ma nas de pois.

Ele não foi — e pro va vel men te não se rá — o úni co.
Mas ca sos as sim, ain da que am pla men te no ti ci a dos pe- 
la im pren sa, de vem ser tra ta do co mo um “even to ra ro” e
não sig ni fi ca que as va ci nas não fun ci o nam, prin ci pal- 
men te se fo rem to ma das as du as do ses do imu ni zan te,
no in ter va lo cor re to.

“As pes so as têm mui ta di fi cul da de de en ten der qual é
a fun ção de uma va ci na”, diz Na ta lia Pas ter nak, bió lo ga
e di vul ga do ra ci en tí fi ca bra si lei ra, fun da do ra e pri mei ra
pre si den te do Ins ti tu to Ques tão de Ci ên cia. “Elas acham
que a va ci na é má gi ca. Ou se ja, to mou a va ci na, es tá pro- 
te gi do; não to mou, vai fi car do en te. Não é as sim que va- 
ci nas fun ci o nam.”

Se gun do Pas ter nak, as va ci nas “re du zem a chan ce de
fi car mos do en tes, a chan ce de pre ci sar mos de hos pi ta li- 
za ção e a chan ce de mor rer mos”.

“Ba si ca men te, tra ta-se da re du ção de ris co que ob ser- 
va mos em uma po pu la ção. Ca sos in di vi du ais não ser- 
vem pa ra a gen te di zer se uma va ci na é boa ou não. Pre- 
ci sa mos olhar co mo es sa va ci na se com por ta em uma
po pu la ção.”

“Em de ter mi na da po pu la ção, a va ci na re du ziu a in ci- 
dên cia da do en ça? En tão, ela fun ci o na”, re su me.

E foi exa ta men te is so que os tes tes de efi cá cia das
prin ci pais va ci nas dis po ní veis no Bra sil e no res tan te do
mun do mos tra ram.

A ta xa de efi cá cia ge ral da Co ro na Vac, por exem plo, a
va ci na mais usa da no Bra sil, é de 50,38%. E a pro te ção é
de 78% pa ra ca sos le ves, se gun do in for mou o Ins ti tu to
Bu tan tan em ja nei ro des te ano.

Is so sig ni fi ca que a va ci na re du ziu em 50,38% o nú- 
me ro de ca sos sin to má ti cos en tre os vo lun tá ri os da pes- 
qui sa e em 78% o nú me ro de in fec ções le ves.

Du ran te os tes tes, ne nhum par ti ci pan te va ci na do
mor reu ou foi hos pi ta li za do por co vid-19, o que fez o go- 
ver no de São Pau lo di vul gar na oca sião uma ta xa de
100% de efi cá cia pa ra ca sos gra ves.

Mas o pró prio Ins ti tu to Bu tan tan es cla re ceu que es sa
in for ma ção não era es ta tis ti ca men te sig ni fi ca ti va.

Is so por que não se sa be se foi a va ci na que evi tou os
ca sos gra ves du ran te o es tu do ou se eles não te ri am
ocor ri do de qual quer for ma, já que o nú me ro de ca sos
gra ves no gru po pla ce bo não foi sig ni fi ca ti vo.

“Em ou tras pa la vras, se vo cê to mar a Co ro na Vac, vo cê
re duz pe la me ta de ou em 50% a sua chan ce de fi car do- 
en te com pa ra do com al guém que não se va ci nou. É is so
que es sa va ci na faz. Ela re duz a sua chan ce de fi car do- 
en te pe la me ta de. Já a sua chan ce de de sen vol ver do en- 
ça gra ve é re du zi da em pra ti ca men te cin co ve zes com- 
pa ra do com al guém que não se va ci nou. Ne nhu ma va ci- 
na ofe re ce pro te ção de 100%”, ex pli ca Pas ter nak.

No Chi le, on de a Co ro na Vac tam bém é a va ci na mais
apli ca da (90%), tes tes re cen tes de lar ga es ca la mos tra- 
ram re sul ta dos até mais oti mis tas.

Se gun do o Mi nis té rio da Saú de chi le no, um es tu do
com 10,5 mi lhões de pes so as mos trou que o imu ni zan te
tem 80% de efe ti vi da de pa ra pre ve nir mor tes, 14 di as de- 
pois da se gun da do se. Os re sul ta dos mos tram que a va- 
ci na chi ne sa foi efe ti va em 89% pa ra evi tar a in ter na ção
de pa ci en tes crí ti cos em UTIs, em 85% pa ra pre ve nir as
hos pi ta li za ções e 67% pa ra im pe dir a in fec ção sin to má- 
ti ca da do en ça.

O Chi le é um dos paí ses que mais va ci nam no mun do.
Qua tro em ca da 10 chi le nos (41%) já re ce be ram pe lo
me nos uma do se, ta xa in fe ri or ape nas à de Is ra el (62%) e
Rei no Uni do (49%). E 30% to ma ram as du as do ses.

As sim co mo ou tros epi de mi o lo gis tas, Pas ter nak re- 
cor re à ana lo gia do go lei ro.

“Uma boa va ci na é co mo se fos se um bom go lei ro. E
co mo sa be mos que o go lei ro é bom? Va mos olhar o his- 
tó ri co de le. A frequên cia com a qual ele faz de fe sas. Se
ele de fen de com frequên cia, ele é um bom go lei ro. Is so
não quer di zer que ele é in vic to, que ele nun ca vai dei xar
de to mar gol. Mas, mes mo se to mar gol, ele não dei xa de
ser um bom go lei ro. Pre ci sa mos olhar o his tó ri co de le”,
diz.

“Mas se o ti me de le for uma dro ga, se a de fe sa do ti me
de le for uma dro ga, ele vai to mar mais gol, por que vai ter
mui to mais bo las in do pa ra o gol, en tão a pro ba bi li da de
de ele er rar au men ta”, acres cen ta.

Mas, en tão, o que faz es sa pro ba bi li da de va ri ar?
Alu din do à mes ma ana lo gia, Pas ter nak ex pli ca: “Se a

de fe sa do ti me de le não usar más ca ra, fi zer aglo me ra- 
ção, ha ve rá mui to mais ví rus cir cu lan do, ou se ja, mais
bo las pa ra o gol, en tão a pro ba bi li da de de ele to mar gol
é mai or. A mes ma coi sa acon te ce com uma va ci na”.

“A va ci na di mi nui o seu ris co de fi car do en te, ago ra se
vo cê es ti ver nu ma área on de a de fe sa do ti me é ruim,
on de o ví rus es tá cir cu lan do mui to, a chan ce de vo cê fi- 
car do en te au men ta. Ou se ja, as bo las ao gol. E a va ci na é
o go lei ro”.

E, cla ro, se a pes soa que fi car do en te já ti ver co mor bi- 
da des (do en ças as so ci a das), co mo obe si da de, di a be tes,
hi per ten são ou as ma, por exem plo, sua chan ce de de- 
sen vol ver o qua dro mais gra ve da do en ça é, por tan to,
mai or — mes mo já ten do si do va ci na da.

Con clu são: va ci nas fun ci o nam, mas não são in fa lí- 
veis. Mas, ape sar de es sa pro ba bi li da de ser pe que na,
quan to mais a do en ça es ti ver cir cu lan do, mai or é a
chan ce de o imu ni zan te fa lhar.

“As va ci nas apro va das pa ra Co vid-19 são efi ca zes em
pro te ger con tra a do en ça, mas ne nhu ma va ci na é 100%
efi caz. O ris co de in fec ção por Sars-CoV-2 em pes so as
to tal men te va ci na das não é com ple ta men te eli mi na do
en quan to hou ver trans mis são con tí nua do ví rus na co- 
mu ni da de”, re for ça De ni se Gar rett, in fec to lo gis ta, ex-
in te gran te do Cen tro de Con tro le de Do en ças (CDC) do
De par ta men to de Saú de dos EUA e atu al vi ce-pre si den- 
te do Sa bin Vac ci ne Ins ti tu te (Washing ton).

“Va mos ter uma pe que na por cen ta gem de pes so as
to tal men te va ci na das que ain da fi ca rão do en tes, se rão
hos pi ta li za das ou mor re rão de co vid-19. Es se nú me ro
vai de pen der da efi cá cia da va ci na, da ta xa de cir cu la ção
do ví rus, e da pre va lên cia de no vas va ri an tes. Por is so, a
ade são às me di das de pre ven ção, co mo uso de más ca ras

e dis tan ci a men to so ci al, con ti nua a ser im por tan te no
con tex to da im ple men ta ção da va ci na”, acres cen ta.

E, em bo ra es te ja pas san do pe lo pi or mo men to da
pan de mia, o Bra sil tem um ín di ce de iso la men to so ci al
bai xo: 38,3% se gun do da dos da em pre sa In lo co, co lhi- 
dos a par tir de da dos de GPS e in ter net de ce lu la res, re la- 
ti vos ao fim de mar ço.

Gar rett tra ba lhou por mais de 20 anos no CDC, ór gão
li ga do ao De par ta men to de Saú de dos EUA (equi va len te
ao Mi nis té rio da Saú de no Bra sil), co mo con se lhei ra-re- 
si den te do Pro gra ma de Trei na men to em Epi de mi o lo gia
de Cam po (FETP) no Bra sil, lí der da equi pe no Con sór- 
cio de Es tu dos Epi de mi o ló gi cos da Tu ber cu lo se
(TBESC) e con se lhei ra-re si den te da Ini ci a ti va Pre si den- 
ci al con tra a Ma lá ria em An go la.

“Te mos que en fa ti zar que exis tem evi dên ci as que
pes so as to tal men te va ci na das têm me nos pro ba bi li da- 
de de ter in fec ção as sin to má ti ca e, po ten ci al men te, me- 
nos pro ba bi li da de de trans mi tir a Sars-CoV-2 a ou tras
pes so as”, con clui.

Tais evi dên ci as fo ram ob ser va das em paí ses on de a
va ci na ção es tá mais avan ça da, co mo Is ra el.

Ali, as in fec ções en tre as pes so as com mais de 60 anos
caí ram 77% até 24 de fe ve rei ro, en quan to as hos pi ta li za- 
ções nes ta fai xa etá ria fo ram re du zi das em 68%.

Sen do as sim, des ta ca Gar rett, “a va ci na é uma fer ra- 
men ta es sen ci al pa ra con tro lar a pan de mia. O que as
pes so as pre ci sam en ten der é que o fa to de te rem ocor ri- 
do ca sos e até mes mo al gu mas hos pi ta li za ções e mor tes
(mui to mais ra ras) en tre va ci na dos não sig ni fi ca que a
va ci na não fun ci o na. A va ci na fun ci o na e mui to! Mas a
pro te ção, ape sar de al ta pa ra ca sos gra ves e óbi tos, não é
100%”.

Pas ter nak lem bra ain da ser pri mor di al to mar as du as
do ses. To dos os es tu dos de efi cá cia das va ci nas dis po ní- 
veis no Bra sil pa ra com ba ter a co vid-19 mos tra ram a
imu ni za ção com ple ta so men te 14 di as de pois da se gun- 
da do se.

Um le van ta men to re cen te re a li za do pe lo Mi nis té rio
da Saú de apon tou que pe lo me nos 1,5 mi lhão de pes so- 
as que to ma ram a pri mei ra do se da va ci na con tra a co- 
vid no Bra sil não com ple ta ram o es que ma va ci nal com a
se gun da do se.

“É im por tan te lem brar que as va ci nas são de du as do- 
ses. Te mos vis to no Bra sil nú me ros enor mes de ina dim- 
plên cia da se gun da do se, um per cen tu al mui to al to. E is- 
so não po de acon te cer”.

Um es tu do re a li za do na Uni ver si da de do Chi le iden ti- 
fi cou que uma úni ca apli ca ção da va ci na for ne ce pro te- 
ção con tra in fec ções de ape nas 3%. Es sa mes ma pro te- 
ção so be pa ra 56,5% du as se ma nas após a se gun da do se.

Os nú me ros fo ram cal cu la dos le van do em con ta as
va ci nas atu al men te apli ca das no Chi le: Co ro na Vac
(93%) e Pfi zer Bi oN Te ch (7%).

No ca so de Ag nal do Ti mó teo, que abre es ta re por ta- 
gem, sua as ses so ria in for mou que ele ha via to ma do a
se gun da do se dois di as an tes de ser in ter na do, o que su- 
ge re que ele foi in fec ta do en tre a pri mei ra e se gun da do- 
ses. O can tor to mou a pri mei ra do se no dia 15 de fe ve rei- 
ro e a se gun da do se em 15 de mar ço. Ele foi hos pi ta li za- 
do no dia 17 de mar ço.

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021
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ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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:    

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.

São Luís, 23 de abril de 2021.

Inês Muniz Araújo
Secretária da CSL/UEMA no exercício da Presidência.

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.

DATA

24/05/2021

HORA

09h30 Nº 174404/2020 RDC ELETRÔNICA nº 001/2021

PROCESSO

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. 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.

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 ABERTU-
RA: 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: Governa-
dor 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 Desenvolvi-
mento 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: Governa-
dor Eugênio Barros- MA, 26 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 REALIZA-
ÇÃO 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 manuten-
ção 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.

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
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 GPMESTADO 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.

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.

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.

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 administra-
doras 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

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

ESCRITÓRIO DE CORREGEDORIA NA 3ª REGIÃO FISCAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO

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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

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

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. 

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. 

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 cronogra-
ma 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 pavimenta-
ção foram intensificados para recompor o pavimento em 
14,5 quilômetros. A equipe técnica realizou um trabalho 
de restauração completa no trecho para garantir a trafe-
gabilidade aos condutores.

Em alguns pontos, onde a área estava deteriorada, foi 
realizado um trabalho de recuperação de base e sub-ba-
se e ao longo do percurso outras áreas receberam reca-
peamento, 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 mu-
nicípio com outras cidades como Viana, Monção, Vitória 

do Mearim e Penalva.
O secretário de Estado da Sinfra, Clayton Noleto, des-

taca que esse é um trabalho permanente da pasta, prin-
cipalmente durante o período chuvoso. “O tráfego de veí-
culos na nossa malha viária é intenso, e com a chegada do 
período de chuvas, nosso cuidado é rodobrado. Em Caja-
ri, nossas equipes realizaram um importante trabalho, e 
agora vamos sinalizar e concluir a obra”, disse.

O Governo também está realizando serviços de me-
lhoramento 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 recom-
posição 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.

Governo do Maranhão reforça 
trabalhos de  manutenção 
nas rodovias estaduais

AÇÕES DO GOVERNO
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As re des so ci ais

Cons tran gi men to

Efei to

In for ma ção

Re for ço de pen sa men to

WhatsApp

Masculinidade
tóxica nos grupos

N
os gru pos de What sApp, di ver sas dis cus sões
são cri a das, opi niões ma ni fes ta das, e há quem
gos te de co lo car um pou co de hu mor, com pi- 
a das e ví de os en gra ça dos. No en tan to, ma ni- 

fes ta ção de com por ta men tos ma chis tas ten dem a sur- 
gir, bem co mo ser re for ça dos. É, in clu si ve, o que apon ta
pes qui sa fei ta pe la pro fes so ra Va les ka Za nel lo, do De- 
par ta men to de Psi co lo gia Clí ni ca da Uni ver si da de de
Bra sí lia (UnB), no ano pas sa do.

Com ho mens in fil tra dos em gru pos mas cu li nos, o es- 
tu do te ve aces so a to das as con ver sas, sem iden ti fi ca ção
dos re me ten tes e des ti na tá ri os, du ran te cer ca de seis
me ses. O re sul ta do: por no gra fia, mi so gi nia e ob je ti fi ca- 
ção da mu lher.

Se gun do a psi qui a tra Ja que li ne Bi fa no, es se com por- 
ta men to tem re la ção com o ima gi ná rio cri a do pe la so ci- 
e da de em tor no da su pe ri o ri da de da ima gem e do uni- 
ver so mas cu li no. Uma cons tru ção fei ta ao lon go dos
anos.

“Hou ve uma cons tru ção so ci al da mu lher e do fe mi- 
ni no pe la ca rac te rís ti ca do ser vil, da fra gi li da de e até de
res sig ni fi ca ção co mo ob je to. Os tem pos mu da ram. A
mu lher con se guiu as cen são so ci al e es pa ço na so ci e da- 
de, com pe tin do, mui tas ve zes, por es pa ços por igual
com os ho mens. Mas, ain da as sim, os ho mens têm as se- 
gu ra da uma mai or li ber da de pa ra agir de for ma a ob je ti- 
fi car a mu lher.”

As re des so ci ais in ten si fi cam al guns com por ta men- 
tos. Is so por que há uma sen sa ção de ano ni ma to.

“Não se es tá olhan do nos olhos das

pes so as ao di zer al go, o ros to, a voz,

a in te gri da de fí si ca, tu do é

re su mi do a al gu mas li nhas es cri tas,

um áu dio ou ima gens de ou tras

pes so as que são com par ti lha das.”

Ou tro pon to que fa vo re ce es se ti po de com por ta men- 
to é que se tra ta de um am bi en te em que há dis pu ta por
aten ção, e uma das for mas mais efi ca zes de con se guir
is so é com par ti lhar con teú dos co mo es ses.

Tam bém são co muns pi a das de cu nho se xu al e ho- 
mens nus em gru pos de What sApp fe mi ni nos. “O gran de
pro ble ma, no ca so des se com por ta men to em gru pos
mas cu li nos, é a de si gual da de de po si ção en tre mu lhe res
e ho mens na so ci e da de. O con tex to já é fa vo rá vel ao se- 
xo mas cu li no, pois, so ci al men te, ao ho mem é ga ran ti da
a hu ma ni da de, a for ça e o va lor co mo ser hu ma no, en- 
quan to as mu lhe res es tão lu tan do pa ra ser des vin cu la- 
das da ima gem de ob je to.”

O ad vo ga do M.C., de 35 anos, que não quis se iden ti fi- 
car, con ta que es se ti po de con teú do já fa zia par te da ro- 
ti na de seus gru pos de ami gos na pla ta for ma. “No iní cio,
con si de ra va es se ti po de ma te ri al in tri gan te, mas, aos
pou cos, fui per ce ben do que não era ade qua do e o quan- 
to me fa zia mal. Além de não con cor dar com es se ti po de
con teú do, me sin to in co mo da do por sa ber que o ma te- 
ri al não foi au to ri za do e cau sa ex po si ção à pes soa que
es tá sen do re tra ta da e, tam bém, por que, mui tas ve zes, a
pes soa aca ba re ce ben do sem pe dir. É uma es pé cie de in- 
va são de pri va ci da de.”

Con for me a psi qui a tra, es se ti po de com por ta men to
po de se tor nar um ví cio, mas não sig ni fi ca que o fa to de
um ho mem con su mir e di vul gar con teú dos a res pei to o
tor ne de pen den te ou mes mo re fém de al gum dis túr bio
psi co ló gi co.

Con for me a se xó lo ga Ka tius cia Leão, mui tos usuá ri os
são unâ ni mes em re la tar que, quan to mai or o en vol vi- 
men to com a por no gra fia, mais se iso lam de in te ra ções
so ci ais. “Con teú dos por no grá fi cos ten dem a de tur par a
au toi ma gem de quem as con so me. Mui tas pes so as pen- 
sam em re a li zar a re cons tru ção da par te ín ti ma ou co- 
me çam a fi car in sa tis fei tas com o ta ma nho do pê nis, por
exem plo. E is so afe ta a au to con fi an ça no que si to con- 
sen ti men to e saú de se xu al do ho mem.”

A re a li da de fo ra das te las po de até não ser a mes ma,
mas é re al e os com por ta men tos dis pos tos nas re des so- 
ci ais di tam, e mui to, os ru mos da dos aos re la ci o na men- 
tos re ais. É o que apon ta a se xó lo ga Ka tius cia Leão.

“Es ses ví de os e fo tos ten dem a mos trar po si ções, fe ti- 
ches e há bi tos que nós, re les mor tais, ja mais va mos con- 
se guir pra ti car e sen tir pra zer ao mes mo tem po. Is so ge- 
ra frus tra ção pa ra com a par cei ra, por ela não ‘dar con ta’
de fa zer o mes mo que as mu lhe res ex pos tas nos con teú- 
dos, e nos pró pri os ho mens, por que ja mais se rão ca pa- 
zes, em con di ções nor mais, de re a li zar o que vi ram. As
ex pec ta ti vas so bre o se xo aca bam dis tor ci das e pro ble- 
mas com acei ta ção do pró prio cor po tam bém.”

Di fe ren te men te do que es se ti po de con teú do mos tra,
o se xo na vi da re al, se gun do a es pe ci a lis ta, nun ca sai co- 
mo o pla ne ja do. “Em ma te ri ais e ví de os por no grá fi cos,
mui tos de les com uma mi so gi nia ve la da, a men sa gem é
ex tre ma men te ofen si va pa ra nós mu lhe res, pois nos co- 
lo ca ape nas co mo ob je tos se xu ais que de vem le var pra- 
zer ao ho mem a qual quer cus to. So mos vis tas co mo al go
que só tem va lor nes se que si to e mais na da”, com ple ta a
se xó lo ga.

M.C. sen tiu os im pac tos na pe le. “Quan do re ce bia e
via es se ti po de ma te ri al, cri a va em mim uma ex pec ta ti- 
va de vi da se xu al mui to di fe ren te do que era na vi da re al.
Pas sei por um re la ci o na men to mui to lon go e que foi se
des gas tan do com o tem po. A fal ta de in ti mi da de se fez
ca da vez mais pre sen te e a per da de li bi do em am bas as
par tes tam bém. Con su mir por no gra fia era uma for ma
de com pen sar a fal ta de in ti mi da de na re la ção, mas ao
mes mo tem po me fa zia pro je tar na mi nha par cei ra al go
que era um de se jo só meu e que nun ca po de ria ser sa tis- 

fei to. Is so aca bou cau san do mui tos pro ble mas”, re la ta.
Ka tius cia Leão lem bra, ain da, que a por no gra fia é

pre ju di ci al tam bém pa ra a mu lher que con so me es se ti- 
po de con teú do. Is so por que, além de se tor nar vi ci o so,
faz com que as re la ções pes so as e re ais se jam frus tra das
ou dis tor ci das.

A ar qui te ta M.A., de 30, que tam bém não quis se iden- 
ti fi car, con ta que a ob je ti fi ca ção da mu lher en quan to
par cei ra, em ra zão de con teú dos con su mi dos nas re des
so ci ais, foi um dos mo ti vos que fi ze- ram com que seu
re la ci o na men to amo ro so se des gas tas se. “Ti ve pro ble- 
mas e já ter mi nei um re la ci o na men to por cau sa do ti po
de con teú do que o meu com pa nhei ro con su mia. A ma- 
nei ra que ele ob je ti fi ca va e ob je ti fi ca mu lhe res era um
pe so pa ra a re la ção. E ele ja mais abriu mão dis so, por
mais que me in co mo das se.”

Ka tius cia Leão cha ma a aten ção pa ra a im por tân cia
da in for ma ção so bre os pre juí zos que es se com por ta- 
men to pro vo ca, e des ta ca que, pa ra a saú de do re la ci o- 
na men to, é pre ci so fi car lon ge des se ti po de con teú do e
sair de gru pos que o con so mem. Atu al men te, tem mui to
ma te ri al in for ma ti vo so bre o as sun to. “As sim, com cer- 
te za, a des cons tru ção por no grá fi ca co me ça rá a ser des- 
fei ta, dan do es pa ço a um mai or en ten di men to so bre o
pró prio cor po e o pra zer se xu al.”

Ela ain da pon de ra que, ca so a pes soa en ten da que es- 
tá vi ci a da nes se ti po de com por ta men to e que não con- 
se gue li dar com is so so zi nha, não é ver go nha pro cu rar
um mé di co ou psi có lo go. A te ra pia, nes ses ca sos, po de
ser uma ex ce len te for ma de se aju dar.

No es tu do “Mas cu li ni da des, cum pli ci da de e mi so gi- 
nia na ca sa dos ho mens: Um es tu do so bre os gru pos de
What sApp mas cu li nos no Bra sil”, a pes qui sa do ra Va les- 
ka Za nel lo clas si fi cou o ma te ri al co lhi do em ca te go ri as.
Con fi ra:

>> Ob je ti fi ca ção se xu al das mu lhe res co mo pro va de
que é ho mem: há uma ob je ti fi ca ção nos gru pos, até
mes mo com cer ta de su ma ni za ção, da fi gu ra fe mi ni na,
ha ja vis ta os co men tá ri os gor do fó bi cos, ra cis tas e eta ris- 
tas (“hor ror à ve lhi ce”).

>> Ser ho mem é não ser gay: nos gru pos, os ho mens
que se ne gam a in te ra gir com os con teú dos pu bli ca dos
nor mal men te são ta cha dos co mo gays.

>> O ho mem é gui a do pe lo se xo e o po der da mu lher é
uma va gi na: nos gru pos, há a ideia de que os de se jos se- 
xu ais dos ho mens são im pos sí veis de ser con tro la dos, e
de que as mu lhe res têm co mo úni co po der sa tis fa zer os
ho mens, des con si de ran do a in te li gên cia e de mais ca- 
rac te rís ti cas so ci ais.

>> Re la ção da mu lher com co mi da: nos gru pos mas- 
cu li nos, a mu lher é clas si fi ca da co mo pe da ço de car ne.

>> Mu lher gos ta é de di nhei ro: há tam bém, nos gru- 
pos, a es te re o ti pa ção de que mu lhe res gos tam de ho- 
mens ri cos.

>> Ri so e cum pli ci da de fa ce a vi o lên ci as con tra mu- 
lhe res: há, ain da, nes ses gru pos, cer to de bo che e es tí- 
mu lo em tor no da vi o lên cia con tra a mu lher.

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021

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

Nes ta quar ta, 28, a par tir das 19h, a As so- 
ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão apre sen ta
mais um Co ne xão ACM e o te ma des ta edi- 
ção é o Mo bi li za SLZ, mo vi men to li de ra do
pe lo Se brae que co nec ta rá tu ris mo, cul tu ra e
eco no mia cri a ti va e que es tá pre vis to pa ra
se tem bro, nas co me mo ra ções do ani ver sá-
rio de São Luís. Quem fa la rá so bre o as sun to 
é a ana lis ta do Se brae e cu ra do ra do mo vi- 
men to, Da ni el le Abreu.

Vigilância Sanitária

A Su pe rin ten dên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá- 
ria (Su vi sa), ser vi ço li ga do à Se cre ta ria de Es-
ta do da Saú de (SES), já re a li zou 10.065 ações
de en fren ta men to à Co vid-19 des de mar ço
de 2020. Fo ram 8.981 ins pe ções em es ta be le-
ci men tos co mer ci ais, 917 blit zen pa ra ve ri fi-
ca ção do cum pri men to das nor mas res tri ti- 
vas, 121 bar rei ras sa ni tá ri as no Ae ro por to In-
ter na ci o nal Ma re chal Cu nha Ma cha do e 46
bar rei ras de trân si to na ca pi tal São Luís.

O Con se lho Sec ci o nal da OAB Ma -
ra nhão apro vou, por una ni mi da de, a
cri a ção de “Au xí lio Hos pi ta lar” no
va lor de R$ 1.000,00 pa ra as ad vo ga -
das e ad vo ga dos que ve nham a ser
in ter na dos com co vid-19. O au xí lio é
pes so al e in trans fe rí vel e con tem pla
os pro fis si o nais em si tu a ção de vul -
ne ra bi li da de com ren da men sal de
até R$ 2.500,00, po den do ser com -
pro va da por sim ples de cla ra ção as -
si na da pe lo so li ci tan te. A pro pos ta
de au to ria do di re tor-te sou rei ro da
OAB Ma ra nhão, Kaio Sa rai va, já con -
tem pla a clas se des de o dia 26 de
abril. O di re tor-te sou rei ro, tam bém
es tá à fren te do pla ne ja men to e lo -
gís ti ca do ca len dá rio de va ci na ção
con tra a co vid-19.

A Ana lis ta Cor po ra ti va
em Trans for ma ção Di -
gi tal, Ali ne Vas con ce -
los (Fo to), vai apre sen -
tar o Ca se da Equa to ri -
al MA com o exem plo
da as sis ten te vir tu al
Cla ra, no _We bi nar BE:
PRE SENT_ re a li za do
pe la UF MA, nes ta ter -
ça-fei ra, 27, a par tir
das 19h. O even to vai
dis cu tir o uso da per -
so ni fi ca ção e da hu ma -
ni za ção das mar cas
co mo es tra té gia de
apro xi ma ção den tro do
am bi en te di gi tal.

Pa ra o di re tor su pe rin -
ten den te do Se brae no
Ma ra nhão, Al ber ti no
Le al de Bar ros Fi lho,
os vo tos pe la ma nu -
ten ção do ve to pre si -
den ci al a lei
14.063/2020 “se tor na -
ram ain da mais im por -
tan te nes se mo men to
em que as em pre sas
es tão pas san do por di -
fi cul da des por cau sa
dos efei tos econô mi cos
da pan de mia”. 

Polo tecnológico

Um ca sa rão his tó ri co lo ca li za do na Rua da
Es tre la, em São Luís, es tá sen do re for ma do pe lo
Pro gra ma Ado te um Ca sa rão. De pois de re vi ta li- 
za do, no lo cal fun ci o na rá um call cen ter e um
po lo tec no ló gi co. A pri mei ra eta pa das obras,
que tem co mo ado tan te a em pre sa TVN, es tá
com 90% dos tra ba lhos con cluí dos.
O Ado te um Ca sa rão é um pro gra ma do Go ver- 
no do Es ta do, exe cu ta do pe la Se cre ta ria de Es ta- 
do de Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se-
cid), que faz par te de um pro gra ma mais am plo,
o Nos so Cen tro. 

Oi investe no Maranhão

A Oi in ves tiu cer ca de R$ 116 mi lhões no Ma- 
ra nhão de ja nei ro a de zem bro de 2020, com fo co
na ex pan são da fi bra óti ca. 

Com a sua es tra té gia de am pli ar o nú me ro de
ca sas co nec ta das com a Oi Fi bra, a com pa nhia
re gis trou au men to de mais de 160% no nú me ro
de cli en tes no Ma ra nhão em 2020, nú me ro bem
aci ma da mé dia do mer ca do que foi de 110%. A
com pa nhia ofe re ce a Oi Fi bra nas ci da des de
San ta Inês e São Luis e con ta com 60 mil cli en- 
tes, além de mais de 200 mil ca sas ap tas pa ra re- 
ce ber o ser vi ço. 

Solidariedade

A Se cre ta ria de Es ta do do Tra ba lho e da Eco- 
no mia So li dá ria (Seg tres) re a li za rá, nes ta ter ça-
fei ra, 27, a do a ção de brin que dos edu ca ti vos,
ad qui ri dos pe lo edi tal Com pras So li dá ri as, pa ra
a Ca sa de Apoio Ni nar.

Lem bran do que a “Ni nar” é um equi pa men to
ge ren ci a do pe lo Ins ti tu to Ac qua, em par ce ria
com a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).
O edi tal Com pras So li dá ri as foi exe cu ta do pe la
Se cre ta ria do Tra ba lho e Eco no mia So li dá ria
(Se tres) e im plan ta do en tre os me ses de agos to e
de zem bro de 2020. 

Pra curtir

Na noi te des te do -
min go, 25, a Fe de ra -
ção Ma ra nhen se de
Be a ch Soc cer  pro -
mo veu uma li ve pa ra
anun ci ar ofi ci al men -
te o iní cio da mais
tra di ci o nal com pe ti -
ção da mo da li da de
no Es ta do.

Tra ta-se da edi ção
2021 do Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Be a -
ch Soc cer de Se le ções
Mu ni ci pais que con -
ta rá com os pa tro cí -
ni os da Equa to ri al
Ener gia e do go ver no
do Es ta do por meio
da Lei de In cen ti vo ao
Es por te.

A SEC MA di vul gou,
na úl ti ma nes ta sex -
ta-fei ra, 23, o re sul ta -
do fi nal da quar ta
edi ção do edi tal Co -
ne xão Cul tu ral.

Fo ram se le ci o na das
1.000 pro du ções ar -
tís ti cas iné di tas, em
ví de os, nas mais di -
ver sas mo da li da des
cul tu rais, que re ce be -
rão o re cur so de R$
1.500,00. A par tir da
pu bli ca ção dos re sul -
ta dos, o ar tis ta de ve -
rá aguar dar o re ce bi -
men to do au xí lio.

A co mis são res pon -
sá vel pe la atu a li za -
ção e con so li da ção do
Có di go de Pro te ção
do Meio Am bi en te e
da le gis la ção am bi -
en tal do Ma ra nhão
re a li za rá a pri mei ra
de uma sé rie de es cu -
tas pú bli cas so bre o
te ma no dia 6 de
maio.

A ses são acon te ce rá
de for ma vir tu al, por
meio da pla ta for ma
Zo om, às 16h30. 

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021

Flávio Dino anuncia Zé Reinaldo 
como diretor do Porto do Itaqui

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

O governador do Maranhão, Flávio Dino, anun-
ciou nesta segunda-feira (26) que o ex-governa-
dor Zé Reinaldo fará parte da gestão estadual. 
Ele assumirá o cargo de diretor de relações ins-
titucionais do Porto do Itaqui.

“Com sua grande experiência em cargos pú-
blicos 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 Reinal-
do 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 apro-
veitou a oportunidade para destacar a experi-
ência de Zé Reinaldo no governo federal. “Nós 
damos boas vindas ao ex-ministro. Ele traz ao 

Porto de Itaqui a sua experiência, conhece o setor, é um vi-
sionário. E, sem dúvida, irá somar muito conosco, princi-
palmente nos próximos passos que daremos, com o cres-
cimento do estado, novas estruturas portuárias e expansão 
do Porto de Itaqui e o Complexo Portuário do Maranhão”, 
completou Lago.
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PA TRÍ CIA CU NHA

POR 24 HORAS

Bancários da Caixa
entram em greve

H
o je, ter ça-fei ra, dia 27, ban- 
cá ri os da Cai xa em to do o
Bra sil pa ra li sam as ati vi da- 
des por 24h. O Ma ra nhão,

por meio do Sin di ca tos dos Ban cá ri os
(SE EB-MA) ade riu à gre ve na ci o nal,
que faz par te do ca len dá rio de lu tas
de fi ni do pe la Co mis são de Em pre ga- 
dos em De fe sa da Cai xa 100% Pú bli ca.
A mo bi li za ção pa ra a gre ve dos ban cá- 
ri os da Cai xa se rá em fren te à agên cia
da Pra ça De o do ro.

A gre ve de ad ver tên cia dos ban cá ri- 
os da Cai xa in clui vá ri as rei vin di ca- 
ções, den tre elas, o pa ga men to jus to
da par ti ci pa ção dos lu cros e re sul ta- 
dos, a PLR, e a va ci na ção pri o ri tá ria da
ca te go ria con tra a Co vid-19. “Além
dis so, tem ou tras pau tas que é a não
aber tu ra das ações da Cai xa Se gu ri da- 
de, que é uma sub si diá ria mui to im- 
por tan te do ban co, e cu jas ações es tão
sen do co lo ca das à ven da na bol sa de
va lo res, en tão, o que acon te ce é que
os ban cá ri os que rem im pe dir que o
go ver no Bol so na ro co lo que es sas
ações à ven da, por que se ria um pas so
gra da ti vo de abrir o ca pi tal da Cai xa
pa ra que es se ban co fu tu ra men te se ja
pri va ti za do, o que cau sa ria uma sé rie
de pre juí zos pa ra po pu la ção e pa ra o
ban cá ri os”, dis se a as ses so ria do SE- 
EB-MA, Vic tor Sal da nha.

Sal da nha re for ça a im por tân cia do
ban co pa ra a po pu la ção. “Uma vez
pri va ti za da, a Cai xa dei xa ria de ser um
ban co a ser vi ço do po vo que con ce de
em prés ti mos a ju ros bai xos, fi nan ci a- 
men tos, aces so ao en si no su pe ri or,

faz o pa ga men to de be ne fí ci os so ci ais,
por que dei xa ria de ser um ban co pú- 
bli co pa ra se igua lar a um ban co pri- 
va do que só vi sa o lu cro e não tem
uma pre o cu pa ção so ci al com as pes- 
so as”, dis se.

Além des sa gre ve, es tá pre vis ta ou- 
tra pa ra li sa ção no es ta do, que é uma
gre ve sa ni tá ria, em que a ca te go ria
rei vin di ca a in clu são nos pla nos de
imu ni za ção mu ni ci pal e es ta du al.

A gre ve sa ni tá ria que es tá sen do ar- 
ti cu la da pe lo Sin di ca to, de ve ser a pri- 
mei ra gre ve, com es se ob je ti vo que se
tem co nhe ci men to no Bra sil. A prin ci- 
pal pau ta do SE EB, que re pre sen ta os
ban cá ri os no Ma ra nhão, é que a ca te- 
go ria se ja in cluí da no pú bli co pri o ri- 
tá rio dos pla nos mu ni ci pal e es ta du al
de va ci na ção con tra a Co vid-19. “Is so
ocor re em ra zão das agên ci as ban cá- 
ri as se rem lo cais com al to ris co de
con tá gio pe lo co ro na ví rus. Além dis- 
so, eles exer cem ati vi da de es sen ci al e
não pa ra ram de tra ba lhar du ran te to- 
da a pan de mia, pa ra que se im pe dis se
o co lap so econô mi co e so ci al do pais.
Pa ra se ter uma ideia, a Cai xa é res- 
pon sá vel pe lo pa ga men to do au xí lio
emer gen ci al, e os ban cá ri os es tão em
con ta to di re to com as pes so as”, dis se
Sal da nha.

De acor do com o Sin di ca to, nos úl- 
ti mos me ses 14 ban cá ri os mor re ram
ví ti mas da Co vid-19 no es ta do.  Além
de ser um ris co pa ra a pró pria saú de,
aca ba sen do um ris co pa ra quem fre- 
quen ta as ins ti tui ções ban cá ri as. O
SE EB des ta ca que mui to pro va vel- 
men te em bre ve a ca te go ria de ve de- 
fla grar a gre ve, ca so não ha ja in clu são
dos ban cá ri os nos pla nos de va ci na- 

ção.
“Eles tra ba lham em lo cais fe cha- 

dos, sem ven ti la ção na tu ral, com
gran de aglo me ra ção de pes so as, en- 
tão, in vo lun ta ri a men te, os ban cos
aca bam se tor nan do um ve tor de
trans mis são. Vá ri as ou tras ca te go ri as,
me re ci da men te, con se gui ram ser in- 
cluí das nos pla nos de imu ni za ção por
de ter mi na ção do go ver na dor, en tão
os ban cá ri os tam bém têm es sa pre o- 
cu pa ção so ci al, de se rem imu ni za dos
pa ra res guar dar su as vi das e tam bém
im pe dir que a po pu la ção se ja con ta-
mi na da, bar ran do as sim o avan ço do
co ro na ví rus no es ta do. O ob je ti vo não
é ter pri vi lé gi os, mas pre ser var vi das”,
res sal tou Sal da nha.

Uma vez pri va ti za da, a

Cai xa dei xa ria de ser um

ban co a ser vi ço do po vo

que con ce de

em prés ti mos a ju ros

bai xos, fi nan ci a men tos,

aces so ao en si no

su pe ri or, faz o

pa ga men to de be ne fí ci os

so ci ais com as pes so as

SUPERAÇÃO

Aluno com espectro autista é aprovado no IFMA
O es tu dan te Vic tor D’Luc cas,  de 17

anos, tem es pec tro au tis ta e foi apro- 
va do no SI SU. Um fei to que ga ran te a
ele uma va ga no cur so de Bi o lo gia, do
Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão (IF- 
MA).

Di ag nos ti ca do com Trans tor no do
Es pec tro Au tis ta (TEA) no iní cio da
ado les cên cia, foi mui to es ti mu la do e
con ta com o apoio dos pais Suany e
Ed son D’Luc cas, que sem pre en xer ga- 
ram no fi lho um gran de po ten ci al.

D’Luc cas con cluiu o Cur so Téc ni co
em Ele tro me câ ni ca in te gra do ao En- 
si no Mé dio da Uni da de Ple na São Jo sé
de Ri ba mar e te ve acom pa nha men to
no Aten di men to Edu ca ci o nal Es pe ci- 
a li za do (A.E.E.) ofe re ci do pe la es co la.
A in clu são de es tu dan tes com Trans- 
tor no do Es pec tro Au tis ta (TEA) na
edu ca ção bá si ca e in gres so no en si no
su pe ri or re pre sen ta, além de uma
prer ro ga ti va le gal, uma for ça trans for- 
ma do ra na edu ca ção.

Pa ra al can çar es sa me ta, ele pas sou
por vá ri os de sa fi os cau sa dos pe lo au- 
tis mo, um trans tor no do neu ro de sen- 
vol vi men to ca rac te ri za do por dé fi cit
na co mu ni ca ção so ci al (so ci a li za ção e

co mu ni ca ção ver bal e não ver bal) e
com por ta men to (in te res se res tri to e
mo vi men tos re pe ti ti vos), en tre ou- 
tros. Al gu mas dis ci pli nas apre sen ta- 
ram mais di fi cul da des, mas o acom- 
pa nha men to no Aten di men to Edu ca- 
ci o nal Es pe ci a li za do (AEE) foi im por- 
tan te pa ra que ele de sen vol ves se ha- 
bi li da des in trín se cas e su pe ras se obs- 
tá cu los.

Pa ra a pro fes so ra da Sa la de Re cur- 
sos Mul ti fun ci o nais da UP São Jo sé de
Ri ba mar, Io le te Di niz, é mui to gra ti fi- 
can te es sa con quis ta.

“Ele é um exem plo de al guém que
rom peu li mi tes pa ra con cre ti zar o seu
pro je to de vi da. Is so com pro va que o
es tu dan te com au tis mo é ca paz de
apren der, num pro ces so com rit mo
pró prio, cons truí do ao lon go da vi da
com per se ve ran ça, sen si bi li da de e
com pro me ti men to. Es tou mui to or- 
gu lho sa e fe liz com es se mé ri to al can- 
ça do pe lo Vic tor e por fa zer par te do
per cur so des sa his tó ria. Is so faz acre- 
di tar que es ta mos no ca mi nho cer to e
mo ti va dos a dar con ti nui da de ao tra- 
ba lho”, dis se.

O IE MA é uma es co la pú bli ca com
Mo de lo Ins ti tu ci o nal que tem co mo
um dos va lo res prin ci pais o da in clu- 
são, fa zen do va ler o que cons ta em re- 
la ção ao pú bli co es pe cí fi co da Edu ca- 
ção Es pe ci al, de acor do com o De cre- 
to nº 7.611, de 17 de no vem bro de
2011.

O IE MA ofe re ce con di ções, acom- 
pa nha men to e apoio pa ra su pe ra rem
seus pró pri os li mi tes e di fi cul da des.

O pas so de D’Luc ca ru mo à for ma- 
ção su pe ri or é re sul ta do de um tra ba- 
lho de equi pe que co me çou no âm bi- 
to fa mi li ar e re ce beu apoio dos pro- 
fes so res, ges to res e tam bém da Di re- 
to ria de En si no e Pes qui sa (DI REN),
por meio do di re tor de En si no e Pes- 
qui sa, pro fes sor Eli nal do Sil va. Ou tra
im por tan te apoi a do ra é a pro fes so ra
Ar lethe Fer rei ra na di re ção da Co or- 
de na ção de Edu ca ção Es pe ci al/In clu- 

si va. “A va lo ri za ção das di fe ren ças tem
co mo prin ci pal ob je ti vo as se gu rar o
aces so, par ti ci pa ção e apren di za gem
a to dos os es tu dan tes, sem qual quer
ex ce ção, sen do um gran de de sa fio
que im pli ca no tra ba lho em con jun- 
to”, con cluiu Io le te Di niz.

A va lo ri za ção das

di fe ren ças tem co mo

prin ci pal ob je ti vo

as se gu rar o aces so,

par ti ci pa ção e

apren di za gem a to dos os

es tu dan tes, sem

qual quer ex ce ção, sen do

um gran de de sa fio que

im pli ca no tra ba lho em

con jun to

Va ci nas apli ca das no Ma ra nhão

Ve ja o ca len dá rio

• 27/ABR (ter ça) – ido sos com 60 anos
Ma nhã: nas ci dos em JAN e FEV
Tar de: nas ci dos em MAR e ABR
• 28/ABR (quar ta) – ido sos com 60 anos
Ma nhã: nas ci dos em MAI e JUN
Tar de: nas ci dos em JUL e AGO
• 29/ABR (quin ta) – ido sos com 60 anos
Ma nhã: nas ci dos em SET e OUT
Tar de: nas ci dos em NOV e DEZ

SÃO LUÍS

Co me ça ho je
va ci na ção de
ido sos com 60 anos

Pro fis si o nais e tra ba lha do res da edu ca ção que es tão
na ati va na re de mu ni ci pal de en si no pú bli ca e pri va da
de São Luís, a par tir dos 50 anos, co me ça ram a se va ci- 
nar on tem na ca pi tal. Nes ta ter ça-fei ra, 27, as pes so as
com ida des de 60 anos tam bém re ce be rão a pri mei ra
do se da va ci na.

A va ci na ção pa ra pro fis si o nais da ati va que atu am na
re de mu ni ci pal de edu ca ção bá si ca de São Luís e na re de
par ti cu lar de en si no, obe de cem uma lis ta en ca mi nha da
pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção (Se med), e pe la
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se mus), no ca so dos
pro fis si o nais da re de par ti cu lar.  Pe la ma nhã, se va ci- 
nam os nas ci dos de ja nei ro a ju nho, e pe la tar de, os nas- 
ci dos de ju lho a de zem bro.

No pro ces so de va ci na ção dos pro fis si o nais da Edu- 
ca ção es tão in cluí dos pro fes so res, di re to res de es co la,
me ren dei ras, pes so as do se tor ad mi nis tra ti vo e to dos os
pro fis si o nais que têm con ta to pre sen ci al com os es tu- 
dan tes. A va ci na ção des ses pro fis si o nais pos si bi li ta rá o
re tor no mais rá pi do das au las pre sen ci ais.

A par tir des ta ter ça-fei ra (27) as pes so as de 60 anos
co me çam a re ce ber a 1ª do se tam bém. Ho je pe la ma- 
nhã, va ci nam os nas ci dos em ja nei ro e fe ve rei ro, e à tar- 
de os nas ci dos em mar ço e abril.

No dia 28 (quar ta-fei ra), é a vez dos ido sos de 60 anos
nas ci dos em maio e ju nho, e pe la tar de os nas ci dos em
ju lho e agos to. E no dia 29  (quin ta-fei ra), pe la ma nhã, os
nas ci dos em se tem bro e ou tu bro; à tar de os nas ci dos em
no vem bro e de zem bro. A va ci na ção pa ra es se pú bli co
se rá ex clu si va no Cen tro de Con ven ções (UF MA) e no
Dri ve Th ru (UF MA), de 8h às 18h.

No úl ti mo fi nal de se ma na  a Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) en tre gou mais 2.030 no vas do ses de va ci nas
con tra Co vid-19 ao mu ni cí pio de São Luís.  As va ci nas
são des ti na das pa ra imu ni za ção dos pro fis si o nais da
edu ca ção da re de pri va da, con for me já pac tu a do na Co- 
mis são In ter ges to res Bi par ti te (CIB).

Além da ca pi tal, os imu no bi o ló gi cos fo ram dis tri buí- 
dos de for ma si mul tâ nea, via aé rea, pa ra as Uni da des
Re gi o nais de Saú de de Açai lân dia, Im pe ra triz, Bal sas,
Ca xi as, Ti mon, Pre si den te Du tra, Bar ra do Cor da, São
João dos Pa tos e Pe drei ras.

O Ma ra nhão já apli cou 1.098.103 do ses de va ci na
con tra a Co vid-19. Na ca pi tal,  208.083 do ses já fo ram
apli ca das (da dos de 25 de abril). (P.C)

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021
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Prefeitura da capital maranhense prossegue com entrega de kits de alimentação para
estudantes de quatro regiões de São Luís

LU CI A NA GO MES

SÃO LUÍS

Prefeitura distribui
kits de alimentos

A
Pre fei tu ra de São Luís, por 
meio da Se cre ta ria Mu ni ci pal 
de Edu ca ção (Se med), ini ci ou 
na úl ti ma se ma na, mais uma 

eta pa de en tre ga dos kits de ali men ta- 
ção es co lar pa ra es tu dan tes da re de 
mu ni ci pal de en si no. Es tão sen do 
con tem pla dos, nes ta fa se, es tu dan tes 
da re gião do Cen tro da ca pi tal. No úl- 
ti mo fim de se ma na, foi à vez dos bair- 
ros João Pau lo, Ale ma nha e Vi la Pal- 
mei ra. Ao to do, se rão 25 uni da des de 
edu ca ção bá si ca que es tão sen do be- 
ne fi ci a das com 19.620 kits. “Com es ta 
ação, hon ra mos com o nos so com- 
pro mis so de ga ran tir a se gu ran ça ali- 
men tar dos es tu dan tes da re de mu ni- 
ci pal de en si no, trans for man do a me- 
ren da es co lar em kits que es tão che- 
gan do à me sa de mi lha res de fa mí li as. 
Sa be mos das di fi cul da des tra zi das pe- 
la pan de mia e co mo as fa mí li as têm 
si do afe ta das. Com es tas en tre gas, le- 
va mos aos nos sos alu nos que, por 
con ta da cri se sa ni tá ria es tão sem fre- 
quen tar as sa las de au la, uma ali men- 
ta ção de qua li da de”, dis se o pre fei to 
Edu ar do Brai de.

Com es tas en tre gas, 

le va mos aos nos sos 

alu nos que, por con ta da 

cri se sa ni tá ria es tão sem 

fre quen tar as sa las de 

au la, uma ali men ta ção 

de qua li da de

 25 UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS COM 19.620 KITS

A me di da aten de alu nos da Edu ca- 
ção In fan til, En si no Fun da men tal e da 
Edu ca ção de Jo vens e Adul tos, que, 
em ra zão da pan de mia pro vo ca da pe- 
lo Co vid 19, es tão nes te mo men to as- 
sis tin do au las e re a li zan do ati vi da des 
no sis te ma re mo to.

Ca da fa mí lia re ce be rá dois kits de 
ali men ta ção que é com pos to por pol- 
pa de fru tas, ar roz, bis coi to água e sal, 
fei jão, flo cão de mi lho, lei te em pó, 
ma car rão e mo lho de to ma te. Os kits 
são ad qui ri dos com re cur sos oriun- 
dos do Pro gra ma Na ci o nal de Ali men- 
ta ção Es co lar (PNAE), re fe ren tes à 
me ren da es co lar, e es tão sen do re ver- 
ti dos em apoio emer gen ci al às fa mí li- 
as dos es tu dan tes. “Es ta ação é de 

gran de im por tân cia pa ra os nos sos 
es tu dan tes que, mes mo es tan do em 
ca sa, es tão se de di can do, com o apoio 
de su as fa mí li as, pa ra con ti nu ar cum- 
prin do seus com pro mis sos es co la res. 
Es ta mos to man do to das as me di das 
sa ni tá ri as, evi tan do aglo me ra ção de 
pes so as, usan do más ca ras e ál co ol em 
gel, pa ra que a en tre ga dos kits se ja re- 
a li za da da ma nei ra mais se gu ra pa ra 
to dos os en vol vi dos”, ex pli cou a se-
cre tá ria mu ni ci pal de Edu ca ção, Es-
mê nia Mi ran da.

Até o mo men to, já fo ram en tre gues 
mais de 60 mil kits de ali men ta ção es- 
co lar. Tam bém já re ce be ram os kits os 
es tu dan tes da Zo na Ru ral de São Luís 
e do nú cleo Co ro a di nho.

OPORTUNIDADES

Confira as vagas de emprego disponíveis na capital

AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO SÃO DIRECIONADAS PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

OIMPARCIAL.COM.BR

Ge ren te co mer ci al – In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: va gas sau de ma@ou tlo ok.com

Re cep ci o nis ta – En si no mé dio
com ple to e cur san do ca pa ci ta ção em
ven das. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va gas- 
sau de ma@ou tlo ok.com

Ven de dor – Com ex pe ri ên cia, boa
co mu ni ca ção. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: va gas sau de ma@ou tlo ok.com

Con ta bi li da de – En si no su pe ri or
com ple to em Ci ên ci as Con tá beis, ex- 
pe ri ên cia na área. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-

mail: rdas ses so ri as@gmail.com
Téc ni co de en fer ma gem – Re gis tro

atu a li za do no CO REN/MA, téc ni co
em en fer ma gem com ple to. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa- 
ra o e-mail: rso sau de@gmail.com

Ad mi nis tra dor con do mi nal – En- 
si no su pe ri or com ple to, ex pe ri ên cia
co mo ad mi nis tra dor de con do mí nio.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: rdas ses so ri- 
as@gmail.com

Mí dia so ci al – Pro fis si o nal ou es ta- 
giá rio. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rdas ses- 
so ri as@gmail.com

Ven de dor ex ter no – Cur san do ad- 
mi nis tra ção de em pre sas ou ges tão

co mer ci al, do mí nio do pa co te of fi ce.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: rdas ses so ri-
as@gmail.com

Aten den te de te le mar ke ting – En si- 
no mé dio com ple to, co nhe ci men to
em in for má ti ca, ha bi li da des de aten- 
di men to ao cli en te, com ex pe ri ên cia.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: rdas ses so ri-
as@gmail.com

Es tá gio em con ta bi li da de – Cur- 
san do ci ên ci as con tá beis a par tir do 5°
pe río do, ter co nhe ci men to em re des
so ci ais e en ga ja men to. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: va gasfm con ta bi li da-
de@gmail.com

Se gun do as sas si na to em uma se ma na

CIDADE OPERÁRIA

Assaltantes matam
atendente de lanchonete

NIELSON FOI ASSASSINADO DENTRO DO LOCAL DE TRABALHO

Na ma dru ga da de on tem, se gun da-fei ra (26), ho mem
iden ti fi ca do co mo Ni el son Car do so da Sil va, de 22 anos,
foi mor to a ti ros den tro de uma lan cho ne te no bair ro Ci- 
da de Ope rá ria, em São Luís.

O bru tal cri me foi pra ti ca do, por vol ta das 2h da ma- 
dru ga da de on tem, por ban di dos que in va di ram a lan- 
cho ne te pa ra rou bar. Du ran te ação cri mi no sa, Ni el son
foi ba le a do.

De acor do com in for ma ções, os as sal tan tes in va di- 
ram o es ta be le ci men to e após anun ci a rem o as sal to, a
ví ti ma te ria se re cu sa do a en tre gar o ce lu lar e ten tou fu- 
gir, mas foi per se gui da e ba le a da. Ni el son não re sis tiu
aos fe ri men tos e mor reu no lo cal.

O ra paz, que ti nha fun ção de aten den te na lan cho ne- 
te, não re sis tiu aos fe ri men tos e mor reu no lo cal.

Os cri mi no sos fu gi ram le van do os ce lu la res da ví ti ma
e de ou tras pes so as que es ta vam no es ta be le ci men to.

A po lí cia vai usar ima gens de vi de o mo ni to ra men to
da re gião on de ocor reu o cri me pa ra iden ti fi car e pren- 
der os cri mi no sos.

Na úl ti ma quar ta-fei ra (21), um jo vem que tra ba lha va
em uma ga le te ria, no Jar dim São Cris tó vão, foi as sas si- 
na do a ti ros após im pe dir um as sal to bem na fren te do
lo cal on de es ta va tra ba lhan do. Kai que da Sil va Sa les, de
28 anos, após im pe dir o as sal to, vol tou ao tra ba lho e ho- 
ras de pois o cri mi no so re vol ta do por não ter as sal ta do
uma mu lher, re tor nou na ga le te ria e as sas si nou Kai que
den tro do es ta be le ci men to. A po lí cia tam bém uti li za
ima gens de câ me ras de se gu ran ça pa ra iden ti fi car e
pren der o sus pei to.

BR-135

Homem morre após
colisão com carreta

PARTE DA PISTA FICOU INTERDITADA  ATÉ POR VOLTA DAS 17H

Um ho mem mor reu após fi car gra ve men te fe ri do em
um aci den te na tar de do úl ti mo, do min go (25), na BR-
135, en tre o po vo a do San ta Ro sa do Ba rão e o po vo a do
Pi cos, pró xi mo a En tron ca men to, mu ni cí pio de Ita pe- 
cu ru Mi rim, no nor te do Ma ra nhão. Se gun do a Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral (PRF), acon te ceu um aci den te ti po
co li são fron tal, en vol ven do uma ca mi nho ne te e uma
car re ta.

De acor do com in for ma ção da PRF, o cho que acon te- 
ceu por vol ta do meio dia, na al tu ra no km 90 da BR-135.
Os veí cu los en vol vi dos na co li são são uma car re ta Ive co,
bran ca, e uma ca mi nho ne te Toyota Hi lux, pra ta com
pla ca do Ce a rá, que co li di ram fron tal men te.

O con du tor da Hi lux fi cou pre so nas fer ra gens sen do
re ti ra do e le va do ao hos pi tal de Ita pe cu ru Mi rim em es- 
ta do gra vís si mo. A ví ti ma, que não te ve o no me di vul ga- 
do, mor reu no hos pi tal. Já o mo to ris ta da car re ta não te- 
ve le sões.

Com a co li são hou ve in ter di ção da via até as 17h. De
acor do com a PRF, du ran te es se pe río do, o flu xo de veí- 
cu los ocor reu pe lo acos ta men to do sen ti do de cres cen- 
te. Até o fe cha men to do bo le tim da PRF, a car re ta ain da
ocu pa va par ci al men te a fai xa no sen ti do de cres cen te.

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021

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


oimparcial.com.br ESPORTES Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 11

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

SEM SUSPEITA

Jogos decisivos vão
ser no mesmo horário
NERES PINTO

A
s du as úl ti mas equi pes clas si- 
fi ca das pa ra a fa se se mi fi nal 
do Cam pe o na to Es ta du al se- 
rão co nhe ci das em uma úni- 

ca da ta e no mes mo ho rá rio. Foi o que 
de ci diu a Fe de ra ção Ma ra nhen se de 
Fu te bol, con for me o úl ti mo co mu ni- 
ca do en vi a do aos clu bes e à im pren sa 
pe lo vi ce-pre si den te de fu te bol da en- 
ti da de, Hans Ni na. Ele não men ci o- 
nou mai o res de ta lhes pa ra a to ma da 
de po si ção, mas sa be-se que o ob je ti- 
vo é evi tar es pe cu la ções so bre a de fi- 
ni ção dos ad ver sá ri os que vão à ter- 
cei ra fa se. Os jo gos da se gun da fa se 
(vol ta) en tre Ia pe x Ju ven tu de, no Cas- 
te lão, e Pi nhei ro x São Jo sé, no Cos ta 
Ro dri gues, têm iní cio mar ca do pa ra 
as 15h30  da pró xi ma quin ta-fei ra, dia 
29.

Se gun do o re gu la men to da com pe- 
ti ção, os dois clas si fi ca dos nes se qua- 
dran gu lar vão en fren tar Mo to e Sam- 
paio Cor rêa, que já es tão ga ran ti dos 
após ter mi na rem a pri mei ra fa se em 
pri mei ro e se gun do lu ga res, res pec ti- 
va men te. Os ru bro-ne gros vão en- 
fren tar o quar to co lo ca do e os tri co lo- 
res en ca ram o ter cei ro lu gar. Não há 
van ta gem de gol mar ca do fo ra de ca- 
sa, fi can do a úl ti ma par ti da na se de 
dos que ob ti ve ram mai o res pon tu a- 
ções.

Os jo gos es tão sen do dis pu ta dos na 
ca pi tal e in te ri or (São Ma teus e Pi- 
nhei ro). Na pri mei ra par ti da da fa se 
ida, no úl ti mo do min go, o Ju ven tu de 
lar gou com uma vi tó ria fol ga da so bre 
o Ia pe, no Es tá dio Pi nhei rão, por 3 a 0.

Nú me ros

MOTO CLUB E SAMPAIO CORRÊA ESTÃO GARANTIDOS NAS SEMIFINAIS DO MARANHENSE

Por is so,  tem a van ta gem de se clas si- 
fi car até com der ro ta de dois gols na 
pró xi ma par ti da.

Ao Ia pe, res ta rá de vol ver o re vés ao 
ad ver sá rio, com so bra (qua tro gols) 
pa ra per ma ne cer so nhan do com a se- 
mi fi nal. Se hou ver em pa te, o clas si fi- 
ca do se rá co nhe ci do por meio das co- 
bran ças de ti ros li vres di re to da mar ca 
pe nal. On tem, foi re a li za do o pri mei ro 
con fron to en tre São Jo sé e Pi nhei ro, 
cu jo tér mi no ocor reu após o fe cha- 
men to des ta pá gi na.

O Sa mas pas sa a ser um gran de fa- 
vo ri to pa ra ga ran tir a va ga. No jo go do 
úl ti mo do min go, des ta que pa ra o ata- 
can te Wil li am Amen doim, au tor de 
dois gols pa ra o Ju ven tu de, que te ve 
ain da um gol mar ca do por Na tan. O 
Ia pe re tor nou a São Luís la men tan do 
a der ro ta e o des per dí cio de uma pe- 

na li da de má xi ma de fen di da pe lo go- 
lei ro Bru no após co bran ça de Edre an. 
Na sequên cia, o Po raquê fez o se gun- 
do gol.

Ao tér mi no da pri mei ra fa se do Es- 
ta du al, três jo ga do res apa re ci am co- 
mo  prin ci pais ar ti lhei ros, com três 
gols ca da: Edre an e Gus ta vo (Ia pe), 
Fe li pe Fer rei ra (Mo to), Du du e Ja já 
(Sam paio). Com dois gols, Ti a go Chu- 
la pa (Ju ven tu de), Je fi nho (Sam paio) e 
Ke ven (São Jo sé).

O go lei ro mais va za do  é Gil son (Ba- 
ca bal) com 11 gols em três jo gos. Yuri, 
tam bém do Ba ca bal, so freu oi to gols 
em ape nas du as par ti das. O BEC, 
aliás, tem a de fe sa mais va za da da 
com pe ti ção com 21 gols em se te jo- 
gos, mé dia de três por par ti da.

NO MARACANÃ

Fla terá “força máxima”
hoje contra La Calera

ARRASCAETA MARCOU GOL DA VITÓRIA DO FLA SOBRE O VELEZ

O Fla men go en fren ta os chi le nos do Unión La Ca le ra,
ho je, às 19h15, pe la Co pa Li ber ta do res da Amé ri ca, no
Ma ra ca nã.

O Fla men go fa rá dois jo gos por se ma na du ran te to do
o mês de maio, além de vi a gens pa ra jo gos fo ra do país.
Com a ma ra to na que po de che gar a no ve jo gos no mês, o
téc ni co Ro gé rio Ce ni ad mi te que o ro dí zio do elen co se- 
rá uma re a li da de.

A sequên cia Ru bro-Ne gra, na ver da de, co me çou em
abril. Des de a se ma na que an te ce deu a fi nal da Su per co- 
pa do Bra sil que a equi pe não tem ao me nos seis di as de
in ter va lo en tre par ti das. Além dis so, na se ma na pas sa- 
da, o ti me vi a jou pa ra a Ar gen ti na pa ra a es treia na com- 
pe ti ção con ti nen tal, con tra o Vé lez Sars fi eld.

O ro dí zio do elen co tam bém já vem sen do uti li za do
por Ce ni, es pe ci al men te no Ca ri o ca. “Em maio te re mos
no ve jo gos e, em al guns mo men tos, va mos pre ci sar ro- 
dar, co lo car ti mes al ter na ti vos, mes clar, co mo foi no dia
de ho je (sá ba do)”, afir mou Ce ni após a vi tó ria por 2 a 1
so bre o Vol ta Re don da.

Na par ti da que de fi niu a li de ran ça da fa se clas si fi ca- 
tó ria do Ca ri o ca e o tí tu lo da Ta ça Gua na ba ra, o Fla men- 
go atu ou com um ti me mis to. Nes ta ter ça-fei ra, pe la se- 
gun da ro da da da Li ber ta do res, en tre tan to, Ce ni de ve
man dar a cam po o que tem de me lhor. Ain da sem po der
con tar com o za guei ro Ro dri go Caio, o Fla men go de ve
re pe tir a es ca la ção que ven ceu na Ar gen ti na.

Já no pró xi mo sá ba do, no jo go de ida das se mi fi nais
do Ca ri o ca, con tra o Vol ta Re don da, a ten dên cia é de um
ti me al ter na ti vo. A ideia é re for ça da pe lo du e lo da ter cei- 
ra ro da da da Li ber ta do res, mar ca do pa ra Qui to, no
Equa dor, na ter ça-fei ra se guin te.

LESÃO BRUTAL

Weidman não vê o “lado bom”

LESÃO DO AMERICANO CHRIS WEIDMAN FOI IDENTICA A DO BRASILEIRO ANDERSON SILVA

O lu ta dor ame ri ca no Ch ris Weid man se
ma ni fes tou pu bli ca men te pe la pri mei ra
vez após so frer uma bru tal le são na per na
di rei ta du ran te sua lu ta con tra Uri ah Hall
no UFC 261 do úl ti mo sá ba do (24).

O ex-cam peão dos pe sos-mé di os pu bli- 
cou um ví deo em su as con tas nas re des so- 
ci ais, no qual agra de ceu às men sa gens de
apoio re ce bi das, in clu si ve a de An der son
Sil va, e pro me teu man ter os fãs atu a li za dos
so bre seu pro ces so de re cu pe ra ção.

Por ou tro la do, o “All-Ame ri can” ad mi tiu
de sâ ni mo e co ra ção par ti do com as fra tu- 
ras so fri das na tí bia e na fí bu la, lo go no pri- 
mei ro gol pe con tra Hall, um chu te bai xo
com a per na di rei ta.

O lan ce foi pra ti ca men te idên ti co ao da
fra tu ra da per na es quer da de An der son Sil- 
va, em lu ta con tra o pró prio Weid man em
2013. “Ten tan do en con trar a bên ção dis- 
far ça da e o la do bom dis so. Sin ce ra men te,
as sim que acon te ceu e caí no chão, ven do o
que acon te ceu com mi nha per na e quan do
a dor co me çou, es ta va ape nas ten tan do
bo tar mi nha men te em al go po si ti vo e em
me re cu pe rar. Es tou es pe ran ço so que is to
se ja o que vai sair de bom dis so. Is to não é

di ver ti do. Não con si go acre di tar no que
acon te ceu”, de sa ba fou o ex-cam peão.

Weid man de ta lhou ain da o pro ce di- 
men to a que se sub me teu, que se gun do ele
foi bem-su ce di do. “Eles co lo ca ram uma
has te de ti tâ nio atra vés da tí bia. En tão eles
pas sam pe lo jo e lho, pe gam o ti tâ nio e per-
fu ram a tí bia pa ra en di rei tá-la e dei xá-la
du ra. Mi nha fí bu la tam bém que brou, mas
acho que quan do eles jun ta ram a tí bia e a
per na fi cou re ta, a fí bu la meio que igua lou
on de es ta va que bra do, e eles acham que
ela po de se re cu pe rar so zi nha, con tan to
que eu não co lo que pe so so bre ela e tal”.

“Is to não é di ver ti do. Não con si go acre- 
di tar no que acon te ceu. (…) É bem cru el,
mas vou me re cu pe rar dis so”, Ch ris Weid- 
man. Por fim, o lu ta dor ame ri ca no ten tou
de mons trar al gum oti mis mo e con fi an ça
na re cu pe ra ção, mas con tou que o re tor no
ao oc tó go no, se ocor rer, po de de mo rar um
ano. “É bem cru el, mas vou me re cu pe rar
dis so. Acho que se rão oi to se ma nas até eu
po der an dar sem mu le tas, di ri gir e tal. E
quan to ao trei no de ver da de, não sei. Eles
dis se ram que en tre seis e 12 me ses es ta rei
pron to”, con cluiu Weid man.

Ou tras mu dan ças

• Pri mei ro trei no li vre, com 60 mi nu tos de
du ra ção e dois jo gos de pneus de es co lha
li vre por par te das equi pes.
• Clas si fi ca ção na par te da tar de, com
ape nas cin co jo gos de pneus ma ci os dis -
po ní veis.

• Se gun do trei no li vre, com 60 mi nu tos de
du ra ção e a pos si bi li da de de es co lher um
con jun to de pneus.
• Cor ri da clas si fi ca tó ria, com 100 km de
dis tân cia, e com a pos si bi li da de dos ti mes
es co lhe rem dois ti pos de pneus.

• Cor ri da de dis tân cia com ple ta (cer ca de
305 km) e uso dos dois jo gos de pneus res -
tan tes.

COM AVAL DE EQUIPES

F1 confirma corridas classificatórias
Após acor do en tre a Fór mu la 1 e equi- 

pes, a ca te go ria con fir mou nes ta se gun- 
da-fei ra que re a li za rá, ain da nes ta tem po- 
ra da, cor ri das clas si fi ca tó ri as que vão
subs ti tuir o atu al for ma to de de fi ni ção do
grid de lar ga da pa ra as pro vas do do min- 
go. A no vi da de se rá exe cu ta da em três
gran des prê mi os, co me çan do com o GP
da In gla ter ra em 18 de ju lho e ten do os
GPs da Itá lia e do Bra sil co mo ou tras pro- 
vá veis op ções.

Mu dan ça mais ra di cal no for ma to das
eta pas nos úl ti mos anos, as pro vas clas si- 
fi ca tó ri as vão pro vo car uma re for mu la ção
em to do o fim de se ma na: a sex ta-fei ra
pas sa rá a con tar com ape nas um trei no li- 
vre e a clas si fi ca ção com três seg men tos
pa ra a cor ri da do sá ba do – an te ci pa da por
um se gun do trei no li vre.

Os re sul ta dos da cor ri da clas si fi ca tó ria,
en cur ta da em um tra je to de 100 km com
cer ca de 30 mi nu tos, vão de fi nir as po si- 
ções de lar ga da pa ra a pro va prin ci pal,
man ti da no do min go. Não ha ve rá ce rimô- 
nia de pó dio, mas o ven ce dor da pro va do
sá ba do re ce be rá um tro féu e três pon tos
ex tras; va len do dois pa ra o se gun do co lo- 
ca do e um pa ra o ter cei ro.

Em bo ra drás ti ca, a mu dan ça de ve ser
pon tu al, pa ra man ter a ex clu si vi da de da
cor ri da do do min go. O ob je ti vo da pro- 
pos ta é tor nar to do o fim de se ma na atra- 
ti vo pa ra o pú bli co. O ven ce dor da pro va
clas si fi ca tó ria se rá com pu ta do nas es ta- 
tís ti cas das po le po si ti ons. “Quan do tor- 
na mos pú bli co que que ría mos ten tar es sa
cor ri da, os or ga ni za do res das eta pas qua- 
li fi ca das pa ra o tes te ti ve ram mui tos pe di- 

dos de in gres sos. Es te for ma to tem mui tas
van ta gens; quan to me nos tem po pa ra
trei nos li vres, mais ação na pis ta. Es sa
tam bém é uma for ma de atrair mais his tó- 
ri as e pa tro ci na do res, afi nal, quan to mais
im pre vi sí vel, mais in te res san te é a cor ri- 
da”, jus ti fi cou Ste fa no Do me ni ca li, CEO
da F1.

O prin ci pal en tra ve pa ra o acor do en tre
a ca te go ria e as equi pes eram o fa tor fi- 
nan cei ro; os ti mes de man da vam um sub- 
sí dio pa ra co brir po ten ci ais da nos me câ- 
ni cos que po dem ser pro vo ca dos por uma
cor ri da ex tra no fim de se ma na, que te ria
si do fe cha do no va lor de US$ 500 mil (ou
R$ 2,7 mi lhões).

As clas si fi ca ções da sex ta-fei ra pas sa- 
rão a per mi tir ape nas o uso de pneus ma- 
ci os. Po rém, os pi lo tos po de rão uti li zar
qual quer com pos to na lar ga da da cor ri da
do do min go. Com a re du ção no nú me ro
de ses sões li vres no fim de se ma na, a F1
de ci diu que as equi pes con ta rão com um
set a me nos de pneus.

Nas cor ri das clas si fi ca tó ri as, os pit
stops não se rão obri ga tó ri os. O DRS, por
sua vez, po de rá ser uti li za do nor mal men- 
te.

O for ma to das cor ri das clas si fi ca tó ri as
em de ta lhes

Sex ta-fei ra

Sá ba do

Do min go

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021
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Nascida em Pequim, Zhao é a primeira asiática contemplada como diretora e a
segunda mulher a fazê-lo depois de Kathryn Bigelow

Bo tas de ca mi nha da

CINEMA

“Nomadland” é o grande
vencedor do Oscar 2021

“N
o ma dland” ga nhou o
Os car de me lhor fil me
nes te do min go (25) e
Ch loé Zhao fez his tó- 

ria ao ser re co nhe ci da por sua di re- 
ção, em uma edi ção pe cu li ar da noi te
mais im por tan te de Hollywood, que
ce le brou a di ver si da de e foi mar ca da
pe la pan de mi aO dra ma so bre as pes- 
so as de pou cos re cur sos que per cor- 
rem o ter ri tó rio ame ri ca no em ca mi- 
nho ne tes triun fou na prin ci pal pre- 
mi a ção do ci ne ma dos Es ta dos Uni- 
dos, mas o êxi to de Zhao de sa pa re ceu
na re de so ci al Wei bo, o Twit ter chi nês.

Nas ci da em Pe quim, Zhao é a pri- 
mei ra asiá ti ca con tem pla da co mo di- 
re to ra e a se gun da mu lher a fa zê-lo
de pois de Kathryn Bi ge low, que re ce- 
beu a es ta tu e ta dou ra da em 2010 por
“Guer ra ao Ter ror”. Zhao agra de ceu à
co mu ni da de nô ma de que ins pi rou
“No ma dland”. “Obri ga da por nos en- 
si nar o po der da re si li ên cia da es pe- 
ran ça. E por nos lem brar co mo é a ver- 
da dei ra bon da de”, dis se a ci ne as ta no
pal co, ao la do da atriz Fran ces Mc- 
Dor mand e de vá ri os “nô ma des”, que
in ter pre ta ram ver sões fic ci o nais de si
mes mos. Mc Dor mand, pro ta go nis ta
de “No ma dland”, ven ceu o seu ter cei- 
ro Os car de me lhor atriz. Ela se tor nou
a quar ta mu lher a ga nhar três prê mi os
da Aca de mia, de pois de Meryl Stre ep,
In grid Berg man e Katha ri ne Hep burn
(a re cor dis ta com qua tro).

Ela tam bém re ce beu um Os car co- 
mo pro du to ra de “No ma dland”.

“Não te nho pa la vras. Mi nha voz es- 
tá nas mi nhas cos tas”, dis se a atriz, ci- 
tan do um per so na gem de Sha kes pe a- 
re ao re ce ber o prê mio.

“Sa be mos que a es pa da é o nos so
tra ba lho. E gos to do tra ba lho. Obri ga- 
do por sa be rem. E obri ga do por is to”,
com ple tou.

Anthony Hop kins sur pre en deu ao
triun far co mo me lhor ator por “Meu
Pai”, um prê mio que se es pe ra va que
fos se pa ra o fa le ci do Chadwick Bo se- 
man. Hop kins tor nou-se, aos 83 anos,
o ator de mais ida de a ga nhar um Os- 
car com pe ti ti vo na his tó ria da pre mi- 
a ção. O ator não vi a jou a Los An ge les,
nem foi a um cen tro ha bi li ta do em
Lon dres pa ra acei tar o prê mio.

O fil me, adap ta do pe lo dra ma tur go
fran cês Flo ri an Zel ler, tam bém ga- 
nhou o prê mio de me lhor ro tei ro
adap ta do. O es cri tor e di re tor re ce beu
o prê mio em Pa ris. A ce rimô nia he te- 
ro do xa foi ce le bra da so bre tu do de
for ma pre sen ci al e ao vi vo na es ta ção
fer ro viá ria do cen tro his tó ri co de Los
An ge les, pa ra po der res pei tar os pro- 
to co los sa ni tá ri os da pan de mia, e reu- 
niu as es tre las de Hollywood pe la pri- 
mei ra vez em mais de um ano.

O prê mio de atriz co ad ju van te foi,
co mo se es pe ra va, pa ra a sul-co re a na
Youn Yuh-jung, pe lo re tra to da avó em
“Mi na ri”, um dra ma au to bi o grá fi co
so bre uma fa mí lia co re a na que mi gra
pa ra os Es ta dos Uni dos.

Em um apre ci a do dis cur so, ela dis- 
se que não acre di ta va nas com pe ti- 
ções e que não fa zia sen ti do ven cer
Glenn Clo se, que vol tou a per der o
prê mio da Aca de mia após ter si do in- 
di ca da oi to ve zes.

“In ter pre ta mos pa péis di fe ren tes,
não po de mos com pe tir uma com a

ou tra. Es ta noi te ti ve um pou co de
sor te”, acres cen tou.

Clo se en ca rou com le ve za sua mais
re cen te der ro ta por “Era uma vez um
so nho”, ao par ti ci par de uma se ção
apa ren te men te im pro vi sa da so bre
seus co nhe ci men tos de mú si ca e rir às
gar ga lha das após fa zer um pas so in- 
co mum em uma fes ta tão só bria.

Da ni el Kaluuya ga nhou co mo ator
co ad ju van te pe la in ter pre ta ção do lí- 
der dos Pan te ras Ne gras nos anos
1960 em “Ju das e o Mes si as Ne gro”. O
fil me tam bém ga nhou o Os car de me- 
lhor can ção pa ra H.E.R, que já co le ci- 
o na vá ri os Grammys. Re fe rên ci as ao
ra cis mo e à vi o lên cia po li ci al pon tu a-
ram a noi te, co me çan do pe lo mo nó- 
lo go de aber tu ra da atriz e di re to ra Re-
gi na King, que men ci o nou a re cen te
con de na ção de um ex-po li ci al pe lo
as sas si na to do afro-ame ri ca no Ge or- 
ge Floyd. “Se as coi sas ti ves sem ocor-
ri do de for ma di fe ren te na se ma na
pas sa da em Min ne a po lis”, dis se, “eu
te ria tro ca do meus sa pa tos de sal to al- 
to por bo tas de ca mi nha da”. En quan- 
to is so, “Be la Vin gan ça” ga nhou o prê- 
mio de me lhor ro tei ro ori gi nal. A di re-
to ra, Eme rald Fen nell, que es ta va grá-
vi da de se te me ses quan do ro dou o
th ril ler de vin gan ça #Me Too, agra de- 
ceu ao fi lho por “não che gar até al gu- 
mas se ma nas de pois das fil ma gens”.

O fil me da Net flix “Mank”, que co- 
me çou a noi te co mo a mais in di ca da
(em 10 ca te go ri as), le vou dois prê mi- 
os em ca te go ri as téc ni cas, as sim co-
mo “A Voz Su pre ma do Blu es” e “Som
do Si lên cio”, uma po de ro sa des cri ção
da ex pe ri ên cia da per da da au di ção
da Ama zon.

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 even tos prin ci pais da sé rie,
Ze mo aca bou cap tu ra do por Bucky e
en tre gue às Do ra Mi la je, que não le va- 
ram ele pa ra ser jul ga do em Wa kan da,
mas de vol ta pa ra a Bal sa.

No en tan to, an tes de vol tar pa ra a
ce la, o vi lão con se guiu con ta tar seu
co man da do, Oez nik, res pon sá vel por
exe cu tar o pla no que eli mi nou os
Apá tri das res tan tes.

Oez nik cla ra men te con ti nua agin- 
do co mo o bra ço de Ze mo fo ra da Bal- 
sa e is so é um for te in di ca ti vo de que
ele re tor na rá em al gum mo men to, se- 
ja em al go re la ci o na do ao no vo Ca pi- 
tão Amé ri ca, ou ao Pan te ra Ne gra.

Há a ain da a pos si bi li da de de que
ele tam bém se ja re cru ta do pe la Con- 
des sa de Fon tai ne, dan do iní cio a uma
no va equi pe ao la do de John Wal ker, o
Agen te Ame ri ca no.

Sam Wil son e Bucky

Bar nes sem pre

for ma ram uma boa

du pla den tro dos

Vin ga do res e o anún cio

de uma sé rie mos tran do

as aven tu ras dos dois foi

mui to bem re ce bi do

pe los fãs.

No ca so Fal cão e o Sol da do In ver- 
nal, uma das atra ções dos Es tú di os

Mar vel pa ra o Disney+ e que faz par te
do Uni ver so Ci ne ma to grá fi co Mar vel
(UCM). A sé rie se pas sa após os even- 
tos de Vin ga do res: Ul ti ma to e de ve re- 
tra tar a tran si ção de Sam Wil son co mo
no vo Ca pi tão Amé ri ca, após a apo- 
sen ta do ria de Ste ve Ro gers. O he rói
pre ci sa jun tar for ças com Bucky Bar- 
nes, o Sol da do In ver nal, pa ra li dar
com uma no va ame a ça.

Anthony Mac kie e Se bas ti an Stan
vol tam a in ter pre tar Sam Wil son e
Bucky Bar nes, res pec ti va men te.

O elen co de Fal cão e o Sol da do In- 
ver nal tam bém con ta com a pre sen ça
de Emily Van Camp (Agen te 13), Da ni- 
el Bruhl (Ba rão Ze mo) e Wyatt Rus sell
(Agen te Ame ri ca no, per so na gem iné- 
di to na fran quia). A di re ção é de Ka ri
Sko gland.

A sé rie te rá seis epi só di os e es tre ou
no Disney+ em 19 de mar ço de 2021.

Co nhe ça os par ti ci pan tes

O reality

EX-BBB

Co nhe ça os par ti ci pan tes
do No Li mi te

A lis ta de par ti ci pan tes da no va tem po ra da de No Li- 
mi te foi di vul ga da on tem nos in ter va los do Do min gão
do Faus tão. Os co ra jo sos que en fren tam os de sa fi os do
reality são ex-BBBs. O pro gra ma es treia em 11 de maio e
te rá du as exi bi ções se ma nais, às ter ças e aos do min gos,
na Glo bo. Os epi só di os se rão re e xi bi dos no Mul tishow.
Já os as si nan tes do Globoplay te rão aces so a con teú dos
ex clu si vos.

Des ta vez, o reality fi ca sob o co man do do ve te ra no
An dré Mar ques, que já li de rou pro gra mas co mo o Vi deo
Show e, mais re cen te men te, o The Voi ce Kids.

O pri mei ro no me con fir ma do é Pau la Amo rim, 32
anos, mi nei ra par ti ci pan te do BBB 18, e que foi eli mi na- 
da no úl ti mo pa re dão an tes da fi nal. A sis ter, que é ex-jo- 
ga do ra de vô lei, che gou a en ga tar um ro man ce com o
Bre no den tro da ca sa — e o ca sal es tá jun to até ho je! Ho- 
je, ela é em pre sá ria e in flu en ci a do ra di gi tal.

Tam bém da mes ma edi ção, o mú si co Mar co Au re lio
Vi e gas, 36 anos, par ti ci pa do No Li mi te. O pau lis ta no re- 
sis tiu mais de 24 ho ras em uma pro va do BBB e dei xou a
ca sa após 11 se ma nas de con fi na men to.

An gé li ca, do BBB 15, mo ra na Bél gi ca e tra ba lha co mo
in flu en ci a do ra di gi tal e atriz. A sis ter, ho je com 39 anos,
foi a quin ta eli mi na da no Big Brother quan do par ti ci- 
pou.

Ar cre bi a no Araú jo, o Bil, dei xou o BBB 21 há pou cos
me ses, mas já es tá pron to pa ra en ca rar um no vo de sa fio
nas te las da Glo bo. O edu ca dor fí si co é de Vi la Ve lha (ES),
tem 29 anos e é mo de lo.

Ari ad na, ca ri o ca de 36 anos, par ti ci pou do BBB 11,
mas foi eli mi na da lo go na pri mei ra se ma na. Ela até ten- 
tou vol tar pa ra o pro gra ma na re pes ca gem da ca sa de vi- 
dro, mas per deu pa ra Mau Mau. Ago ra, se di vi de en tre o
Bra sil e a Itá lia e tra ba lha co mo di gi tal in flu en cer.

Gui lher me Na po li ta no, do BBB 20, tam bém es tá con- 
fir ma do no reality no vo. Du ran te a edi ção do Big
Brother, ele fi cou co nhe ci do por for mar ca sal com a
can to ra Ga bi Mar tins. O mo de lo e em pre sá rio de 29
anos foi o sex to eli mi na do da que la edi ção.

Ca rol Pei xi nho, do BBB 19, en tra pa ra a lis ta de par ti- 
ci pan tes con fir ma dos do no vo No Li mi te. A so te ro po li- 
ta na de 36 anos fi cou em ter cei ro lu gar no Big Brother, é
pu bli ci tá ria, em pre sá ria e in flu en cer.

Kaysar Da dour, vi ce-cam peão do BBB 18, tam bém es- 
tá con fir ma do! O sí rio de 31 anos em bar cou na car rei ra
de ator após o reality e foi um dos des ta ques da no ve la
Ór fãos da Ter ra. Ele tam bém já se aven tu rou co mo can- 
tor de funk.

Ela na Sil va, do BBB 19, é mais um no me con fir ma do.
Aos 27 anos, a pi au en se é en ge nhei ra agrô no ma, mo de- 
lo e in flu en cer.

Ou tro no me con fir ma do é Lu cas Chum bo, sur fis ta e
pri mei ro eli mi na do do BBB 20. Ele con quis tou o tor neio
de on das gi gan tes de Na za ré pou co tem pos após dei xar
o Big Brother. Aos 25 anos, ele se di vi de en tre Sa qua re ma
(RJ) e Por tu gal.

Glei ci Da mas ce no, a gran de cam peã do BBB 18, tam- 
bém es tá con fir ma da pa ra par ti ci par do No Li mi te! “Vo- 
cês não sa bem o pra zer que é de es tar de vol ta”, já di ria a
acre a na de 26 anos, que tra ba lha co mo mo de lo e in flu- 
en cer des de o fim do reality.

Mah moud Baydon, se xó lo go, cau sou mui to, tam bém
no BBB 18, e vai mar car pre sen ça no No Li mi te. Ele mo ra
em Goi â nia.

Iris Ste fa nel li, uma das pro ta go nis tas do BBB 7, vol ta
às te las da Glo bo. De Tu pã (SP), par ti ci pan te fi cou co- 
nhe ci da após um tri ân gu lo amo ro so com Fa ni Pa che co
(uhu, No va Igua çu!) e Di e go Ale mão (que ven ceu o
reality). Ela tra ba lhou co mo re pór ter e apre sen ta do ra e,
aos 41 anos, é em pre sá ria e in flu en cer.

Mar ce lo Zu lu, um dos “vi lões” do BBB 4, foi o sé ti mo
eli mi na do de sua edi ção. Ele já de fen deu a se le ção bra si- 
lei ra de lu ta li vre, en tre 2000 e 2004. O ca ri o ca de 40 anos
trei na atle tas do UFC.

Le van ta a ca be ça, prin ce sa, se não a co roa cai! A Jés si- 
ca Müller, do BBB 18, é mais uma con fir ma da. A ca ta ri- 
nen se era boa em pro vas de re sis tên cia e fi cou em 2º lu- 
gar em pro va de 29 ho ras de du ra ção. Ela é per so nal trai- 
ner.

An dré Mar ti nel li, do BBB 13, fe cha a lis ta de par ti ci- 
pan tes do No Li mi te. O ca pi xa ba che gou à 12ª se ma na
do reality e até re sis tiu por 18 ho ras em uma pro va de re- 
sis tên cia. Com 33 anos, ele mi nis tra pa les tras de
lifestyle.

Ao lon go das úl ti mas se ma nas, o per fil ofi ci al do No
Li mi te no Twit ter e no Ins ta gram di vul gou di cas de
quem se ri am os par ti ci pan tes: um de les foi o sex to eli- 
mi na do do BBB no ano em que en trou na ca sa mais vi gi- 
a da do Bra sil. Al guns in ter nau tas es pe cu la ram que o es- 
co lhi do é Pro jo ta, que en trou no Big Brother Bra sil 2021
e dei xou a ca sa após seis se ma nas de con fi na men to.

“Um gru po de pes so as em um am bi en te inós pi to. Re- 
cur sos li mi ta dos. E uma sé rie de de sa fi os que vão além
da con vi vên cia”: é as sim que a Glo bo des cre ve a no va fa- 
se do No Li mi te, que es tre ou pe la pri mei ra vez em 2000,
sob o co man do de Ze ca Ca mar go. Du ran te três tem po- 
ra das, foi exi bi do aos do min gos, após o Fan tás ti co. Em
2009, uma quar ta tem po ra da foi ao ar, sem o mes mo su- 
ces so.

Em 2020, o di re tor Bo ni nho avi sou que o pro gra ma
po de ria vol tar à gra de da emis so ra, mas a con fir ma ção
só veio em fe ve rei ro de 2021, com o anún cio de uma no- 
vi da de — que o elen co se ria com pos to ape nas por ex-
par ti ci pan tes do Big Brother Bra sil.

São Luís, terça-feira, 27 de abril de 2021

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

