
A política brasileira foi contamina-
da pela covid-19 e seus labirintos têm 
cheiro de necrotério. Brasília, como ca-
pital da República, exala mal 
cheiro em sua conjuntura. 
Logo ali adiante o Bra-
sil terá 400 mil debaixo 
do chão, ou transfor-
mados em cinzas nos 
crematórios.
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 BASTIDORES

Vacinação  de idosos em 
São Luís está entre as 

6 mais rápidas do Brasil 
A cidade de São Luís é uma das seis capitais brasileiras que devem imunizar completamente todos os cidadãos acima dos 60 anos ain-
da no primeiro semestre deste ano. O dado é de um levantamento do Poder 360 e leva em consideração o ritmo atual de vacinação. 

A imunização, contudo, só ocorre após a aplicação a segunda dose. No total, 208.608 mil doses já foram aplicadas na capital.
PÁGINA 3

EFEITOS DA PANDEMIA
Bares se reinventam  

para manter os negócios 

 
CPI com cheiro de necrotério 

 Educação superior,
 streaming e mercado  

KAHLIL VIANNA

Diretor de unidade da Estácio.

 Déficit 
democrático  

ANTONIO CARLOS LUA 
Jornalista 

 
OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS  

General de Divisão do Exército

Não atrapalhem 

Peixes-bois são encontrados mortos em São José de Ribamar
Três animais foram encontrados nos últimos meses, sendo dois achados mortos por pescadores e um resgatado no domingo (25) pelos Bombeiros, em Ribamar.
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Prefeitura fiscaliza feiras 
e mercados da capital
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Surf brasileiro 
empolga para 
as Olimpíadas

É como se uma meda-
lha do Brasil já estivesse 
sendo lapidada.  Gabriel 
Medina é o atual líder do 
ranking entre os homens. 
Quatro finais em quatro 
etapas disputadas. 
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PETS

Veja dicas 
para ter animais
em apartamento

PÁGINA 7

Assembleia Legislativa 
retornará atividades 

presenciais na próxima 
segunda-feira
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Governo do Estado entrega 12 mil cestas 
básicas pelo programa Comida na Mesa
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O governador Flávio Dino pontuou que o enfrentamento à pandemia exige medidas
sanitárias e socioeconômicas, frisando ações de apoio ao setor privado

COMIDA NA MESA

Governo entrega 12 mil
cestas básicas 

C
om ple men tan do as ações de
re for ço à se gu ran ça ali men- 
tar, o Go ver no do Es ta do en- 
tre gou 12 mil ces tas de ali- 

men tos a fa mí li as em vul ne ra bi li da de
no Ma ra nhão. A ini ci a ti va faz par te do
pro gra ma Co mi da na Me sa, co or de- 
na do pe la Se cre ta ria de Es ta do da
Agri cul tu ra Fa mi li ar (SAF). Nes ta eta- 
pa, fo ram 10 ci da des con tem pla das
em so le ni da de re a li za da nes ta ter ça-
fei ra (27), no Pa lá cio dos Leões.

O go ver na dor Flá vio

Di no pon tu ou que o

en fren ta men to à

pan de mia exi ge

me di das sa ni tá ri as e

so ci o e conô mi cas,

fri san do ações de apoio

ao se tor pri va do,

ex pan são dos

Res tau ran tes Po pu la res

e o pro gra ma Va le Gás.

 “O Co mi da na Me sa é um pro gra- 
ma pa ra apoi ar as fa mí li as que mais
pre ci sam, nes ta ho ra de gran de ne- 
ces si da de, fa zen do am pla par ce ria,

em fa vor da se gu ran ça ali men tar e
nu tri ci o nal”, des ta cou.

O Co mi da na Me sa tem co mo pro- 
pó si to um con jun to de ações, in cluin- 
do a ven da de re fei ção a pre ços aces sí- 
veis, es tí mu lo à agri cul tu ra fa mi li ar
com a aqui si ção de ali men tos, aces so
ao gás de co zi nha pa ra fa mí li as de bai- 
xa ren da e a do a ção de ali men tos a fa- 
mí li as em vul ne ra bi li da de so ci al. São
mais de 400 mil ces tas bá si cas já en- 
tre gues e, nes ta no va eta pa, o go ver no
dis tri bui rá mais 200 mil. Na exe cu ção
do pro gra ma se rão em pe nha dos R$
180 mi lhões.

“O go ver na dor Flá vio Di no, des de o
ano pas sa do, vem en fren tan do a pan- 
de mia em três ver ten tes, que são a da
pre ven ção, a am pli a ção da re de de
saú de e a ter cei ra, for te men te li ga da
ao pro gra ma Co mi da na Me sa, que é
ame ni zar a cri se econô mi ca do po vo
do Ma ra nhão. Na cri a ção des te pro- 
gra ma, o Go ver no vem dis tri buin do
ces tas bá si cas em to do o es ta do, fo- 
men tan do o apoio à agri cul tu ra fa mi- 
li ar e ga ran tin do mais co mi da na me- 
sa do po vo ma ra nhen se. O go ver na- 
dor foi sen sí vel em con vi dar as pre fei- 
tu ras pa ra au xi li ar no pro gra ma e ga- 
ran tir que o ali men to che gas se a to- 
dos os can tos do Ma ra nhão”, ex pli cou
o ti tu lar da SAF, Ro dri go La go.

Os mu ni cí pi os be ne fi ci a dos nes ta
eta pa com as ces tas de ali men tos fo- 
ram Ca ja pió, For tu na, Gra ça Ara nha,
Ma ti nha, Pe nal va, Pre si den te Du tra,
São Ben to, São Do min gos do Ma ra- 
nhão, Tun tum e Vi a na. En tre os itens
que com põem as ces tas de ali men tos
es tão pro du tos da agri cul tu ra fa mi li ar
co mo ar roz, fei jão, bis coi to de ba ba- 

çu, óleo de ba ba çu, azei te de ba ba çu e
mel.

O pre fei to de Pre si den te Du tra, Rai-
mun do Al ves Car va lho, o Rai mun di- 
nho da Au di o lar, agra de ceu o be ne fí- 
cio. “Mui to im por tan te e vai ser vir
mui to à nos sa po pu la ção, nes te que é
o mo men to mais di fí cil que pas sa-
mos, com a pan de mia do co ro na ví-
rus. Pre ci sá va mos mui to des te apoio e
o Go ver no do Es ta do mos tra, a ca da
dia, seu com pro mis so com as pre fei-
tu ras e seu em pe nho em aju dar”, dis- 
se. A ci da de re ce beu mais de 1.825
ces tas.

O pre fei to de Tun tum, Fer nan do
Pes soa, en fa ti zou “a im por tân cia do
pro gra ma a to dos os mu ni cí pi os ma-
ra nhen ses, em que, o Go ver no do Es- 
ta do aju da a le var co mi da a to dos que
pre ci sam e so ma com as pre fei tu ras”.

O se cre tá rio de Es ta do de De sen-
vol vi men to So ci al, Már cio Ho nai ser,
res sal tou o tra ba lho de sen vol vi do pe- 
la ges tão es ta du al es pe ci al men te nes-
se pe río do de pan de mia. “São vá ri as
ações pro mo vi das pe lo Go ver no, em
di ver sas se cre ta ri as e em par ce ria
com os mu ni cí pi os, pa ra ga ran tir o
ali men to e re for çan do o tra ba lho con-
tra a fo me e pe la se gu ran ça ali men tar
das fa mí li as em vul ne ra bi li da de so ci- 
al. Em fun ção da pan de mia, hou ve
au men to da fo me e par ce ri as e pro- 
gra mas co mo o Co mi da na Me sa são
fun da men tais”, de cla rou.

Tam bém par ti ci pa ram da so le ni da- 
de, o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão; os se cre tá ri os de Es ta do das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no
(Se cid), Már cio Jerry; e os pre fei tos
das ci da des con tem pla das.

IBGE

Maranhão pede que STF mantenha o Censo

GOVERNO FEDERAL CANCELOU O CENSO DEMOGRÁFICO DE 2021 POR CONTA DA FALTA DE ORÇAMENTO

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio
da Pro cu ra do ria Ge ral do Es ta do
(PGE), in gres sou com Ação Cí vel Ori- 
gi ná ria em ca rá ter de ur gên cia (ACO
3508) pa ra evi tar a sus pen são do Cen- 
so De mo grá fi co 2021 em ra zão da não
im ple men ta ção de atos ad mi nis tra ti- 
vos e da não des ti na ção dos re cur sos
ne ces sá ri os pa ra a re a li za ção do re- 
cen se a men to.

A co le ta e o es tu do dos da dos do le- 
van ta men to são uma im por tan te fer- 
ra men ta-ba se pa ra a ela bo ra ção de
po lí ti cas pú bli cas que aten dam às ne- 
ces si da des da po pu la ção nas es fe ras
mu ni ci pal, fe de ral e es ta du al. Des de
1940, os Cen sos De mo grá fi cos são re- 
a li za dos no Bra sil a ca da dez anos. Em
ra zão da pan de mia da Co vid-19, o
Cen so 2020 foi adi a do pe lo Go ver no
Fe de ral pa ra 2021 e pos ter ga do, no va- 
men te, sob a jus ti fi ca ti va de res tri ções
or ça men tá ri as con for me anún cio re- 
a li za do pe lo se cre tá rio es pe ci al da Fa- 
zen da do Mi nis té rio da Eco no mia,
Waldery Ro dri gues, na úl ti ma sex ta-
fei ra (23).

Com um his tó ri co de su ces si vas re- 
du ções e cor tes or ça men tá ri os des de
2019, quan do Su sa na Cor dei ro Guer ra
as su miu co mo pre si den te do IB GE, o
ques ti o ná rio amos tra do Cen so pas- 
sou por uma sé rie de su pres sões pre- 
ju di can do a in ves ti ga ção de da dos de
in te res se pú bli co.

A ACO 3508, sob re la to ria do mi nis- 
tro Mar co Au ré lio de Mel lo, tem co mo
jus ti fi ca ti va o ris co do apa ga men to de
es ta tís ti cas re la ci o na das à ra ça, gê ne- 
ro, ha bi ta ção, con cen tra ção de ren da,
in di ca do res de po bre za com im pac to
fron tal no en fren ta men to às de si gual- 
da des so ci ais pre sen tes no Bra sil, que
é um país mul ti fa ce ta do e de di men- 
sões con ti nen tais.

O pro cu ra dor ge ral do Es ta do e au- 
tor da ação, Ro dri go Maia, res sal tou
que a ina ção do Go ver no Fe de ral e do
IB GE é um pe ri go pa ra o país e cau sa
fra tu ras no pac to fe de ra ti vo e na de- 
mo cra cia.

“As res pos tas ob ti das

por meio do Cen so

De mo grá fi co são

in for ma ções de

in te res se pú bli co que

afe tam a re a li da de

econô mi ca e so ci al de

to dos, prin ci pal men te,

dos mais vul ne rá veis.

Não é pos sí vel for mu lar

po lí ti cas pú bli cas

uni for mes e re ais sem

es tes da dos”, en fa ti zou.

Com pro mis so

Re la to ria

De ba tes

SE NA DO

CPI da Co vid é ins tau ra da
A co mis são par la men tar de inqué ri to (CPI) que vai

in ves ti gar as ações do go ver no e o uso de ver bas fe de rais
na pan de mia de co vid-19 ele geu seu pre si den te nes ta
ter ça-fei ra (27). Os tra ba lhos se rão co man da dos pe lo se- 
na dor Omar Aziz (PSD-AM), que in di cou Re nan Ca lhei- 
ros (MDB-AL) pa ra a re la to ria. O vi ce-pre si den te elei to é
Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP).

Por oi to vo tos a três, Omar Aziz der ro tou Edu ar do Gi- 
rão (Po de mos-CE), que foi au tor do re que ri men to que
es ten deu o fo co de atu a ção da CPI pa ra abran ger a apli- 
ca ção de re cur sos re pas sa dos pe la União a es ta dos e
mu ni cí pi os.

O pri mei ro en con tro do co le gi a do du rou qua tro ho- 
ras e quin ze mi nu tos e foi fei to de for ma se mi pre sen ci al
com par te dos par la men ta res par ti ci pan do via in ter net.
A elei ção, no en tan to, foi se cre ta, res tri ta aos que com- 
pa re ce ram ao Se na do.

O pre si den te re cém-em pos sa do mar cou pa ra a pró xi- 
ma quin ta-fei ra (28), às 9h, um no vo en con tro pa ra
apro va ção do pla no de tra ba lho, quan do tam bém já po- 
de rão ser ana li sa dos e vo ta dos os pri mei ros re que ri- 
men tos. En tre eles, es tão pe di dos pa ra oi ti va do atu al
mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, e dos ou tros três
que o an te ce de ram na pas ta: Luiz Hen ri que Man det ta,
Nel son Tei ch e Edu ar do Pa zu el lo.

Omar Aziz já adi an tou que Man det ta, mi nis tro na
épo ca que a pan de mia co me çou, de ve ser o pri mei ro a
ser ou vi do, já na pró xi ma ter ça-fei ra (4).

Ao as su mir a pre si dên cia, o se na dor pro me teu um
tra ba lho téc ni co e lem brou que exis te gran de pres são
pa ra que os par la men ta res to mem de ci sões equi li bra- 
das e co e ren tes.

“Não dá pra dis cu tir ques tões po lí ti cas em ci ma de
qua se 400 mil mor tos. Não me per mi to fa zer is so, até
por que aca bo de per der um ir mão. Não ha ve rá pre jul ga- 
men to de mi nha par te. Te mos que sair da qui de ca be ça
er gui da mos tran do os ca mi nhos que o Bra sil pre ci sa se- 
guir”, afir mou.

A pri mei ra par ti ci pa ção do re la tor Re nan Ca lhei ros
foi com um dis cur so de 25 mi nu tos, quan do ga ran tiu
que a in ves ti ga ção se rá des po li ti za da. Se gun do ele, CPI
não é si gla de co mis são par la men tar de in qui si ção, por
is so “ne nhum ex pe di en te te ne bro so das ca ta cum bas do
San to Ofí cio se rá uti li za do”.

“A CPI, alo ja da em uma ins ti tui ção se cu lar e de mo- 
crá ti ca, que é o Se na do, tam pou co se rá um ca da fal so
com sen ten ças pre fi xa das ou al vos se le ci o na dos. Não
so mos dis cí pu los nem de Del tan Da lag nol, nem de Ser- 
gio Mo ro. Não ar qui te ta re mos te ses sem pro vas
ou power points con tra quem quer que se ja. Não de se- 
nha re mos o al vo pa ra de pois dis pa rar a fle cha. Não re e- 
di ta re mos a Re pú bli ca do Ga leão. Agi re mos com im par- 
ci a li da de, a par tir de de ci sões co le ti vas, sem co mi chões
mo no crá ti cos. Nin guém ar gui rá ne nhum ti po de sus- 
pei ção no fu tu ro des se tra ba lho”, dis se.

Em alu são ao ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, Re nan Ca- 
lhei ros dis se que o Mi nis té rio da Saú de foi en tre gue a
um não es pe ci a lis ta, evi den ci an do uma tra gé dia anun- 
ci a da. 

“O re sul ta do fa la por si só: no pi or dia da co vid, em
ape nas qua tro ho ras, o nú me ro de bra si lei ros mor tos foi
igual ao de to dos que tom ba ram nos cam pos de ba ta lha
da Se gun da Guer ra Mun di al. O que te ria acon te ci do se
ti vés se mos en vi a do um in fec to lo gis ta pa ra co man dar
nos sas tro pas? Pro va vel men te um mor ti cí nio, por que
guer ras se en fren tam com es pe ci a lis tas, se jam bé li cas
ou guer ras sa ni tá ri as. A di re triz é cla ra: mi li tar nos quar- 
teis e mé di cos na saú de! Quan do se in ver te, a mor te é
cer ta, e foi is so que la men ta vel men te pa re ce ter acon te- 
ci do. Te mos que ex pli car co mo, por que is so ocor- 
reu”, afir mou.

A reu nião inau gu ral da CPI foi aber ta pe lo se na dor
Ot to Alen car (PSD-BA), por ser o mais ido so ti tu lar da
co mis são. Co mo já era es pe ra do, par la men ta res go ver- 
nis tas abri ram os tra ba lhos apre sen tan do ques ti o na- 
men tos, com ques tões de or dem an tes de a elei ção ser
re a li za da.

Mes mo sem ser in te gran te do co le gi a do, o se na dor
Flá vio Bol so na ro (Re pu bli ca nos-RJ) pe diu a pa la vra pa- 
ra de fen der o go ver no. Ele afir mou que o par la men tar
que es ti ver na CPI e que “qui ser su bir nos cai xões dos
qua se 400 mil mor tos pa ra fa zer po li ti ca ras tei ra e ba ra- 
ta” se rá iden ti fi ca do, jul ga do e ava li a do pe la po pu la ção.

Ele dis se ain da que não há co mo o se na dor Re nan Ca- 
lhei ros, pai do go ver na dor de Ala go as, Re nan Fi lho, ter
uma pos tu ra isen ta co mo re la tor da co mis são. 

Se gun do Flá vio Bol so na ro, o par ti do Re pu bli ca nos
vai ava li ar se con ti nu a rá per ten cen do ao blo co Uni dos
pe lo Bra sil, do qual faz par te o MDB. O par la men tar re- 
cla mou que se quer foi con sul ta do so bre a in di ca ção dos
no mes que com po ri am a CPI. 

O lí der do MDB, Edu ar do Bra ga (MDB-AM), de fen- 
deu-se di zen do que o Re pu bli ca nos sem pre foi tra ta do
com res pei to e dig ni da de.

“Vá ri as ve zes o MDB ce deu va ga. Mas ces são de va gas
não é uma de ci são uni la te ral do lí der. É co le gi a da, do
par ti do e da ban ca da. No ca so des ta CPI, o MDB não ce- 
deu por que seus mem bros não que ri am ce der. Por que
eles que rem dis cu tir o que im por ta: não ne gar aos bra si- 
lei ros uma po lí ti ca que sal ve vi das”, dis se Bra ga, que pa- 
ra be ni zou Flá vio Bol so na ro por es tar usan do más ca ra.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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São Luís deve imunizar público acima de 60 anos antes de junho. O dado é de um
levantamento do Poder 360 e leva em consideração o ritmo atual de vacinação

COMBATE À COVID

Vacinação de idosos
em São Luís avança
DA REDAÇÃO

A
ci da de de São Luís é uma das 
seis ca pi tais bra si lei ras que 
de ve imu ni zar com ple ta- 
men te to dos os ci da dãos aci- 

ma dos 60 anos ain da no pri mei ro se- 
mes tre des te ano. O da do é de um le- 
van ta men to do Po der 360 e le va em 
con si de ra ção o rit mo atu al de va ci na- 
ção.

A imu ni za ção, con tu do, só ocor re 
após a apli ca ção a se gun da do se. No 
to tal, 208.608 mil do ses já fo ram apli- 
ca das na ca pi tal, o que re pre sen ta 
qua se 20% de to das as do ses apli ca das 
no Ma ra nhão, de acor do com o Va- 
cinô me tro da Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de (SES).

Ido sos de 60 anos co me çam a re ce- 
ber nes ta ter ça-fei ra (27) a va ci na con- 
tra a Co vid-19 e a exem plo do que vem 
acon te cen do des de o iní cio da cam- 
pa nha, a Pre fei tu ra de São Luís or ga- 
ni zou a va ci na ção por mês de nas ci- 
men to pa ra evi tar aglo me ra ções.

A va ci na ção pa ra es ta fai xa etá ria 
se gue até quin ta-fei ra (28) e se rá apli- 
ca da, ex clu si va men te, no Cen tro de 
Mu ni ci pal de Va ci na ção e no dri ve th- 
ru ins ta la dos na Uni ver si da de Fe de ral 
do Ma ra nhão (UF MA). Nes ta ter ça-
fei ra, va ci nam pe la ma nhã os ido sos 
de 60 anos nas ci dos nos me ses de ja- 
nei ro e fe ve rei ro e à tar de os nas ci dos 
em mar ço e abril.

Ao com pa re cer ao lo cal de va ci na-

NO TOTAL, 208.608 MIL DOSES JÁ FORAM APLICADAS NA CAPITAL MARANHENSE

ção os ido sos de vem apre sen tar com- 
pro van te de re si dên cia e do cu men to 
de iden ti da de com fo to. Em re la ção 
aos pro fis si o nais da re de mu ni ci pal 
de edu ca ção con ti nu am sen do va ci- 
na dos nes ta ter ça-fei ra pro fis si o nais 
da ati va, com 50 anos ou mais, que 
atu am na re de bá si ca de São Luís, 
con for me lis ta en ca mi nha da pe la Se- 

cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção (Se- 
med) pa ra a Se mus. Pe la ma nhã, va ci- 
nam os nas ci dos de ja nei ro a ju nho e à 
tar de de ju lho a de zem bro.

Pa ra es ses pro fis si o nais, a va ci na- 
ção tam bém es tá sen do re a li za da no 
Cen tro de Va ci na ção ins ta la do na UF- 
MA.

PRÓXIMA SEMANA

Assembleia retornará atividades presenciais 

O PRESIDENTE DO PARLAMENTO, DEPUTADO OTHELINO NETO (PCDOB), NA SESSÃO REMOTA DESTA TERÇA-FEIRA (27)

A Me sa Di re to ria da As sem bleia Le- 
gis la ti va do Ma ra nhão, por meio de
Re so lu ção Ad mi nis tra ti va, de ter mi- 
nou o re tor no das ati vi da des pre sen- 
ci ais da Ca sa, de mo do in te gral, a par- 
tir da pró xi ma se gun da-fei ra (3). O
pre si den te do Par la men to, de pu ta do
Othe li no Ne to (PC doB), in for mou, na
ses são re mo ta des ta ter ça-fei ra (27),
que o dis po si ti vo es ta be le ce um ho rá- 
rio de fun ci o na men to com re a li za ção
de es ca la de tra ba lho, a fim de con ti- 
nu ar re du zi da a cir cu la ção de pes so- 
as.

Na ses são da pró xi ma ter ça-fei ra
(4), os par la men ta res vão apre ci ar o
Pro je to de Re so lu ção Le gis la ti va, que
pos si bi li ta ao pre si den te con vo car até
qua tro ses sões or di ná ri as ou ex tra or- 
di ná ri as por se ma na e, ain da, mo di fi- 
car sua es tru tu ra, adi ci o nan do, além
do Pe que no Ex pe di en te e Or dem do

Dia, o tem po dos par ti dos.
“As ses sões, ini ci al men te, te rão um

ca rá ter hí bri do, ou se ja, quem pre fe rir
par ti ci par re mo ta men te, já fi ca pre vi- 
a men te au to ri za do, e quem qui ser vir
ao Ple ná rio, tam bém já po de rá, evi- 
den te men te, aten den do aos pro to co- 
los sa ni tá ri os pa ra que evi te mos que
al guém se ja con ta mi na do aqui nas
de pen dên ci as”, es cla re ceu.

O par la men tar pe diu a com pre en- 
são dos co le gas par la men ta res pa ra
que, ape sar do re tor no pre sen ci al, o
aces so à Ale ma con ti nue ri go ro so.
“Vai ser ain da em re gi me de es ca las e
con ti nu a re mos com o ri gor ne ces sá- 
rio no aces so, por que, in fe liz men te,
per ce be mos que a se gun da on da da
pan de mia da Co vid-19 foi ain da mais
for te que a pri mei ra, em quan ti da de
de ca sos da do en ça e, so bre tu do, de
óbi tos”, ex pli cou.

Ho rá rio

De acor do com a Re so lu ção, o ho- 
rá rio de fun ci o na men to na Ca sa se rá
das 8h às 17h, sen do que o di re tor ou
res pon sá vel pe lo se tor de ve rá ado tar a
es ca la de tra ba lho e en ca mi nhar à Di- 
re to ria de Re cur sos Hu ma nos e ao Ga- 
bi ne te Mi li tar a re la ção dos ser vi do-
res, de ven do as se gu rar o dis tan ci a- 
men to en tre as pes so as em seu lo cal
de tra ba lho.

O do cu men to de ter mi na, tam bém,
que to dos  os ser vi do res e co la bo ra do- 
res são obri ga dos a uti li zar e per ma-
ne cer com más ca ras de pro te ção e
ob ser var a eti que ta res pi ra tó ria. Tam- 
bém fi cam sus pen sas vi a gens, em
mis são ofi ci al, de ser vi do res pú bli cos
a ou tros es ta dos, ex ce to nos ca sos ur-
gen tes e ina diá veis.

“É in ter fe rên cia in de vi da que sub trai a li -
ber da de do Se na do. Me di da or ques tra da
pe lo go ver no Bol so na ro. A CPI é in ves ti ga -
ção cons ti tu ci o nal do Le gis la ti vo e não
uma ati vi da de ju ris di ci o nal.”

O pas sa do é uma pa ra da (1)

O pas sa do é uma pa ra da (2)

São Luís va ci nan do

CPI com chei ro de
ne cro té rio

A po lí ti ca bra si lei ra foi con ta mi na da pe la co vid-19 e
seus la bi rin tos têm chei ro de ne cro té rio. Bra sí lia, co mo
ca pi tal da Re pú bli ca, exa la mal chei ro em sua con jun tu- 
ra. Lo go ali adi an te o Bra sil te rá 400 mil de bai xo do chão,
ou trans for ma dos em cin zas nos cre ma tó ri os.

Mas, es sa tra gé dia ca tas tró fi ca de di men são con ti- 
nen tal, sem ve la e sem ve ló rio foi, es tu pi da men te, en ca- 
la cra da no cen tro da dis pu ta pre si den ci al de 2022. A co- 
vid-19 já vi rou te ma prin ci pal da elei ção pre si den ci al
da qui a 17 me ses. A CPI da Co vid, ins ta la da no Con gres- 
so, tem ou tro no me ocul to: CPI da Su ces são pre si den ci- 
al e tam bém es ta du al.

O país, in cen ti va do pe lo pre si den te da Re pú bli ca es tá
di vi di do en tre apoi a do res de Bol so na ro, que são con tra
uso de más ca ra, do dis tan ci a men to e até da va ci na, tu do
is so em no me da aber tu ra das ati vi da des econô mi cas
sem res tri ção. Se ria a sal va ção da Eco no mia.

No ou tro ex tre mo do ce ná rio es tão seus opo si to res e
os atin gi dos pe la pan de mia na par te mais do lo ro sa. As
400 mil vi das per di das. Fi ca a dor eter na e in cu rá vel. No
meio des se in fer no que já pas sou de dois anos, es tão os
po lí ti cos e seus se gui do res de ba ten do as elei ções de
2022, com elei ções pre si den ci al e es ta du al. E mui tos,
pou co in co mo da dos.

Quem se gue Jair Bol so na ro quer ver tu do nor mal e
acre di ta até que os nú me ros de mor tos são fa bri ca dos
pe las mí di as e pe los go ver na do res. A eco no mia, pa ra
eles, é que pre ci sa ser sal va. As pes so as, cu jos cor pos en- 
tram em fi las de hor ror na por ta dos ce mi té ri os, não im- 
por tam tan to quan to os em pre gos per di dos e em pre sá- 
ri os que fa li ram.

O ou tro seg men to quer pu nir o pre si den te com um
im pe a ch ment, que já acu mu la um amon ta do de mais
de 100 pe di dos na Câ ma ra dos De pu ta dos. En quan to is- 
so, o Pa lá cio do Pla nal to usa to do o po der de ma no bra,
pa ra im pe dir o fun ci o na men to da CPI da Co vid. Co mo
não con se guiu im pe dir a ins ta la ção, a guer ra po lí ti ca e
ju rí di ca ago ra é pa ra não dar em na da.

Bol so na ro quer, a to do cus to, ti rar o fo co da CPI so bre
o Pla nal to. Mon te ou um es qua drão de van guar da pa ra
ar ras tar os go ver na do res pa ra o cen tro das in ves ti ga- 
ções. Eles re ce be ram pe sa das so mas fe de rais pa ra com- 
ba ter a co vid e o go ver no ten tar in cri mi nar os que ele
des clas si fi ca co mo “pseu dos go ver na do res”.

Quer pe gar pos sí veis ir re gu la ri da des e mos trar que a
cul pa da mor tan da de não é de le, mas de quem de cre ta
lock down, pa ra li sam a eco no mia e ain da rou bam o di- 
nhei ro da Pan de mia. Por tan to, a CPI tan to po de dar em
na da, des mo ra li zan do o Con gres so, quan to mu dar a
his tó ria da cri se sa ni tá ria, com tra ba lho téc ni co e im- 
par ci al. 

Se rá te me ro so um de sas tre ca so a CPI pe gue o far to
ma te ri al que dis põe e o jo gue num ven ti la dor, es pa lhan- 
do o co ro na ví rus pa ra den tro das ur nas 2022, tor nan do
o fe dor de ne cro té rio ain da mais in su por tá vel.

 (Re nan Ca lhei ros, al vo de de ci são ju di ci al pa ra bar rá-
lo co mo re la tor da CPI da Co vid)

Os lan ces da po lí ti ca são tão inex pli cá veis quan to
uma plu ma de al go dão se trans for mar uma pé ta la de ro- 
sa. O ex-go ver na dor Jo sé Rei nal do Ta va res, que rom peu
com Flá vio Di no em 2018 por não con se guir dis pu tar o
Se na do, ago ra es tá de vol ta à equi pe fla vis ta.

Em 2006, no go ver no do Es ta do, Jo sé Rei nal do apoi ou
o en tão juiz fe de ral Flá vio Di no tro car a to ga pe la car rei- 
ra po lí ti ca. Po rém, em 2018, Zé Rei nal do saiu ati ran do,
“de cep ci o na do com Di no”, pre ven do até sua der ro ta na
re e lei ção. Ago ra se rá di re tor do Por to do Ita qui, car go na
en gre na gem da Emap.

Ci tan do ma té ria do por tal Poder360, o pre fei to Edu- 
ar do Brai de re pro du ziu em seu twit ter:  “Só seis ca pi tais
bra si lei ras con se gui rão imu ni zar pes so as aci ma de 60
anos no pri mei ro se mes tre. E São Luís é uma de las!” Ele
pa ra be ni za as equi pes en vol vi dos “nes sa mis são que é
sal var vi das”.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021
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KAH LIL VI AN NA
Di re tor de uni da de da Es tá cio.

AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta

Educação superior, streaming e mercado

Co lo car es sas três

pa la vras em uma

mes ma fra se pa re ce

es tra nho e pro vo ca ti vo,

mas o ob je ti vo é tra zer

uma re fle xão so bre o

fu tu ro das mo da li da des

de en si no.

Ini ci a mos bus can do res pon der
uma das per gun tas mais fre quen tes
pa ra quem tra ba lha na área edu ca ci o- 
nal: A edu ca ção su pe ri or pre sen ci al
dei xa rá de exis tir? O en si no di gi tal se- 
rá a úni ca op ção? Tal vez a res pos ta
pos sa es tar con ti da no exem plo de um
ou tro mer ca do, que so freu mu dan ças
sig ni fi ca ti vas ao lon go do tem po, mas
não o da edu ca ção su pe ri or.

 
Ve ja mos: O te a tro não foi subs ti tuí- 

do pe lo Ci ne ma, po rém adap tou-se a

uma no va re a li da de de ni cho. O Ci ne- 
ma, con si de ra do a sé ti ma ar te, por
sua vez atra ves sou o úl ti mo sé cu lo
pre ci san do re a li zar mu dan ças pro- 
fun das (ca be aqui um ar ti go es pe cí fi- 
co pa ra fa lar so bre trans for ma ções no
mo de lo de ne gó cio, com pe ti ção e so- 
bre vi vên cia), ten do em vis ta a po pu- 
la ri za ção ao lon go da his tó ria, da TV,
ho me ví deo, DVD, TV fe cha da e atu al- 
men te en fren ta a for ça dos Stre a- 
mings, e acre di tem, em 2018 a in dús- 
tria ci ne ma to grá fi ca te ve lu cro re cor- 
de de U$ 96,8 bi lhões.

 
Ho je, te a tro, ci ne ma, te le vi são e

stre a ming são ser vi ços que aten dem
seus cli en tes em di fe ren tes mo men- 
tos de su as ne ces si da des, co e xis tin do
e pro mo ven do ex pe ri ên ci as es pe cí fi- 
cas, com am pli tu des e abran gên ci as
dis tin tas, mas de um mes mo pro pó si- 
to: In for ma ção e en tre te ni men to.

 
A Edu ca ção de for ma ge ral, ao que

tu do in di ca es tá ca mi nhan do pa ra o
for ta le ci men to da co e xis tên cia de
mo da li da des e su as múl ti plas pos si bi- 
li da des, se ja pre sen ci al, se ja o di gi tal e
o hí bri do, re ti ran do o ver niz ar cai co
de seu mo de lo se cu lar, am pli an do-se
em con so nân cia com a pró pria evo lu- 
ção da tec no lo gia, que tem in flu en ci- 
a do co mo as no vas ge ra ções ex pe ri- 
men tam o co nhe ci men to e tem di ta- 

do o rit mo das ne ces si da des de mu- 
dan ças, em sin to nia com as no vas for- 
mas de apren di za do que vem sur gin- 
do dia após dia.

 Per gun to-lhes: Quan do vo cê pre ci-
sa ti rar uma dú vi da so bre al go que
com prou, vo cê lê o ma nu al ou aces sa
o tu to ri al na in ter net co mo a mai o ria
das pes so as fa zem? A par tir des ta res-
pos ta, per ce be mos a ine vi ta bi li da de
de de ci sões pau ta das pe las von ta des e
ne ces si da des úni cas e ex clu si vas do
pú bli co, de acor do com seu bol so, dis-
po ni bi li da de de tem po, in te res se e ve- 
ja, prin ci pal men te pe la sua adap ta- 
ção a for ma de apren di za gem, uma
vez que a for ma com que apren de mos
tam bém mu dou.

 
O Mer ca do de edu ca ção nun ca vi- 

ven ci ou trans for ma ções tão in ten sas
co mo as do ano de 2020, e is so por um
la do é ex ce len te, pois a edu ca ção vol- 
ta a es tar nos cen tros dos de ba tes, e
vê-se o re al im pac to, va lor e im por- 
tân cia que sua even tu al au sên cia po-
de cau sar na so ci e da de. 

O en si no hí bri do, tão dis cu ti do atu- 
al men te, tem se mos tra do ca da vez
mais de mo crá ti co e me nos ex clu den- 
te, é o fu tu ro, é ne ces sá rio e te rá um
tem po de adap ta ção e acei ta ção.

Déficit democrático

Nu ma so ci e da de cons truí da sob a
égi de do ma chis mo e do pa tri ar ca lis- 
mo, a re pre sen ta ti vi da de das mu lhe- 
res na po lí ti ca bra si lei ra con ti nua sen- 
do ba li za da por ex pres si vo qua dro de
ini qui da de, pre va le cen do ain da os va- 
lo res e re fe ren ci ais mas cu li nos nas
ins tân ci as de ci só ri as.

 
Mes mo com a Cons ti tui ção Fe de ral

de 1988 – que re pre sen tou um mar co
na lu ta por igual da de de gê ne ro, tra- 
zen do um apa ra to nor ma ti vo que é
re fe ren ci al no to can te ao di rei to das
mu lhe res – as es ta tís ti cas não apon- 
tam re du ção na es pi ral de de si gual da- 
de.

 
Em bo ra ocu pem ho je cam pos im- 

por tan tes em pro fis sões que até há
pou co tem po eram exer ci das pre do- 
mi nan te men te pe los ho mens – re a fir- 
man do a má xi ma de que com pe tên- 
cia não tem gê ne ro – as mu lhe res ain- 
da en fren tam me ca nis mos de neu tra- 
li za ção ins ti tuí dos pa ra tor nar de si- 
gual a sua par ti ci pa ção no exer cí cio
do po der po lí ti co.

 
O ma chis mo per ma ne ce en rai za do

na po lí ti ca bra si lei ra. O ter mo ‘dé fi cit
de mo crá ti co de gê ne ro’ não es tá in se- 
ri do na pau ta de dis cus são po lí ti ca do
país, im pe din do o aces so das mu lhe- 
res às ins tân ci as de po der. Os par ti dos
po lí ti cos fa zem pou co es for ço pa ra
cum prir a Lei 12.034/2009, se gun do a
qual to das as le gen das são obri ga das a
ter pe lo me nos 30% de can di da tu ras
fe mi ni nas.

 
O Par la men to bra si lei ro, por sua

vez, con ti nua mar gi na li zan do as mu- 
lhe res, im pon do uma cla ra obs tru ção
po lí ti ca pa ra não le var o sis te ma re- 
pre sen ta ti vo ao uni ver so fe mi ni no. Ao
lon go dos sé cu los, a re pre sen ta ção
po lí ti ca sem pre foi um ‘af fair’ mas cu- 
li no no Bra sil, que pro mo veu um
‘apartheid’ das mu lhe res, iso lan do-as
dos de ba tes par ti dá ri os.

 
A atu al Car ta Mag na é per fei ta

quan to ao tra ta men to dos se xos. Além
dis so, as im por tan tes ino va ções in tro- 
du zi das no Có di go Ci vil, de 2002, e as
pe que nas mu dan ças efe ti va das ao
lon go dos anos no Có di go Pe nal, de
1940, ex tin gui ram inú me ros dis po si- 
ti vos que di mi nuíam ou sub ju ga vam
a fi gu ra fe mi ni na, tra zi dos pe las
Cons ti tui ções do Im pé rio (1824) e da
Re pú bli ca Ve lha (1891), que não con- 
ce de ram às mu lhe res o di rei to de vo- 
tar (jus suf frag gii) e nem de se rem vo- 
ta das (jus ho no rum), si tu a ção que
per sis tiu até as pri mei ras dé ca das do
Sé cu lo XX.

 
Mes mo as sim, as prá ti cas par ti dá- 

ri as ex clu den tes per ma ne cem ope- 
ran do so bre as mu lhe res, man ten do-
as afu gen ta das da com po si ção for mal
do po der po lí ti co, re fle xo de uma vi- 
são pa tri ar cal con ser va do ra e de um
mo de lo de ci da da nia que pri vi le gia a
ima gem mas cu li na no es pa ço pú bli- 
co.

 
Ape sar de re pre sen tar 53% do elei- 

to ra do e te nha ca pa ci da de de con tri- 
buir pa ra a cons tru ção de um pro je to
eman ci pa tó rio pa ra a so ci e da de, o
seg men to fe mi ni no no Bra sil tem po- 
si ção de co man do po lí ti co in fe ri or ao
re gis tra do em paí ses co mo o Hai ti,
Ru an da, Afe ga nis tão, Ira que, Pa quis- 

tão e Sí ria, nos le van do a ocu par a ve-
xa tó ria 154ª po si ção no ran king mun-
di al de re pre sen ta ção po lí ti ca fe mi ni- 
na, pro du zi do pe la Or ga ni za ções das
Na ções Uni das (ONU).

 
O que as mu lhe res bus cam ho je é a

igual da de de di rei tos po lí ti cos, di rei- 
tos hu ma nos, di rei tos cons ti tu ci o nais
le gí ti mos, di rei to ao res pei to, à dig ni-
da de, à edu ca ção, à mo ra dia, à saú de,
ao tra ba lho, à cul tu ra, à ci da da nia. 

Não é pos sí vel fe char os

olhos pa ra a re a li da de

per ver sa que as

mu lhe res her da ram

des de a lon gín qua

his tó ria das

ci vi li za ções.  

É pre ci so uma to ma da

de cons ci ên cia ra di cal

por par te da so ci e da de,

que de ve se en ga jar na

lu ta con tra es se fla ge lo

so ci al mi le nar.

OTÁ VIO SAN TA NA DO RÊ GO BAR ROS
Ge ne ral de Di vi são do Exér ci to

Não atra pa lhem

Mo rei al gu mas ve zes na ci da de do Rio de Ja nei ro — a
ma ra vi lho sa — e te nho óti mas re cor da ções des ses pe- 
río dos que a vi da pro fis si o nal con ce deu a mim e a mi- 
nha fa mí lia. Gos tá va mos de ir ao te a tro. Quan do o tem- 
po per mi tia, ele gía mos uma pe ça em car taz e fa zía mos o
pro gra ma cul tu ral de fim de se ma na. O da Gá vea es ta va
en tre os pre fe ri dos. Apre ciá va mos o tra ba lho dos ar tis- 
tas que su bi am ao pal co so li ta ri a men te e se sub me ti am
ao cri vo da aten ta pla teia da que les es pe tá cu los. Mo nó- 
lo gos exi gem mui to dos in tér pre tes. De man da aten ção
re do bra da nos en sai os e na exe cu ção do tex to. Os su ces- 
so ou fra cas so es tá li ga do à ca pa ci da de de en trar, sem
pe dir li cen ça, na men te e no co ra ção de seus ou vin tes.
Al can çar is so é uma ar te. Se um in di ví duo pos sui es se
dom e se pro põe a usá-lo em be ne fí cio da so ci e da de,
emol du re-o, eis um lí der ins pi ra dor.

Es sa li de ran ça po de abar car vá ri os se to res da vi da
hu ma na (ar tis tas, em pre sá ri os, re li gi o sos, mi li ta res, ci- 
en tis tas, pro fes so res … e até po lí ti cos). Di an te do que se
as sis te pe la im pren sa, tra tar do com por ta men to dos po- 
lí ti cos pas sa a ser uma ca tar se. O de sa for tu na do mo- 
men to de cri se sa ni tá ria agu da, a lem bran ça afe ti va de
mo nó lo gos te a trais e a lei tu ra de um pe que no tra ba lho
do Yuval Ha ra ri: “Na ba ta lha con tra o co ro na ví rus, fal- 
tam lí de res à hu ma ni da de” me fi ze ram re to mar o te ma
li de ran ça.

A pro pó si to, ho je (27 de abril), após la men tá vel cri se
de li de ran ça e ges tão dos go ver nan tes, ini cia-se a Co- 
mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co vid, sob a
ba tu ta do Se na do Fe de ral. A so ci e da de es pe ra efe ti vi da- 
de! Pa ra a sor te da hu ma ni da de, al guns paí ses com ha bi- 
li do sos “con dot ti e res” es tão en xer gan do a pla ní cie além
do ci mo da mon ta nha. A vas ti dão pla na e des cor ti na da
à fren te es tá se me a da de bo as ex pec ta ti vas.

Ou tros paí ses, las ti mo sa men te, não. Nes ses rin cões, a
com ple xi da de da pan de mia trans for mou os de ten to res
do po der em vi gi as so no len tos de fa róis ma rí ti mos apa- 
ga dos du ran te uma tem pes ta de bra via. Pa ra es ses man- 
da tá ri os, o po der afro di sía co (ex pres são cu nha da por
Henry Kis sin ger) pa re ce ter-lhes ine bri a do a pon to de
es can ca rar su as in sen si bi li da des mo rais. Se rão res pon- 
sa bi li za dos pe lo nau frá gio dos na vi os que se cho ca rem
nos ar re ci fes pon ti a gu dos du ran te a bor ras ca.

No tex to, Ha ra ri de fen de que o ver da dei ro an tí do to
pa ra epi de mi as é a co o pe ra ção e que a me lhor de fe sa
con tra os pa tó ge nos é a in for ma ção. In for ma ção que
pre ci sa ser ge ra da por es pe ci a lis tas con fiá veis e di fun di- 
da por ato res qua li fi ca dos.
Ato res que, co mo em um mo nó lo go de su ces so, pre ci- 
sam en trar sem pe dir li cen ça no ima gi ná rio de seus ou- 
vin tes, se gui do res ou não. O pú bli co, mes mo o mais hu- 
mil de, con se gue en ten der nu an ces se apre sen ta das
com ho nes ti da de.
Em seu li vro Dez li ções pa ra o mun do pós-pan de mia
(In trín se ca, 2020), o jor na lis ta Fa re ed Za ka ria ci ta o Bra- 
sil co mo an ti e xem plo de com ba te à pan de mia. A ra zão,
ale ga ele, al guns de seus di ri gen tes ques ti o na rem abu si- 
va men te as re co men da ções dos agen tes de saú de e, em
al guns ca sos, se re cu sa rem a aca tá-las. Uma ques tão de
mau exem plo. Is so di fi cul tou o en fren ta men to do as- 
som bro so de sa fio que tei ma em não ce der.

Com os nú me ros de mor tes e in fec ções cres cen do e
gri tan do im pi e do sa men te nos ou vi dos da po pu la ção,
va mos pre ci sar en vol ver mais es pe ci a lis tas pa ra ad mi- 
nis tra rem as ques tões pan dê mi cas sem viés ide o ló gi co.
Atri bua-se à ci ên cia o de ver de pro te ger a hu ma ni da de.

Co mo ar re ma ta Za ka ria, ao ava li ar as li de ran ças
mun di ais, a al ter na ti va im pen sá vel na era mo der na é:
“Go ver nar por ins tin to e ce le brar a ig no rân cia. Até on de
is so foi ten ta do re cen te men te os re sul ta dos fo ram de sa- 
ni ma do res”.
O pró xi mo mo nó lo go so bre a exis tên cia hu ma na, se ja
qual for o te a tro ou ator prin ci pal, de ve rá tra zer ao res- 
pei tá vel pú bli co uma men sa gem de equi lí brio, ba se a da
no co nhe ci men to pro va do dos es pe ci a lis tas e na ne ces- 
si da de de so bre vi ver da mai o ria das pes so as. Es sas, acei- 
tan do as ori en ta ções, aque les, es cu tan do com hu mil da- 
de as tri bu la ções da mas sa.

In fe re-se, da pro fu são de es tu dos aca dê mi cos, que
ou tras pan de mi as se fa rão pre sen tes no ca mi nho da hu- 
ma ni da de. Pre ci sa re mos acen der as lu zes dos fa róis. Os
fa ro lei ros, se não qui se rem aju dar, que não atra pa lhem!
Paz e Bem!

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021
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Sin to mas da co vid lon ga em cri an ças

‘Não se tra ta só de con di ções psi cos so má ti cas’

Pos sí veis tra ta men tos

Sintomas

Detectando sequelas
nos mais jovens

J
oão, de cin co anos, acor da rou co to dos os di as des- 
de que con traiu co vid-19, um mês atrás. Ele não
che gou a ser in ter na do, mas des de en tão tos se sem
pa rar, tem uma co cei ra ir ri tan te e in ces san te no na- 

riz, pas sou a sa li var mui to mais, sen te can sa ço nos bra- 
ços e uma dor que vem e vai no pé es quer do. “É uma
mon ta nha-rus sa. Ele re cla ma e per gun ta quan do vai fi- 
car bom”, con ta sua mãe, mo ra do ra de Du que de Ca xi as
(RJ).

A res pos ta pa ra es sa per gun ta, que ela ain da não en- 
con trou, vem sen do bus ca da por ca da vez mais pais,
pes qui sa do res e pro fis si o nais de saú de ao re dor do
mun do, à me di da que avan ça a pan de mia de co ro na ví- 
rus. Mas ain da há mui tas dú vi das so bre a cha ma da co- 
vid lon ga em cri an ças e ado les cen tes, uma vez que es sa
fai xa etá ria aca bou fi can do em se gun do pla no por ser
pro por ci o nal men te me nos atin gi da pe la do en ça, me- 
nos ain da com sin to mas per sis ten tes.

Dos mais de 370 mil mor tos por co vid-19 no Bra sil,
cer ca de 2 mil têm me nos de no ve anos, se gun do pes- 
qui sa do res bra si lei ros.

E se os sin to mas per sis ten tes em adul tos fo ram te ma
de cen te nas de es tu dos, por ou tro la do há até ago ra pou- 
cos es tu dos que in ves ti gam a co vid lon ga em cri an ças e
ado les cen tes, in cluin do paí ses co mo Sué cia, Itá lia e Rei- 
no Uni do.

A mai o ria dos pa ci en tes des sa fai xa etá ria que par ti ci- 
pa ram do es tu do en fren tou por me ses sin to mas co mo
insô nia, con ges tão na sal, fa di ga, di fi cul da de de con cen- 
tra ção e do res.

Ci en tis tas, pro fis si o nais de saú de e lí de res de gru po
de apoio ou vi dos pe la re por ta gem cos tu mam apon tar
um obs tá cu lo em co mum pa ra es tu dos mais am plos e
ações di re ci o na das: mui ta gen te ain da acre di ta que me- 
no res de ida de não são atin gi dos pe la co vid-19.

Re na to Kfou ri, pre si den te do De par ta men to Ci en tí fi- 
co de Imu ni za ções da So ci e da de Bra si lei ra de Pe di a tria,
diz à re por ta gem que as cri an ças na pan de mia não são
pri o ri da de “nem pa ra tra ta men to, nem pa ra ava li a ção
de se que las, nem pa ra dro gas”.

A des cri ção com adul tos é co nhe ci da por mui tos. A
fa se agu da da co vid pas sa, mas o pa ci en te en fren ta sin- 
to mas no vos e an ti gos por me ses (al guns in clu si ve os
sen tem mais de um ano de pois). Os tes tes já não de tec- 
tam a pre sen ça do ví rus, mas quem é aco me ti do sen te
co mo se a do en ça não ti ves se aca ba do, e sim en tra do em
uma no va fa se.

Em al gu mas pes so as, a cha ma da co vid lon ga (ou pro- 
lon ga da, per sis ten te) se re ve la ain da mais pe no sa ou de- 
bi li tan te do que a fa se agu da, mar ca da em ge ral pe la fal- 
ta de ar.

Os cin co sin to mas mais co muns da co vid lon ga em
cen te nas de mi lha res de adul tos são fa di ga (58%), dor de
ca be ça (44%), di fi cul da de de aten ção (27%), per da de
ca be lo (25%) e fal ta de ar (24%), se gun do pes qui sa do res
de uni ver si da des dos Es ta dos Uni dos, do Mé xi co e da
Sué cia que ana li sa ram de ze nas de es tu dos so bre o te ma
com 48 mil pa ci en tes ao to do.

As cau sas des sa con di ção em par te dos pa ci en tes não
es tão cla ra, e pes qui sa do res in ves ti gam hi pó te ses co mo
uma res pos ta in fla ma tó ria do cor po a ves tí gi os do co ro- 
na ví rus, por exem plo.

Co mo di to aci ma, há mui to me nos pes qui sas, da dos e
tes tes de cri an ças com co vid, lon ga ou não. Se gun do
Kfou ri, da So ci e da de Bra si lei ra de Pe di a tria, is so se de ve
ao fa to de que elas são “pou co in fec ta das, ra ra men te in- 
ter nam e mui to ra ra men te hos pi ta li zam. Quan do is so
acon te ce, mais da me ta de dos ca sos de for mas gra ves e
óbi tos são em cri an ças que já ti nham pa to lo gi as de ris- 
co”.

No Bra sil, to dos os di as cin co cri an ças de até no ve
anos mor rem em de cor rên cia da co vid-19, em mé dia.

Ao to do, mais de 2 mil cri an ças mor re ram no país, das
quais 1,3 mil be bês.

‘Meu fi lho po de ria ter so bre vi vi do se ti ves se si do tes- 
ta do’: a tra gé dia das cri an ças mor tas por co vid no Bra sil

Há al gu mas di fe ren ças nos sin to mas mais apre sen ta- 
dos por cri an ças e adul tos. Os mais co muns são fe bre
per sis ten te, di fi cul da de de res pi rar, pres são san guí nea
bai xa, con jun ti vi te, erup ções na pe le, com gran de pre- 
va lên cia de do res ab do mi nais e al te ra ções gas troin tes ti- 
nais (que ocor rem com bem me nos frequên cia nos
adul tos).

Uma pes qui sa do hos pi tal da Uni ver si da de Agos ti no
Ge mel li a par tir de en tre vis tas com 123 jo vens de até 18
anos in fec ta dos com co vid foi pu bli ca da re cen te men te
com al guns dos pri mei ros re sul ta dos so bre o te ma.

Da ni lo Bu on sen so e ou tros seis co le gas apon tam que
a mai or par te de las (74,4%) apre sen tou sin to mas, pou- 
cas (4,7%) fo ram hos pi ta li za das e uma pe que na quan ti- 
da de evo luiu pa ra qua dros mais gra ves co mo sín dro me
in fla ma tó ria mul tis sis tê mi ca (2,3%) e mi o car di te
(1,6%).

Dos efei tos ob ser va dos, os mais fre quen te men te re la- 
ta dos dois me ses de pois tan to em cri an ças sin to má ti- 
cas, quan to as sin to má ti cas à épo ca da de tec ção do ví rus
no cor po são: insô nia (18,6%), sin to mas res pi ra tó ri os,
in cluin do dor e aper to no pei to (14,7%), con ges tão na sal
(12,4%), fa di ga (10,8%), do res mus cu la res (10,1%), e di fi- 
cul da des de con cen tra ção (10,1%) e do res nas ar ti cu la- 
ções (6,9%).

Das 30 cri an ças ava li a das en tre 60 e 120 di as após o
di ag nós ti co ini ci al, 13 ti nham pe lo me nos um sin to ma e
7, três ou mais.

Um ou tro es tu do ci en tí fi co de pes qui sa do res da Itá- 
lia, da Rús sia e do Rei no Uni do se de bru çou so bre 510
ca sos re la ta dos por pais ame ri ca nos e bri tâ ni cos. En tre
os si nais mais co muns es ta vam fa di ga e can sa ço (87%),
dor de ca be ça (79%), dor ab do mi nal (76%), do res mus- 
cu la res ou nas ar ti cu la ções (61%), náu sea (46%) e di ar- 
reia ou vô mi to (42%).

Por fim, um dos es tu dos pi o nei ros do te ma foi pro du- 
zi do por um pes qui sa dor do Ins ti tu to Ka ro lins ka, na
Sué cia, a par tir de ca sos en vol ven do cin co me no res de
ida de.

Ne nhum de les che gou a ser hos pi ta li za do na fa se
agu da da do en ça. To dos ma ni fes ta ram fa di ga, fal ta de
ar, dor no pei to, e a mai o ria de las re por tou dor de ca be- 
ça, di fi cul da de de con cen tra ção, ton tu ra, fra que za mus- 
cu lar e dor de gar gan ta. Ne nhu ma das cri an ças ha via
con se gui do re tor nar com ple ta men te às au las ao lon go
des ses me ses.

Em re su mo, os es tu dos aci ma apon tam que a fai xa
etá ria mais atin gi da pe la co vid lon ga gi ra em tor no de 10
a 12 anos, os sin to mas cos tu mam du rar oi to me ses, 20%
me lho rou an tes de pi o rar de no vo e me nos de 5% das
cri an ças aco me ti das fo ram hos pi ta li za das du ran te a fa- 
se agu da da in fec ção.

Mas co mo di to an tes, os nú me ros po dem es tar dis tor- 
ci dos em ra zão da quan ti da de li mi ta da de ca sos es tu da- 
dos e, por ex ten são, da im pos si bi li da de de ado tar me to- 
do lo gi as mais ri go ro sas.

Bu on sen so, da Uni ver si da de Agos ti no Ge mel li, cri ti- 
ca o ce ti cis mo e a fal ta de in te res se de au to ri da des e pes- 
qui sa do res no te ma.

“A bai xa pre va lên cia da co vid en tre me no res de ida de
po de ser ex pli ca da por uma sé rie de ques tões imu no ló- 
gi cas e vi rais ain da sob es tu do. Mas, na mi nha opi nião,
há bar rei ras em acei tar que as cri an ças pos sam ter co vid
lon ga. A mai o ria das pes so as, in cluin do mé di cos, pre fe- 
re afir mar que es ses sin to mas são mais psi co ló gi cos e li- 
ga dos às res tri ções (co mo lock downs).”

Pa ra a pro fes so ra Fran ces Simp son, do gru po Long
Co vid Kids, “o fa to de mui tos mé di cos não po de rem aju- 

dar ou não acre di tar que a cri an ça es tá do en te au men ta
enor me men te as di fi cul da des en fren ta das por es ses
pais”.

Em li nhas ge rais, elas po dem ser as sin to má ti cas (65%
de las, se gun do pes qui sa da Pre fei tu ra de São Pau lo) ou
apre sen tar qua dros le ves de co vid-19, ou não. Po dem
ma ni fes tar um qua dro tí pi co da do en ça, se re cu pe rar ra- 
pi da men te e de pois pi o rar com ou tros sin to mas. Ou
mes mo con ti nu ar com os mes mos sin to mas des de a fa- 
se agu da.

Por meio de ques ti o ná rio apli ca do aos fa mi li a res que
in te gram o gru po “Long Co vid Kids”, fo ram re por ta dos
mais de 100 ma ni fes ta ções, co mo sin to mas gas troin tes- 
ti nais (di ar reia, dor ab do mi nal, vô mi to), dor de ca be ça,
no tó rax, fa di ga, ma ni fes ta ções der ma to ló gi cas, do res
nas ar ti cu la ções, dor de gar gan ta e va ri a ções de hu mor.

Kfou ri, da So ci e da de Bra si lei ra de Pe di a tria, afir ma
que es se qua dro fi ca ain da mais com pli ca do ao lem- 
brar mos de ou tras do en ças que aco me tem cri an ças.

“É bom lem brar que, na mai or par te das ve zes, es ses
qua dros na pe di a tria fi cam sem sin to mas por que se
con fun dem com ou tras do en ças res pi ra tó ri as, ou ou tras
vi ro ses das cri an ças. Cor po mo le, mal-es tar, en joo, fe bre
bai xa. En tão, às ve zes em qual quer um des ses qua dros
po de se sus pei tar de co vid-19 por que os sin to mas po- 
dem re al men te ser mui to ines pe cí fi cos, mui to va ri a dos,
mais do que nos adul tos.”

A co vid lon ga não tem um tra ta men to es pe cí fi co, tan- 
to em cri an ças quan to em adul tos. Co mo a va ri e da de de
ma ni fes ta ções e sin to mas é enor me, em ge ral as con di- 
ções são tra ta das ou acom pa nha das por es pe ci a lis tas a
par tir de abor da gens já co nhe ci das.

Der ma to lo gis tas po dem ava li ar erup ções na pe le en- 
quan to neu ro lo gis tas in ves ti gam di fi cul da de de con- 
cen tra ção e pro ble mas de me mó ria, por exem plo.

Simp son, do gru po Long Co vid Kids e da Uni ver si da- 
de de Coventry, re co men da aos pais que bus quem gru- 
pos de apoio, com par ti lhem re la tos e ex pe ri ên ci as e en- 
con trem mé di cos sim pá ti cos à con di ção de saú de dos
pe que nos pa ci en tes.

“Mui tas des sas cri an ças não re cu pe ra ram a saú de
que ti nham. Ape nas 10%, se gun do nos so le van ta men to.
Mui tas cri an ças es tão so fren do fí si ca e men tal men te.”

Ela de fen de que os pais não so bre car re guem as cri an- 
ças em bus ca de uma me lho ra e que elas de vem ser tra- 
ta das ca so a ca so. Al gu mas de las po dem pas sar a pre ci- 
sar de acom pa nha men to psi co ló gi co, en si no re mo to,
mu dan ças na ro ti na, su por te da es co la e au xí lio em ati- 
vi da des fí si cas. Não ha ve rá uma so lu ção úni ca pa ra to- 
das elas, diz Simp son.

Há da dos pro mis so res so bre even tu ais efei tos po si ti- 
vos da va ci na ção em adul tos di ag nos ti ca dos com co vid
lon ga, mas is so ain da es tá sob es tu do. Va le lem brar que
as pes qui sas de va ci nas pa ra cri an ças ain da es tão na fa- 
se de es tu dos clí ni cos, e ne nhu ma de las foi au to ri za da
pa ra uso em lar ga es ca la até ago ra, em bo ra os re sul ta dos
se jam pro mis so res.

O Sis te ma de Saú de Bri tâ ni co (o NHS, pa re ci do com o
SUS bra si lei ro) mon tou uma re de de mais de 40 clí ni cas
es pe ci a li za das e mul ti dis ci pli na res pa ra pa ci en tes que
se re cu pe ram da co vid lon ga.

Além das abor da gens elen ca das aci ma, o NHS faz ou- 
tras re co men da ções, co mo des can sar o cor po e a men te,
man ter ati vi da des ro ti nei ras em um rit mo mais len to,
fa zer exer cí ci os de res pi ra ção, evi tar in ter rup ções no so- 
no e fa zer uma ali men ta ção mais sau dá vel.

Co mo for ma de pre ven ção, a So ci e da de Bra si lei ra de
Pe di a tria re co men da que cri an ças “com mais de 2 anos
usem más ca ra e man te nham dis tan ci a men to”. E a vol ta
às au las de ve ocor rer aten den do aos pro to co los de se gu- 
ran ça, com hi gi e ni za ção das mãos, dis tan ci a men to, sa- 
las are ja das e mais va zi as.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação da Licença de Instalação, 

Processo: 20100038320/2020, E-processo: 150400/2020, relativa ao Projeto de Melhoramento e 

Pavimentação da Rodovia MA-007, trecho Entroncamento MA-140 (Povoado Ouro ao Povoado Batavo), 

segmento km 0 – km 135, com extensão de 135km.

São Luís, 27 de abril de 2021

JORGE FUMIO KUSABA

Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Licença de Instalação, Processo: 

20100037356/2020, E-processo: 150234/2020, relativa ao Projeto de Melhoramento e Pavimentação da 

MA-247, no trecho São Luís Gonzaga do Maranhão / Entr. MA-122, com extensão de 26,59 km.

São Luís, 27 de abril de 2021

JORGE FUMIO KUSABA

Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID realizará às 09h, do dia 31 de maio de 2021, na sala de 

sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do 

tipo MENOR PREÇO, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS de interesse da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO 
URBANO – SECID, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, 
MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIONAL DE BARREIRINHAS. O certame será realizado nos 

termos do Decreto nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, Decreto Estadual nº 36.587, de 15 de março de 

2021, bem como da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, aplicando-se também os procedimentos 

determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar 

n° 147, de 07 de agosto de 2014, pela Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, assim como 

pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015. O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos 

interessados no site da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no endereço acima 

citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h.

São Luís - MA, 26 de abril de 2021

MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS
Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 019/2021 – CSL/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54369/2021/SECID

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID realizará às 11h, do dia 31 de maio de 2021, na sala de 

sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do 

tipo MENOR PREÇO, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS de interesse da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO 
URBANO – SECID, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, 
MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIONAL DE CAXIAS. O certame será realizado nos termos do 

Decreto nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, Decreto Estadual nº 36.587, de 15 de março de 2021, bem 

como da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, aplicando-se também os procedimentos 

determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar 

n° 147, de 07 de agosto de 2014, pela Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, assim como 

pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015. O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos 

interessados no site da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no endereço acima 

citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h.

São Luís - MA, 26 de abril de 2021

MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS
Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 020/2021 – CSL/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54525/2021/SECID

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID realizará às 15h, do dia 31 de maio de 2021, na sala de 

sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do 

tipo MENOR PREÇO, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS de interesse da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO 
URBANO – SECID, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, 
MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIONAL DE IMPERATRIZ. O certame será realizado nos 

termos do Decreto nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, Decreto Estadual nº 36.587, de 15 de março de 

2021, bem como da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, aplicando-se também os procedimentos 

determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar 

n° 147, de 07 de agosto de 2014, pela Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, assim como 

pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015. O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos 

interessados no site da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no endereço acima 

citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h.

São Luís - MA, 26 de abril de 2021

MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS
Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 021/2021 – CSL/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54547/2021/SECID

O 24° Batalhão de Infantaria de Selva, comunica aos interessados que 
realizará processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 15/2021 
- Aquisição de materiais permanentes, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, 
disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal. Abertura das 
propostas 9h30min (horário de Brasília/DF) de 10 de maio de 2021, no 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021

24º BATALHÃO DE 
INFANTARIA DE SELVA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

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

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 REGISTRO DE PREÇO 008/2021. A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão 
Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por LOTE, que será regida pela Lei 
nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
OXIGÊNIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARI - MA. Data e horário do início da disputa: 
09:30 horas do dia 13/05/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão 
participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 
08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, 21 de abril de 2021. ROSÁRIO DO 
DESTERRO RIBEIRO ABAS - Secretária Municipal de Saúde.

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

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 REGISTRO DE PREÇO 005/2021. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de 
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARI - MA. Data e horário do início da disputa: 09:30 
horas do dia 11/05/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da 
Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas 
no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no 
Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em 
mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 14 de abril de 2021. 
MARCELO SOUSA SANTANA - Secretário Municipal de Educação.

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

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 REGISTRO DE PREÇO 006/2021. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de 
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARI – MA. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas 
do dia 12/05/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação 
todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da 
Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de 
Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 14 de abril de 2021. ROSÁRIO DO 
DESTERRO RIBEIRO ABAS - Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
juntamente com O Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna 
público que o Pregão Eletrônico nº 002/2021, do tipo Menor Preço por Item, tem como objeto 
a aquisição de Microcomputadores e Periféricos para informatização das Unidades Básicas de 
Saúde, do munícipio de Carolina/MA, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 11.05.2021, 
às 09h00min. O Edital foi redigido na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, 
e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à 
espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h 
às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.-
ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 27 de abril de 2021. 
AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis 
– MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços do 
tipo Menor preço global Por Lote objetivando a contratação de empresa especializada em 
construção civil para a prestação de serviços de conclusão da obra de duas quadras poliesportiva 
coberta com vestiário no município de Esperantinópolis-MA, Padrão FNDE, conforme termo de 
compromisso PAC 206376/2013, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 17 de maio de 2021. A 
sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98486-4075 e através do E-mail: 
cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - 
MA, 22 de abril de 2021. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer Portaria: 102/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de Esperantinópo-
lis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna público para conhecimento 
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor 
Preço Global objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares em áreas rurais do município de Esperantinópo-
lis/MA, com recursos provenientes do Convênio Plataforma + Brasil N° 907906/2020, em conformi-
dade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à 
realizar-se às 14:00 (quatorze) horas do dia 17 de maio de 2021. A sessão pública de julgamento 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 
31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98486-4075 e através do E-mail: 
cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis 
- MA, 23 de abril de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário Municipal de Saúde e Saneamento 
Portaria: 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis 
– MA, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa especializada em 
serviços de obras e engenharia para reforma do Mercado Municipal de Esperantinópolis na sede do 
Município, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e 
Pesca, com recursos provenientes do Convênio N° 286197/2017 - SECID, em conformidade com o 
Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 
(dez) horas do dia 18 de maio de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis 
– MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de 
preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta 
gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: 
(99) 98486-4075 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperanti-
nopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 23 de abril de 2021. Evaldo Sabino do Carmo Secretário 
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca Portaria: 011/2021.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava 
do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço global. OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, conforme Termo de Referência, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itaipava do Grajaú/MA. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as 
condições do Edital. A presente licitação, com abertura prevista para às 09h00min do dia 27 de abril de 2021, fica 
ADIADA a sessão de recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação para às 09h do dia 30 de abril 
de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do 
Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a 
retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na 
Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando 
provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 27 de abril de 2021. 
Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, 
através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para aquisição de óleos lubrificantes, graxas, filtros e baterias, conforme Termo de Referência, em 
atendimento as necessidades do município de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento 
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h 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 Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima 
de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a 
Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: 
cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 22 de abril de 2021. Auricélia de 
Sousa da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021. A Prefeitura de Itaipava do Grajau - MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na modalida-
de: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção de Iluminação Pública na sede do município de Itaipava do Grajaú/MA, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e 
Proposta de Preços: às 09:00 horas do dia 14 de maio de 2021. O edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação das 08:00 as 12:00 horas e no site do município. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede 
da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajau, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, 
Centro – Itaipava do Grajau/MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para 
maiores informações no e-mail:  cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajau/MA, 23 
de abril de 2021. AURICELIA DE SOUSA DA SILVA - PRESIDENTE DA CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2021. 
O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa 
aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: 
Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será 
regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 11 de maio de 2021, 
às 09h (nove horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar 
da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores 
informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 
08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: 
cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 26 de abril de 2021. Felipe Pereira Bacelar – 
Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 08/2021/CCL/PMM. ÓRGÃO 
REALIZADOR: O município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei 
n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e alterações, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, tendo por objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
fornecimento de medicamentos hospitalar, insumos hospitalares, insumos para atenção básica e medicamentos 
para atenção básica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. LOCAL/SITE: https://www.licitanet.com.br/. A 
realização do certame está prevista para o dia 12 de maio de 2021 às 08h00min (oito horas). EDITAL: O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, bem 
como na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, 
no horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao Setor de Licitação do 
município. Monção/MA, 27 de abril de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES/MA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021

O Município de Nina Rodrigues/MA, torna público aos interessados A CHAMADA PÚBLICA nº 
01/2021 para Contratação de Pessoa Física Ou Entidade Jurídica Especializada para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar. O recebimento da documentação de 
habilitação e do projeto de venda ocorrerá no dia 17 de Maio de 2021 as 09h:00, no setor de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA. O Edital e seus anexos estão a 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito 
horas) às 12h:00 (doze horas), também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninaro-
drigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email 
licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo 
Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 27 de Abril de 2021.
João Batista Bezerra de Sousa

Presidente da CPL

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021

PREGÃO PRESENCIAL – nº 21/2021.  O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei 
n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 09h:00 (nove) 
horas no dia 11 de Maio de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos 
e correlatos no Município de Nina Rodrigues / MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido 
mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: 
https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email 
licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 
99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 27 de Abril de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021

PREGÃO PRESENCIAL – nº 22/2021.  O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei n° 
10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 14h:00 (catorze) horas 
no dia 11 de Maio de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa(s) para fornecimento de serviço de rede 
provimento de rede de internet banda larga (internet) através de link dedicado (banda garantida) com um IP público. 
Com instalação e configuração de equipamentos compatíveis com necessidade deste serviço, para prover a 
necessidade das secretarias do município de Nina Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante 
recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninaro-
drigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.-
com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 27 de Abril de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

CNPJ: 01.612.320/0001-65
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 10 de maio de 2021, às 08:00hs (oito 
horas), Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento 
menor preço, objetivando a Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços de 
Sanitização de ruas e logradouros públicos na zona rural e urbana de Presidente Médici - MA, de interesse da 
Administração Pública Municipal, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em 
sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licita-
net.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja 
www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda 
na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e 
consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, 
no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. Presidente Médici - MA, 20 de abril de 2021. 
Edvane Rubem Teodoro Secretário Municipal de Administração CPF: 260.160.792-00 Portaria nº 001/2021.

CNPJ: 01.612.320/0001-65
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de 
preços.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de pneus e peças de veículos com mão de obra, de 
interesse da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 07 de maio de 2021 às 08:00 horas.  O Edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Santa Teresa, s/n – Centro – Presidente Médici/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, podendo ser 
obtido em mídia, e ainda através do endereço eletrônico: cpl.presidentemedici.ma@gmail.com. 
Informações complementares, no mesmo endereço. Presidente Médici (MA), 20 de abril de 2021. Edvane 
Rubem Teodoro Secretário Municipal de Administração CPF: 260.160.792-00 Portaria nº 001/2021.

CNPJ: 01.612.320/0001-65
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de 
preços.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico em geral, 
de interesse da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 07 de maio de 2021 às 09:30 horas.  O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Santa Teresa, s/n – Centro – Presidente Médici/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, 
podendo ser obtido em mídia, e ainda através do endereço eletrônico: cpl.presidentemedici.ma@g-
mail.com. Informações complementares, no mesmo endereço. Presidente Médici (MA), 20 de abril de 
2021. Edvane Rubem Teodoro Secretário Municipal de Administração CPF: 260.160.792-00 Portaria nº 
001/2021.

CNPJ: 01.612.320/0001-65
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de 
preços.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços de Locação de vans para o transporte do TFD 
(Tratamento fora do munícipio), de interesse da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 13 de 
maio de 2021 às 10:00 horas.  O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, Avenida Santa Teresa, s/n – Centro – Presidente Médici/MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas, podendo ser obtido em mídia, e ainda através do endereço eletrônico: 
cpl.presidentemedici.ma@gmail.com. Informações complementares, no mesmo endereço. Presidente 
Médici (MA), 20 de abril de 2021. Edvane Rubem Teodoro Secretário Municipal de Administração CPF: 
260.160.792-00 Portaria nº 001/2021.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 13/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual contratação de serviços de 

manutenção de jardins gramados e bosques com vegetação arbustiva e arbórea 

da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, nos Campus de Bacabal, 

Balsas, Chapadinha, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro e São Bernardo. 

Dia: 07/05/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ 

Valor Global: R$ 1.667.882,87 

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado 

no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 27 de Abril de 2021
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO
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CO MO ADAP TAR O APAR TA MEN TO PA RA OS PETS?

1. CO LO QUE RE DES DE PRO TE ÇÃO NAS JA NE LAS

2. GRA DES DE PRO TE ÇÃO AJU DAM A DE LI MI TAR ES PA -
ÇOS

3. MAN TE NHA A LIM PE ZA DOS AM BI EN TE

4. IN VIS TA EM PI SOS FÁ CEIS DE LIM PAR

5. CRIE UM CAN TI NHO ES PE CI AL PA RA O SEU PET

6. DIS PO NI BI LI ZE BRIN QUE DOS PA RA O PET

7. DEI XE ITENS PE RI GO SOS FO RA DO AL CAN CE DOS
ANI MAIS

8. ES CO LHA TA PE TES FÁ CEIS DE HI GI E NI ZAR

9. AL GUNS ACES SÓ RI OS PO DEM FA CI LI TAR A LIM PE ZA

10. PAS SEI OS SÃO IN DIS PEN SÁ VEIS

Arrumando a casa

Dicas para ter pet
em apartamento

T
er um pet em apar ta men to é uma das gran des
pre o cu pa ções dos pro pri e tá ri os, afi nal, es ses
ani mais são par te da fa mí lia e fa ze mos de tu do
pa ra man ter o bem-es tar e a saú de de les, não é

mes mo? A boa no tí cia é que, mes mo em um es pa ço
mais com pac to, é pos sí vel fa zer adap ta ções sim ples e
cri ar am bi en tes mui to con for tá veis pa ra os pets.

Se vo cê tam bém tem es sa pre o cu pa ção, che gou ao
post cer to: aqui vo cê vai des co brir quais são es sas adap- 
ta ções e co mo fa zer pa ra ga ran tir que o seu apar ta men- 
to te nha tu do o que o seu pet pre ci sa pa ra vi ver bem.
Pron to pa ra con fe rir nos sas di cas? En tão con ti nue a lei- 
tu ra com a gen te!

In de pen den te se vo cê já tem um pet ou se vo cê es tá
pen san do em ter um, já sa be da im por tân cia de ter um
lu gar con for tá vel, se gu ro e ade qua do pa ra ele, cer to?
Mui ta gen te ain da tem re ceio de ter ani mais em apar ta- 
men tos, mas nós es ta mos aqui pa ra te tran qui li zar: com
al gu mas adap ta ções bá si cas e mui to amor, qual quer lu- 
gar é um bom lar pa ra es ses bi chi nhos.

É es sen ci al que o seu pet te nha um es pa ço só de le e
te nha aces so a um am bi en te que ga ran ta o seu bem-es- 
tar. O ide al é op tar por ra ças me no res, mas va le des ta car
que até mes mo ani mais de por te mai or po dem se adap- 
tar ao lo cal, des de que al gu mas pre cau ções se jam to ma- 
das.

Pa ra te aju dar a trans for mar o seu apar ta men to e cri ar
o am bi en te per fei to pa ra que o seu pet pos sa vi ver bem,
de ci di mos lis tar 10 di cas bem sim ples. Ano ta aí es ses
cui da dos es sen ci ais pa ra a qua li da de de vi da do seu ani- 
mal e da sua co mo tu tor tam bém:

Es sa di ca de ve ser pri o ri da de pa ra quem tem ou de se- 
ja ter pets em apar ta men tos, prin ci pal men te se o imó vel
fi car em um an dar mais al to. Os ani mais são mui to cu ri- 
o sos e às ve zes não tem no ção do pe ri go, por is so áre as
co mo as ja ne las e as sa ca das pre ci sam ser pro te gi das
pa ra evi tar aci den tes.

As re des de pro te ção são a prin ci pal es co lha nes tes
ca sos, atu an do pa ra evi tar que das e fu gas. Va le lem brar
que é im por tan te con tar com um pro fis si o nal pa ra re a li- 
zar a ins ta la ção cor re ta do equi pa men to.

Ou tra ma nei ra de pro te ger o seu pet e evi tar aci den tes
é ins ta lar os por tões ou gra des de pro te ção em cô mo dos
que ofe re cem mai o res ris cos, co mo a co zi nha. Es ses
equi pa men tos de se gu ran ça tam bém po dem ser vir pa ra
de li mi tar os es pa ços do apar ta men to que po dem ser
aces sa dos pe lo ani mal.

Se vo cê quer evi tar a en tra da do seu ani mal no ba- 
nhei ro, na área de ser vi ço, es cri tó rio ou em um quar to,
por exem plo, bas ta ins ta lar es sas bar rei ras e pron to! É
im por tan te dei xar um bom es pa ço dis po ní vel pa ra que
o pet pos sa se mo vi men tar, mas vo cê po de fe char o por- 
tão pa ra im pe dir a en tra da sem pre que ne ces sá rio.

Or ga ni zar e lim par o apar ta men to é uma ta re fa que
de man da tem po, mas se tor na ain da mais im por tan te

quan do se tem um ani mal em ca sa. Man ter a hi gi e ni za- 
ção é es sen ci al, tan to pa ra o seu bem-es tar quan to pa ra
o do seu pet tam bém.

Quem tem pets em apar ta men tos vai gos tar de sa ber
que exis tem al guns tru ques pa ra dei xar a ca sa sem pre
lim pa. O ide al é fa zer uma lim pe za diá ria pa ra evi tar que
a su jei ra e as ta re fas se acu mu lem: um as pi ra dor po de
tor nar o pro ces so mais rá pi do e te au xi li ar na re ti ra da
dos pe los. La ve ca mi nhas e man tas a ca da 15 di as.

Além dis so, lem bre-se de hi gi e ni zar as va si lhas de
água e co mi da com frequên cia. Ofe re ça sem pre água
lim pa e fres ca pa ra o seu ani mal, evi tan do que ela fi que
pa ra da e ga ran tin do mais con for to pa ra o seu pet.

Co mo fa la mos no item an te ri or, man ter a hi gi e ne é
es sen ci al pa ra quem quer ter pets em ca sa, mas is so
nem sem pre é tão fá cil em meio a cor re ria do dia a dia.
Nes tes ca sos, bus car so lu ções prá ti cas é o me lhor ca mi- 
nho pa ra oti mi zar o tem po e dei xar tu do sem pre lim pi- 
nho e bem or ga ni za do.

Pen san do nis so, in ves tir em ma te ri ais de fá cil ma nu- 
ten ção po de aju dar a man ter os am bi en tes lim pos de
ma nei ra mais ágil. A es co lha do pi so de ve en trar pa ra es- 
sa lis ta: pi sos an ti der ra pan tes, mo de los vi ní li cos ou em
por ce la na to ace ti na do são op ções re sis ten tes e mui to
fun ci o nais. As sim vo cê po de pas sar me nos tem po lim- 
pan do a ca sa e mais tem po brin can do com o seu ani- 
mal zi nho!

O pet pre ci sa ter um can ti nho só de le no apar ta men- 
to: é nes te es pa ço que vo cê vai co lo car a água, a co mi da,
a ca mi nha e ou tros aces só ri os. Es co lha um lu gar da ca sa
e mon te tu do com mui to ca ri nho pa ra ga ran tir o con for- 
to do seu ami gui nho, va le até fa zer da área um com ple- 
men to à de co ra ção da ca sa.

Ho je, é pos sí vel en con trar mó veis com ni chos pro je- 
ta dos es pe ci al men te pa ra en cai xar a ca mi nha do seu
pet, por exem plo. Os aces só ri os es tão ca da vez mais per- 
so na li za dos, com es tam pas e for ma tos va ri a dos: o es- 
sen ci al aqui é sem pre bus car pro du tos de qua li da de, ca- 
pa zes de aten der as ne ces si da des do ani mal e de cri ar
um am bi en te acon che gan te pa ra ele.

Uma das me lho res ma nei ras de gas tar a ener gia do
seu pet den tro do apar ta men to é brin can do com ele.
Nes te con tex to, os brin que dos tra zem inú me ras van ta- 
gens: além de fa zer os ani mais se exer ci ta rem, os brin- 
que dos po dem man tê-los lon ge dos mó veis, fi os, sa pa- 
tos e ou tros itens “mas ti gá veis”.

Es te cui da do é es sen ci al não ape nas pa ra o bem-es tar
do pet, co mo tam bém pa ra sua pro te ção, já que pre vi ne
al guns aci den tes e do en ças que po de ri am ser cau sa dos
pe lo se den ta ris mo. Ah, lem bre-se de sem pre ti rar um
tem pi nho do seu dia pa ra brin car com o seu pet: is so vai
man tê-lo mais cal mo e po de até te aju dar a re la xar após
um dia es tres san te.

Além das te las e por tões de pro te ção, é pre ci so to mar
ou tros cui da dos com a se gu ran ça do pet em apar ta men- 

to. As plan tas pa ra am bi en tes in ter nos, que se tor na ram
uma gran de ten dên cia com as hor tas, jar dins ver ti cais e
ur ban jun gles, são um exem plo dis so: al gu mas es pé ci es
po dem ter es pi nhos ou ser ve ne no sas pa ra os ani mais,
por is so é pre ci so man tê-las lon ge do al can ce de les.

Pro du tos de lim pe za, fi os elé tri cos, ob je tos cor tan tes
ou qual quer ou tra coi sa que pos sa cau sar aci den tes com
o seu pet de vem ser guar da dos em lo cais pa ra os quais o
ani mal não tem aces so. Es sas ações bá si cas são de ex tre- 
ma im por tân cia no dia a dia pa ra evi tar aci den tes mais
gra ves.

Os ta pe tes são um óti mo item de co ra ti vo, mas po dem
pa re cer um pou co di fí ceis de lim par quan do se tem um
pet em ca sa. O acú mu lo de pe los pe lo apar ta men to –
prin ci pal men te em te ci dos, co mo é o ca so do ta pe te – é
co mum, mas exis tem al gu mas ma nei ras de fa zer a lim- 
pe za e ga ran tir am bi en tes mui to mais or ga ni za dos.

Pa ra fa zer uma hi gi e ni za ção mais rá pi da, o pri mei ro
pas so é bus car pro du tos que reú nam du ra bi li da de, fa ci- 
li da de na ma nu ten ção e be le za, cla ro: mo de los em si sal
ou ain da em fi bra sin té ti ca são as op ções mais in di ca- 
das. O as pi ra dor po de ser um gran de ali a do no mo men- 
to da lim pe za.

Além do as pi ra dor, exis tem ou tros itens que po dem te
aju dar no mo men to da lim pe za. As es co vas au xi li am na
re ti ra da de pe los, as sim co mo uma cai xa pa ra os brin- 
que dos vai aju dar a man ter a or ga ni za ção da ca sa sem
ocu par mui to es pa ço – apos tar em um pu fe baú po de
ser uma boa al ter na ti va.

Com prar ta pe tes hi gi ê ni cos e cai xa de areia pa ra os
ga tos é es sen ci al pa ra evi tar que o seu ami gui nho fa ça
su as ne ces si da des em lu gar er ra do: edu que-os des de o
iní cio pa ra que apren dam a usar o es pa ço. Con te com
uma pá e um eli mi na dor de odor pa ra au xi li ar na hi gi e- 
ni za ção e man ter os am bi en tes sem pre agra dá veis.

Os pas sei os são es sen ci ais pa ra man ter o bem-es tar
do seu pet e, con se quen te men te, a or ga ni za ção do apar- 
ta men to. Um ani mal es tres sa do po de aca bar des con- 
tan do tu do no am bi en te em que se en con tra e é as sim
que os da nos aos mó veis e as ne ces si da des fo ra do lu gar
acon te cem.

Co mo os apar ta men tos apre sen tam uma me tra gem
com pac ta, os ani mais con tam com me nos es pa ço pa ra
se exer ci tar e gas tar ener gia, o que po de de sen vol ver o
es tres se ou até mes mo uma de pres são. Al guns con do- 
mí ni os já até ofe re cem um es pa ço ex clu si vo pa ra eles: os
pet pla ces, de sen vol vi dos com to da a es tru tu ra ne ces sá- 
ria pa ra ga ran tir a di ver são e o bem-es tar do seu ami gui- 
nho. O ide al é sair com o seu pet pe lo me nos du as ve zes
ao dia, apro vei tan do pa ra de di car a sua aten ção to da a
ele nes te mo men to.

Ago ra que vo cê já tem to das es sas di cas ex clu si vas vai
fi car mui to mais fá cil cri ar um am bi en te acon che gan te
pa ra o seu ami gui nho de qua tro pa tas! Mes mo sem to do
o es pa ço de uma ca sa, um apar ta men to po de ser fa cil- 
men te adap ta do pa ra ga ran tir o bem-es tar dos pets.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA 
FEDERAL - SINAPRF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente e subscritora do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA POLICIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL - SINAPRF, a Senhora REJANE MARIA DA ROSA, sito à: Rua Curitiba, nº 86, 
Bairro: Mathias Velho, Canoas/RS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca TODOS os membros 
da categoria dos SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL pertencentes à 
Base Territorial em todo Território Nacional, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DO SINDICATO - SINAPRF a realizar-se no dia 21 de junho de 2021, 
às 10h em primeira chamada e às 10h30min em segunda chamada, por meio de videoconferência no aplicativo 
Zoom Meeting, entendendo, pelo efeito ultrativo do Art. 5º da Lei Federal nº 14.010/2020, em consonância, 
inclusive, com o prazo estabelecido no Art. 7º da Lei nº 14.030/2020, considerando plenamente válidas as 
assembleias realizadas virtualmente, sendo assim, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) - Ratificação 
da Fundação do Sindicato - SINAPRF; b) Retificação do Estatuto Social em seu Artigo 1º com a finalidade de 
definir categoria e base territorial representada. O link de acesso e as orientações gerais para participação, via 
celular, tablet, notebook ou computador, serão disponibilizados até a data da Assembleia, mediante contato 
do servidor via e-mail institucional. Atualize seus dados enviando e-mail para: contato@sinaprf.com.br. A 
assembleia também será transmitida ao vivo para toda a base pelo canal do Facebook da entidade @sinaprf.

Porto Alegre-RS, 27 de abril de 2021
REJANE MARIA DA ROSA 
Presidente / Subscritora

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público aos interessados o CANCELAMENTO da licitação divulgada através 
do edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2021, com abertura prevista para 
o dia 30/04/2021 às 09:20, tendo por objeto a Seleção de proposta visando o registro de preços 
para eventual e futura contratação de pessoa física/jurídica para o fornecimento de refeições 
prontas, tipo quentinhas (marmitex) de interesse da Secretaria Municipal de Administração, 
devido à alteração no conteúdo do Edital. Assim sendo, será publicado novo edital oportuna-
mente divulgado. INFORMAÇÕES: Informações complementares solicitar via e-mail 
cplpmtv@outlook.com  Trizidela do Vale (MA), 27 de abril de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho. 
Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DO OLHO D’ÁGUA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021

Ficam pelo presente, convocados todos os sócios da UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DO OLHO 
D’ÁGUA. Em pleno gozo de seus direitos estatutários de conforme o estatuto da entidade para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 08 de maio de 2021 em sua sede social na Avenida 
dos Holandeses, nº 05 – Bairro do Olho D’água, nesta cidade de São Luís, em primeira convocação as 
08:00 horas com a maioria dos sócios presentes e não havendo, às 08:30 horas em segunda 
convocação com qualquer número de sócios, a qual se estenderá até as 17:00 horas, para deliberarem 
e tomarem o conhecimento da seguinte.

a – Leitura do expediente
b – Eleição e posse da Nova Diretoria e do Conselho Fiscal da União dos Moradores do Bairro do Olho 
       D’água para o biênio de 2021/2023.
c – Assuntos diversos.

ANA SYLVIA NUNES DE ALCÂNTARA
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor 
Preço Lote. OBJETO: Contratação de empresa para eventual prestação de serviços de locação de veículos 
automotores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas 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 12 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 – MA, 27 de 
abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor 
Preço Lote. OBJETO: Contratação de empresa para eventual prestação de serviços de locação de veículos 
automotores para atender as necessidades da 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 11h00min do dia 12 
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 – MA, 27 de abril de 2021. 
Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Expansão 4G

An te ci pan do a me ta es ta be le ci da pa ra o
fim do ano, a TIM su pe rou es te mês a mar ca
de 4 mil mu ni cí pi os aten di dos com 4G em
to do o Bra sil. A ope ra do ra en cer rou mar ço
com 4.121 ci da des com a tec no lo gia. Nos úl-
ti mos 12 me ses, a com pa nhia au men tou em
26% a co ber tu ra do si nal 4G no Ma ra nhão,
pas san do de 99 pa ra 125 mu ni cí pi os. Além
dis so, 60 ci da des uti li zam o 4.5G, uma evo lu-
ção do 4G, com mais ve lo ci da de.

Resistência Indígena

A Se cre ta ria de Es ta do de Di rei tos Hu ma- 
nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih pop), por
meio do Nú cleo de Edu ca ção em Di rei tos
Hu ma nos pro mo ve, no pró xi mo dia 28, às 17
ho ras, o Diá lo gos In sur gen tes “Lu ta e Re sis-
tên cia In dí ge na: da an ces tra li da de às no vas
ge ra ções”, que se rá mi nis tra do pe la li de ran- 
ça in dí ge na e re pre sen tan te da Co or de na ção
Exe cu ti va da Ar ti cu la ção dos Po vos In dí ge-
nas do Bra sil (Apib), Sô nia Gua ja ja ra.

O pre fei to Edu ar do Brai de é o con -
vi da do es pe ci al da Reu nião Ple ná ria
da CDL São Luís nes ta quar ta, da ta
em que a en ti da de lo jis ta com ple ta
56 anos. De vi do às me di das res tri ti -
vas con tra a Co vid-19, a CDL não te rá
co me mo ra ções pre sen ci ais, mas di -
re to res e as so ci a dos te rão o en con tro
com o che fe do Exe cu ti vo Mu ni ci pal
de for ma vir tu al, pe la pla ta for ma
Zo om. O pre fei to fa rá a apre sen ta ção
do te ma “Cem Di as da Ges tão Mu ni -
ci pal”, abor dan do as prin ci pais
ações  da no va ad mi nis tra ção e  ou -
tras re la ci o na das ao co mér cio lo jis -
ta. Na fo to, o pre fei to Edu ar do Brai -
de, con vi da do es pe ci al da Reu nião
Ple ná ria que mar ca os 56 anos da
CDL São Luís, e o pre si den te da en ti -
da de lo jis ta, Fá bio Ri bei ro.

O de sig ner de sa pa tos
mais fa mo so do Ma ra -
nhão, Cláu dio Car va -
lho, re a li zou se gun da-
fei ra 26, em gran de es -
ti lo, um co que tel in ti -
mis ta de lan ça men to
das san dá li as mo da
praia e no va co le ção
de sa pa tos mas cu li -
nos. O even to foi re a li -
za do na lo ja do de sig -
ner, com a de vi da mo -
de ra ção e sem aglo me -
ra ção. Na fo to, o de sig -
ner Clau dio Car va lho
com a of tal mo lo gis ta
Mi le na Pi nhei ro.

O di re tor de uni da de
da Es tá cio, Kah lil Vi -
an na (fo to), ava lia que
“o mer ca do de edu ca -
ção nun ca vi ven ci ou
trans for ma ções tão in -
ten sas co mo as do ano
de 2020, e is so por um
la do é ex ce len te, pois a
edu ca ção vol ta a es tar
nos cen tros dos de ba -
tes, e vê-se o re al im -
pac to, va lor e im por -
tân cia que sua even tu -
al au sên cia po de cau -
sar na so ci e da de”. 

Seleção no Sesc

A Es co la Sesc de En si no Mé dio abre pro ces so
se le ti vo pa ra alu nos de to do o país pa ra o ano le- 
ti vo de 2022. Os jo vens se le ci o na dos te rão bol sa
de es tu do in te gral com va li da de pa ra os três
anos do En si no Mé dio, com co ber tu ra das des- 
pe sas re la ti vas à ins tru ção, li vros di dá ti cos e ali- 
men ta ção. As pré-ins cri ções po dem ser re a li za- 
das pe lo si te www.es co la sesc.com.br a par tir do
dia 26 de abril até às 18h do dia 26 de maio. Se rão
90 va gas, sen do 52 pa ra re gi me re si den ci al des ti- 
na das a jo vens de to das as Uni da des da Fe de ra- 
ção, e 38 pa ra o re gi me ex ter no.

Ações do MPMA

As ações de sen vol vi das em to dos os se to res
do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, ao lon go do
úl ti mo ano, fo ram apre sen ta das no Re la tó rio
Anu al de Ati vi da des 2020 da ins ti tui ção. O do cu- 
men to foi pro du zi do pe la Se cre ta ria de Pla ne ja- 
men to e Ges tão do MP MA, co or de na da pe lo
pro mo tor de jus ti ça Car los Hen ri que Ro dri gues
Vi ei ra, com ba se nas in for ma ções en ca mi nha- 
das pe los se to res. Na apre sen ta ção do re la tó rio,
o pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau,
des ta cou as me di das to ma das pa ra au xi li ar no
com ba te e pre ven ção à pan de mia da Co vid-19.

Procura por viagens

Le van ta men to fei to pe la pla ta for ma mun di al
de bus ca de vi a gens Kayak mos tra que a bus ca
por des ti nos com pou ca ou ne nhu ma exi gên cia
pa ra en tra da cres ceu en tre os vi a jan tes bra si lei- 
ros. De acor do com a pes qui sa, a pro cu ra por
pas sa gens aé re as in ter na ci o nais pa ra Mé xi co,
Mal di vas e Egi to, cres ceu 218%, 27% e 62%, res- 
pec ti va men te, na com pa ra ção en tre os pri mei ro
três me ses des te ano e de 2020. 

A al ta na pro cu ra  po de tam bém es tar re la ci o- 
na da a que da nos pre ços de pas sa gens pa ra es- 
ses des ti nos.

Pra curtir

A va ci na ção con tra a
Co vid pa ra a fai xa
etá ria dos 60 (na qual
o co lu nis ta NM se in -
clui) se gue até quin -
ta-fei ra, 29, e se rá
apli ca da, ex clu si va -
men te, no Cen tro de
Mu ni ci pal de Va ci na -
ção e no dri ve th ru
ins ta la dos na Uni ver -
si da de Fe de ral do
Ma ra nhão (UF MA).

Nes ta quar ta-fei ra,
va ci nam pe la ma nhã
os ido sos de 60 anos
nas ci dos nos me ses
de maio e ju nho e à
tar de os nas ci dos em
mar ço e abril. Es ta rei
lá é ce do.

O po e ta e con se lhei ro
fe de ral da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil,
Da ni el Blu me, re a li za
ho je, às 8h, a li ve “Ca -
fé com Car los An dré”,
pe lo ins ta gram do
con vi da do, ad vo ga do
e pro fes sor de lín gua
por tu gue sa.

A Net Mo vi es, pla ta -
for ma na ci o nal gra -
tui ta de stre a ming,
aca ba de anun ci ar os
fil mes que pas sam a
fa zer par te de seu ca -
tá lo go no mês de
maio.

En tre as no vi da des,
es tão “De pois da Es -
cu ri dão”, com Na ta lia
Dyer, “Lem bran ças de
Uma In fân cia”, es cri to
e es tre la do por Ja mes
Fran co.

Ho je é o Dia Mun di al
da Se gu ran ça e da
Saú de no tra ba lho,
ce le bra do em me mó -
ria das pes so as que
são ví ti mas de do en -
ças e de aci den tes no
tra ba lho.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021

CNPJ: 01.612.320/0001-65
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de 
preços.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços de Coffee Break, de interesse da Administra-
ção Pública Municipal. ABERTURA: 13 de maio de 2021 às 14:00 horas.  O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Santa Teresa, s/n – Centro – Presidente Médici/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, podendo ser obtido 
em mídia, e ainda através do endereço eletrônico: cpl.presidentemedici.ma@gmail.com. Informações 
complementares, no mesmo endereço. Presidente Médici (MA), 20 de abril de 2021. Edvane Rubem 
Teodoro Secretário Municipal de Administração CPF: 260.160.792-00 Portaria nº 001/2021.
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MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de 
preços.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para locação de sistema de software de contabilidade pública, 
publicação/hospedagem de dados e patrimônio, de interesse da Administração Pública Municipal. 
ABERTURA: 13 de maio de 2021 às 17:00 horas.  O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Avenida Santa Teresa, s/n – Centro – 
Presidente Médici/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, podendo ser obtido em mídia, e ainda através do 
endereço eletrônico: cpl.presidentemedici.ma@gmail.com. Informações complementares, no mesmo 
endereço. Presidente Médici (MA), 20 de abril de 2021. Edvane Rubem Teodoro Secretário Municipal de 
Administração CPF: 260.160.792-00 Portaria nº 001/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa de engenharia especializada na 
implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Trizidela do Vale/MA. 
ABERTURA: 18 de maio de 2021 às 09:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 
horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladova-
le.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 27 de abril de 2021. Fabiana Meireles do Nascimento 
Medeiros. Secretário Municipal de Saúde. Portaria nº 08/2021-GP

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. 
TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em caráter de 
urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública (PANDEMIA). BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 13h00min do dia 12 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, 27 de abril de 2021. Sara Ferreira 
Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
052/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através de sua Pregoeira e 
equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, torna público para conheci-
mento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do 
edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2021, cujo objeto é a aquisição de 
material de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde, por 
conveniência da Administração Pública, a fim de sanar possível erro técnico no 

Termo de Referência. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimen-

to. Tuntum – MA, 27 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: 

Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de Kits de Teste Rápido e de biologia molecular (PCR) para 

diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública 

(PANDEMIA). BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 

posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 

13h00min do dia 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, 27 de abril de 2021. 

Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Expansão 4G

An te ci pan do a me ta es ta be le ci da pa ra o
fim do ano, a TIM su pe rou es te mês a mar ca
de 4 mil mu ni cí pi os aten di dos com 4G em
to do o Bra sil. A ope ra do ra en cer rou mar ço
com 4.121 ci da des com a tec no lo gia. Nos úl-
ti mos 12 me ses, a com pa nhia au men tou em
26% a co ber tu ra do si nal 4G no Ma ra nhão,
pas san do de 99 pa ra 125 mu ni cí pi os. Além
dis so, 60 ci da des uti li zam o 4.5G, uma evo lu-
ção do 4G, com mais ve lo ci da de.

Resistência Indígena

A Se cre ta ria de Es ta do de Di rei tos Hu ma- 
nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih pop), por
meio do Nú cleo de Edu ca ção em Di rei tos
Hu ma nos pro mo ve, no pró xi mo dia 28, às 17
ho ras, o Diá lo gos In sur gen tes “Lu ta e Re sis-
tên cia In dí ge na: da an ces tra li da de às no vas
ge ra ções”, que se rá mi nis tra do pe la li de ran- 
ça in dí ge na e re pre sen tan te da Co or de na ção
Exe cu ti va da Ar ti cu la ção dos Po vos In dí ge-
nas do Bra sil (Apib), Sô nia Gua ja ja ra.

O pre fei to Edu ar do Brai de é o con -
vi da do es pe ci al da Reu nião Ple ná ria
da CDL São Luís nes ta quar ta, da ta
em que a en ti da de lo jis ta com ple ta
56 anos. De vi do às me di das res tri ti -
vas con tra a Co vid-19, a CDL não te rá
co me mo ra ções pre sen ci ais, mas di -
re to res e as so ci a dos te rão o en con tro
com o che fe do Exe cu ti vo Mu ni ci pal
de for ma vir tu al, pe la pla ta for ma
Zo om. O pre fei to fa rá a apre sen ta ção
do te ma “Cem Di as da Ges tão Mu ni -
ci pal”, abor dan do as prin ci pais
ações  da no va ad mi nis tra ção e  ou -
tras re la ci o na das ao co mér cio lo jis -
ta. Na fo to, o pre fei to Edu ar do Brai -
de, con vi da do es pe ci al da Reu nião
Ple ná ria que mar ca os 56 anos da
CDL São Luís, e o pre si den te da en ti -
da de lo jis ta, Fá bio Ri bei ro.

O de sig ner de sa pa tos
mais fa mo so do Ma ra -
nhão, Cláu dio Car va -
lho, re a li zou se gun da-
fei ra 26, em gran de es -
ti lo, um co que tel in ti -
mis ta de lan ça men to
das san dá li as mo da
praia e no va co le ção
de sa pa tos mas cu li -
nos. O even to foi re a li -
za do na lo ja do de sig -
ner, com a de vi da mo -
de ra ção e sem aglo me -
ra ção. Na fo to, o de sig -
ner Clau dio Car va lho
com a of tal mo lo gis ta
Mi le na Pi nhei ro.

O di re tor de uni da de
da Es tá cio, Kah lil Vi -
an na (fo to), ava lia que
“o mer ca do de edu ca -
ção nun ca vi ven ci ou
trans for ma ções tão in -
ten sas co mo as do ano
de 2020, e is so por um
la do é ex ce len te, pois a
edu ca ção vol ta a es tar
nos cen tros dos de ba -
tes, e vê-se o re al im -
pac to, va lor e im por -
tân cia que sua even tu -
al au sên cia po de cau -
sar na so ci e da de”. 

Seleção no Sesc

A Es co la Sesc de En si no Mé dio abre pro ces so
se le ti vo pa ra alu nos de to do o país pa ra o ano le- 
ti vo de 2022. Os jo vens se le ci o na dos te rão bol sa
de es tu do in te gral com va li da de pa ra os três
anos do En si no Mé dio, com co ber tu ra das des- 
pe sas re la ti vas à ins tru ção, li vros di dá ti cos e ali- 
men ta ção. As pré-ins cri ções po dem ser re a li za- 
das pe lo si te www.es co la sesc.com.br a par tir do
dia 26 de abril até às 18h do dia 26 de maio. Se rão
90 va gas, sen do 52 pa ra re gi me re si den ci al des ti- 
na das a jo vens de to das as Uni da des da Fe de ra- 
ção, e 38 pa ra o re gi me ex ter no.

Ações do MPMA

As ações de sen vol vi das em to dos os se to res
do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, ao lon go do
úl ti mo ano, fo ram apre sen ta das no Re la tó rio
Anu al de Ati vi da des 2020 da ins ti tui ção. O do cu- 
men to foi pro du zi do pe la Se cre ta ria de Pla ne ja- 
men to e Ges tão do MP MA, co or de na da pe lo
pro mo tor de jus ti ça Car los Hen ri que Ro dri gues
Vi ei ra, com ba se nas in for ma ções en ca mi nha- 
das pe los se to res. Na apre sen ta ção do re la tó rio,
o pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau,
des ta cou as me di das to ma das pa ra au xi li ar no
com ba te e pre ven ção à pan de mia da Co vid-19.

Procura por viagens

Le van ta men to fei to pe la pla ta for ma mun di al
de bus ca de vi a gens Kayak mos tra que a bus ca
por des ti nos com pou ca ou ne nhu ma exi gên cia
pa ra en tra da cres ceu en tre os vi a jan tes bra si lei- 
ros. De acor do com a pes qui sa, a pro cu ra por
pas sa gens aé re as in ter na ci o nais pa ra Mé xi co,
Mal di vas e Egi to, cres ceu 218%, 27% e 62%, res- 
pec ti va men te, na com pa ra ção en tre os pri mei ro
três me ses des te ano e de 2020. 

A al ta na pro cu ra  po de tam bém es tar re la ci o- 
na da a que da nos pre ços de pas sa gens pa ra es- 
ses des ti nos.

Pra curtir

A va ci na ção con tra a
Co vid pa ra a fai xa
etá ria dos 60 (na qual
o co lu nis ta NM se in -
clui) se gue até quin -
ta-fei ra, 29, e se rá
apli ca da, ex clu si va -
men te, no Cen tro de
Mu ni ci pal de Va ci na -
ção e no dri ve th ru
ins ta la dos na Uni ver -
si da de Fe de ral do
Ma ra nhão (UF MA).

Nes ta quar ta-fei ra,
va ci nam pe la ma nhã
os ido sos de 60 anos
nas ci dos nos me ses
de maio e ju nho e à
tar de os nas ci dos em
mar ço e abril. Es ta rei
lá é ce do.

O po e ta e con se lhei ro
fe de ral da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil,
Da ni el Blu me, re a li za
ho je, às 8h, a li ve “Ca -
fé com Car los An dré”,
pe lo ins ta gram do
con vi da do, ad vo ga do
e pro fes sor de lín gua
por tu gue sa.

A Net Mo vi es, pla ta -
for ma na ci o nal gra -
tui ta de stre a ming,
aca ba de anun ci ar os
fil mes que pas sam a
fa zer par te de seu ca -
tá lo go no mês de
maio.

En tre as no vi da des,
es tão “De pois da Es -
cu ri dão”, com Na ta lia
Dyer, “Lem bran ças de
Uma In fân cia”, es cri to
e es tre la do por Ja mes
Fran co.

Ho je é o Dia Mun di al
da Se gu ran ça e da
Saú de no tra ba lho,
ce le bra do em me mó -
ria das pes so as que
são ví ti mas de do en -
ças e de aci den tes no
tra ba lho.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Expansão 4G

An te ci pan do a me ta es ta be le ci da pa ra o
fim do ano, a TIM su pe rou es te mês a mar ca
de 4 mil mu ni cí pi os aten di dos com 4G em
to do o Bra sil. A ope ra do ra en cer rou mar ço
com 4.121 ci da des com a tec no lo gia. Nos úl-
ti mos 12 me ses, a com pa nhia au men tou em
26% a co ber tu ra do si nal 4G no Ma ra nhão,
pas san do de 99 pa ra 125 mu ni cí pi os. Além
dis so, 60 ci da des uti li zam o 4.5G, uma evo lu-
ção do 4G, com mais ve lo ci da de.

Resistência Indígena

A Se cre ta ria de Es ta do de Di rei tos Hu ma- 
nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih pop), por
meio do Nú cleo de Edu ca ção em Di rei tos
Hu ma nos pro mo ve, no pró xi mo dia 28, às 17
ho ras, o Diá lo gos In sur gen tes “Lu ta e Re sis-
tên cia In dí ge na: da an ces tra li da de às no vas
ge ra ções”, que se rá mi nis tra do pe la li de ran- 
ça in dí ge na e re pre sen tan te da Co or de na ção
Exe cu ti va da Ar ti cu la ção dos Po vos In dí ge-
nas do Bra sil (Apib), Sô nia Gua ja ja ra.

O pre fei to Edu ar do Brai de é o con -
vi da do es pe ci al da Reu nião Ple ná ria
da CDL São Luís nes ta quar ta, da ta
em que a en ti da de lo jis ta com ple ta
56 anos. De vi do às me di das res tri ti -
vas con tra a Co vid-19, a CDL não te rá
co me mo ra ções pre sen ci ais, mas di -
re to res e as so ci a dos te rão o en con tro
com o che fe do Exe cu ti vo Mu ni ci pal
de for ma vir tu al, pe la pla ta for ma
Zo om. O pre fei to fa rá a apre sen ta ção
do te ma “Cem Di as da Ges tão Mu ni -
ci pal”, abor dan do as prin ci pais
ações  da no va ad mi nis tra ção e  ou -
tras re la ci o na das ao co mér cio lo jis -
ta. Na fo to, o pre fei to Edu ar do Brai -
de, con vi da do es pe ci al da Reu nião
Ple ná ria que mar ca os 56 anos da
CDL São Luís, e o pre si den te da en ti -
da de lo jis ta, Fá bio Ri bei ro.

O de sig ner de sa pa tos
mais fa mo so do Ma ra -
nhão, Cláu dio Car va -
lho, re a li zou se gun da-
fei ra 26, em gran de es -
ti lo, um co que tel in ti -
mis ta de lan ça men to
das san dá li as mo da
praia e no va co le ção
de sa pa tos mas cu li -
nos. O even to foi re a li -
za do na lo ja do de sig -
ner, com a de vi da mo -
de ra ção e sem aglo me -
ra ção. Na fo to, o de sig -
ner Clau dio Car va lho
com a of tal mo lo gis ta
Mi le na Pi nhei ro.

O di re tor de uni da de
da Es tá cio, Kah lil Vi -
an na (fo to), ava lia que
“o mer ca do de edu ca -
ção nun ca vi ven ci ou
trans for ma ções tão in -
ten sas co mo as do ano
de 2020, e is so por um
la do é ex ce len te, pois a
edu ca ção vol ta a es tar
nos cen tros dos de ba -
tes, e vê-se o re al im -
pac to, va lor e im por -
tân cia que sua even tu -
al au sên cia po de cau -
sar na so ci e da de”. 

Seleção no Sesc

A Es co la Sesc de En si no Mé dio abre pro ces so
se le ti vo pa ra alu nos de to do o país pa ra o ano le- 
ti vo de 2022. Os jo vens se le ci o na dos te rão bol sa
de es tu do in te gral com va li da de pa ra os três
anos do En si no Mé dio, com co ber tu ra das des- 
pe sas re la ti vas à ins tru ção, li vros di dá ti cos e ali- 
men ta ção. As pré-ins cri ções po dem ser re a li za- 
das pe lo si te www.es co la sesc.com.br a par tir do
dia 26 de abril até às 18h do dia 26 de maio. Se rão
90 va gas, sen do 52 pa ra re gi me re si den ci al des ti- 
na das a jo vens de to das as Uni da des da Fe de ra- 
ção, e 38 pa ra o re gi me ex ter no.

Ações do MPMA

As ações de sen vol vi das em to dos os se to res
do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, ao lon go do
úl ti mo ano, fo ram apre sen ta das no Re la tó rio
Anu al de Ati vi da des 2020 da ins ti tui ção. O do cu- 
men to foi pro du zi do pe la Se cre ta ria de Pla ne ja- 
men to e Ges tão do MP MA, co or de na da pe lo
pro mo tor de jus ti ça Car los Hen ri que Ro dri gues
Vi ei ra, com ba se nas in for ma ções en ca mi nha- 
das pe los se to res. Na apre sen ta ção do re la tó rio,
o pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau,
des ta cou as me di das to ma das pa ra au xi li ar no
com ba te e pre ven ção à pan de mia da Co vid-19.

Procura por viagens

Le van ta men to fei to pe la pla ta for ma mun di al
de bus ca de vi a gens Kayak mos tra que a bus ca
por des ti nos com pou ca ou ne nhu ma exi gên cia
pa ra en tra da cres ceu en tre os vi a jan tes bra si lei- 
ros. De acor do com a pes qui sa, a pro cu ra por
pas sa gens aé re as in ter na ci o nais pa ra Mé xi co,
Mal di vas e Egi to, cres ceu 218%, 27% e 62%, res- 
pec ti va men te, na com pa ra ção en tre os pri mei ro
três me ses des te ano e de 2020. 

A al ta na pro cu ra  po de tam bém es tar re la ci o- 
na da a que da nos pre ços de pas sa gens pa ra es- 
ses des ti nos.

Pra curtir

A va ci na ção con tra a
Co vid pa ra a fai xa
etá ria dos 60 (na qual
o co lu nis ta NM se in -
clui) se gue até quin -
ta-fei ra, 29, e se rá
apli ca da, ex clu si va -
men te, no Cen tro de
Mu ni ci pal de Va ci na -
ção e no dri ve th ru
ins ta la dos na Uni ver -
si da de Fe de ral do
Ma ra nhão (UF MA).

Nes ta quar ta-fei ra,
va ci nam pe la ma nhã
os ido sos de 60 anos
nas ci dos nos me ses
de maio e ju nho e à
tar de os nas ci dos em
mar ço e abril. Es ta rei
lá é ce do.

O po e ta e con se lhei ro
fe de ral da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil,
Da ni el Blu me, re a li za
ho je, às 8h, a li ve “Ca -
fé com Car los An dré”,
pe lo ins ta gram do
con vi da do, ad vo ga do
e pro fes sor de lín gua
por tu gue sa.

A Net Mo vi es, pla ta -
for ma na ci o nal gra -
tui ta de stre a ming,
aca ba de anun ci ar os
fil mes que pas sam a
fa zer par te de seu ca -
tá lo go no mês de
maio.

En tre as no vi da des,
es tão “De pois da Es -
cu ri dão”, com Na ta lia
Dyer, “Lem bran ças de
Uma In fân cia”, es cri to
e es tre la do por Ja mes
Fran co.

Ho je é o Dia Mun di al
da Se gu ran ça e da
Saú de no tra ba lho,
ce le bra do em me mó -
ria das pes so as que
são ví ti mas de do en -
ças e de aci den tes no
tra ba lho.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021
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Três animais foram encontrados nos últimos meses, sendo dois achados mortos por
pescadores e um resgatado no domingo (25) pelos Bombeiros, em Ribamar

SAU LO DU AI LI BE Pei xes-bois mor tos

Ris co de ex tin ção

MARANHÃO

Peixes-bois são
encontrados mortos

N
o úl ti mo do min go, o Cor po
de Bom bei ros Mi li tar do
Ma ra nhão (CBM MA) res ga- 
tou um fi lho te de pei xe-boi,

na re gião de Gua ra pi ran ga, no mu ni- 
cí pio de São Jo sé de Ri ba mar, lo ca li za- 
do na re gião me tro po li ta na de São
Luís. O res ga te do ani mal foi no úl ti- 
mo do min go (25). Is so é uma boa no- 
tí cia, pois nos úl ti mos me ses, ou tros
dois ani mais fo ram en con tra dos mor- 
tos por pes ca do res, nas ci da des de
Hum ber to de Cam pos e Gui ma rães

Ri ba mar

De acor do com in for ma ções do
Cor po de Bom bei ros, o fi lho te en con- 
tra do em São Jo sé de Ri ba mar tem
cer ca de dois me ses de vi da e es ta va
per di do da mãe, sen do que fi cou cer- 
ca de qua tro di as em um iga ra pé sem
ali men ta ção.

O ani mal foi res ga ta do por mi li ta- 
res do 10º BBM do Cor po de Bom bei- 
ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA) e
agen tes do Ins ti tu to Bra si lei ro do
Meio Am bi en te e dos Re cur sos Na tu- 
rais (Iba ma). O fi lho te de pei xe-boi foi
le va do pa ra o Ce tas/Iba ma, on de se rá
tra ta do até po der re tor nar ao seu ha- 
bi tat na tu ral.

Em 2021, dois ani mais da es pé cie
fo ram en con tra dos mor tos no Ma ra- 
nhão.

Hum ber to de Cam pos
O pri mei ro foi no mês de ja nei ro.

No dia 23, um sá ba do, pes ca do res en- 
con tra ram o cor po do ani mal boi an do
na co mu ni da de de Ram pa, no Rio
Ma pa ri, em Hum ber to de Cam pos,
dis tan te cer ca de 180 km da ca pi tal
ma ra nhen se.

Bió lo gos do Ins ti tu to Chi co Men- 
des de Con ser va ção da Bi o di ver si da- 
de (ICM Bio) fo ram ao lo cal do acha do
pa ra fa zer a me di ção do ani mal e in- 
ves ti gar a cau sa da mor te. O pei xe-boi
foi en ter ra do pa ra que pos te ri or men- 
te o es que le to se ja usa do pa ra es tu- 
dos.

Gui ma rães
Já no dia 7 de abril, no mu ni cí pio de

Gui ma rães, dis tan te cer ca de 2010 km
da ca pi tal ma ra nhen se, ou tro pei xe-
boi foi en con tra do mor to. O fa to só foi
di vul ga do no dia 15, pe lo ICM Bio.

No dia 10, uma equi pe de pes qui sa- 
do res do ICM Bio se des lo cou pa ra o
mu ni cí pio pa ra aten der a ocor rên cia.
O pei xe-boi foi en con tra do mor to na
praia de Ita pi ran ga e já es ta va em
avan ça do es ta do de de com po si ção.

De acor do com o ins ti tu to, o lo cal
do en ca lhe do ani mal fi ca no en tor no
da Re ser va Ex tra ti vis ta de Ita pe ti nin- 
ga, uma das Uni da des de Con ser va- 
ção Fe de rais ge ri da pe lo ICM Bio São
Luís. A ação, co or de na da pe la bió lo ga
e ana lis ta am bi en tal do ins ti tu to, Lau- 
ra Reis, con tou com a pre sen ça do se- 
cre tá rio de Meio Am bi en te de Gui ma- 
rães, Cé sar Ri bei ro, en tre ou tros ser vi- 
do res da se cre ta ria e mo ra do res da
co mu ni da de. O ca dá ver do ani mal
tam bém foi en con tra do por pes ca do- 
res da re gião.

O pei xe-boi é con si de ra do uma das
es pé ci es mais ame a ça das de ex tin ção
no Bra sil. As prin ci pais ame a ças ao
pei xe-boi são: a des trui ção do seu ha- 
bi tat e a li be ra ção de mer cú rio nos ri- 
os.

A ca ça do pei xe-boi é ile gal no Bra- 
sil. Po rém, al gu mas po pu la ções ri bei- 
ri nhas ain da re a li zam, pa ra o con su- 
mo da car ne.

SÃO LUÍS

Prefeitura fiscaliza feiras e mercados da capital

NA PRIMEIRA ETAPA, O TRABALHO TEVE CARÁTER EDUCATIVO E DEPOIS ORIENTAÇÃO ACERCA DAS CONDUTAS A SEREM UTILIZADAS

A Pre fei tu ra tem in ten si fi ca do a fis- 
ca li za ção de fei ras e mer ca dos em São
Luís. As ações es tão sen do de sen vol vi- 
das pe la Vi gi lân cia Sa ni tá ria, ór gão
vin cu la do à Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Saú de (Se mus) pa ra ave ri guar o cum- 
pri men to dos pro to co los e me di das
sa ni tá ri as, a qua li da de dos ali men tos
e as con di ções de co mer ci a li za ção
dos pro du tos.

Nes ta pri mei ra eta pa, de acor do
com a pas ta, o tra ba lho te ve ca rá ter
edu ca ti vo, com ba se nas pre mis sas da
Vi gi lân cia Sa ni tá ria de fis ca li za ção e
pos te ri or ori en ta ção acer ca das con- 
du tas a se rem uti li za das. Du ran te as
ações, fo ram cons ta ta das ir re gu la ri- 
da des vol ta das à ma ni pu la ção de ali- 
men tos e de mais me di das sa ni tá ri as.

A pró xi ma fa se cons ta rá da con vo- 
ca ção de ges to res de mer ca dos e fei- 
ras pa ra a ela bo ra ção de um pla no de
ação, com pra zos de fi ni dos pa ra sa nar
as ir re gu la ri da des cons ta ta das e vol- 
ta das ao uso de ali men tos. O tra ba lho

se rá fei to em con jun to com a Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal de Agri cul tu ra e Pes ca e
Abas te ci men to (Se ma pa).

Um ba lan ço do ór gão apon ta que,
en tre os me ses de fe ve rei ro e mar ço
des te ano, fo ram fis ca li za dos 31 mer- 
ca dos e fei ras. Os fis cais ave ri gua ram,
en tre ou tros pon tos, a co mer ci a li za- 
ção de pes ca dos, car nes bo vi nas e suí- 
nas e o cum pri men to dos pro to co los
de pre ven ção da Co vid.

Pa ra o se cre tá rio de Saú de de São
Luís, Jo el Nu nes, o mo ni to ra men to do
uso de ali men tos, além de evi tar in- 
fec ções e ou tras ques tões vol ta das ao
bem-es tar dos usuá ri os tam bém é um
im por tan te pre ven ti vo con tra o co ro- 
na ví rus e ou tras do en ças. “É im por- 
tan te es se tra ba lho de fis ca li za ção pa- 
ra ori en tar mos não só os co mer ci an- 
tes co mo tam bém os pró pri os cli en tes
so bre o uso, con ser va ção e co mer ci a- 
li za ção de ali men tos e do am bi en te
nes ses lo cais. Es se é o di fe ren ci al que
es ta mos im ple men tan do na ges tão

do pre fei to Edu ar do Brai de, bus can do
ofe re cer es se apoio e cons truir uma
re la ção pró xi ma com do nos de mer- 
ca dos e fei ras, pa ra que São Luís pos sa
ter um pa drão no con tro le sa ni tá rio e
na hi gi e ni za ção dos es ta be le ci men- 
tos, no tra ba lho do fei ran tes e na ga- 
ran tia de que os con su mi do res es tão
ad qui rin do pro du tos de qua li da de e
sem quais quer ris cos de con ta mi na- 
ção”, dis se.

Nos pró xi mos di as, ou tras fis ca li za- 
ções se rão re a li za das. Além do mo ni- 
to ra men to da con du ta de res pon sá- 
veis por fei ras e mer ca dos, des de o
iní cio do ano, a Vi gi lân cia Sa ni tá ria
tam bém ve ri fi ca o cum pri men to das
me di das de res tri ção so ci al em es ta- 
be le ci men tos, de ter mi na das por ór- 
gãos go ver na men tais. En tre elas, es tá
a fis ca li za ção em su per mer ca dos,
aca de mi as, bar be a ri as e em ou tros lo- 
cais, con for me cons ta no de cre to mu- 
ni ci pal em vi gên cia, em en fren ta men- 
to à pan de mia na ca pi tal.

PAU LO PON TES

• afe ri ção de tem pe ra tu ra;
• uso de ál co ol em gel;
• hi gi e ni za ção de ma ça ne tas, car dá pi os, me sas, ca dei -
ras, bal cão, en tre ou tros;
• dis tan ci a men to en tre me sas e ca dei ras;
• ba nhei ros sem pre lim pos;
• des lo ca men to no pub so men te com más ca ras.

NA PAN DE MIA

Ba res se rein ven tam
e se adap tam pa ra
man ter os ne gó ci os

Com a fle xi bi li za ção anun ci a da pe lo go ver no do Ma- 
ra nhão, ba res, res tau ran tes e lan cho ne tes vol ta ram a
fun ci o nar com a ca pa ci da de de cli en tes re du zi da, atu al- 
men te, até às 22h. Não é no vi da de que du ran te a pan de- 
mia da Co vid-19, do en ça cau sa da pe lo no vo co ro na ví- 
rus, pe que nos em pre en de do res vi vem mo men tos de
ins ta bi li da de nos ne gó ci os e pre ci sam se rein ven tar pa- 
ra ga ran tir a ren da e con se guir ar car com as des pe sas de
seus es ta be le ci men tos.

Mes mo du ran te es te pe río do com pli ca do al guns pe- 
que nos em pre en de do res con se gui ram se re er guer pe- 
ran te as di fi cul da des e con se gui ram até inau gu rar es ta- 
be le ci men tos. O em pre sá rio Vic tor An dré Fon se ca Ri- 
bei ro, de 23 anos, con se guiu re a li zar a aber tu ra de seu
bar. A ideia de inau gu rar o Black Cat Pub, lo ca li za do no
Cen tro His tó ri co de São Luís, nas ceu em 2020. “Ape sar
de to das as di fi cul da des pa ra a aber tu ra, es ta se tor nou
ine vi tá vel a par tir do mo men to em que tí nha mos que
pa gar con tas e fun ci o ná ri os. Es te é o mo men to de se
rein ven tar. En tão, ti ve mos que ava li ar o mo ti vo que nos
le vou a in ves tir nes se ne gó cio, e co mo po de ria se tor nar
um di fe ren ci al nes se mo men to pan dê mi co. A par tir daí,
de ci di mos agir, sem pre le van do em con si de ra ção a opi- 
nião de nos sos cli en tes”, con ta Vic tor Fon se ca.

Pa ra con ti nu ar fun ci o nan do, o bar te ve que se adap- 
tar com as me di das de pre ven ção con tra o no vo co ro na- 
ví rus. En tre as re gras de fun ci o na men to do es ta be le ci- 
men to, es tão:

“A equi pe Black Cat sem pre es tá ori en tan do os cli en- 
tes e fis ca li zan do ao má xi mo pa ra que to das as me di das
se jam se gui das”, afir ma o em pre sá rio.

Mes mo ten tan do se guir à ris ca to das as me di das im- 
pos tas pa ra não con tri buir com a pro li fe ra ção da Co vid-
19, o bar con ti nua se adap tan do pa ra con quis tar cli en- 
tes. Ca so uma no va me di da for de cre ta da pe lo go ver no
do Ma ra nhão e o es ta be le ci men to pre ci se fe char as por- 
tas, o sis te ma de delivery é uma op ção que de ve ser le va- 
da em con si de ra ção. “A po pu la ção en con tra-se in se gu- 
ra, por tan to, a aber tu ra de ba res e res tau ran tes du ran te
a pan de mia se tor na ins tá vel. Ao le var mos em con si de- 
ra ção to dos os de cre tos pro mul ga dos, pre ci sa mos nos
rein ven tar, tor nan do-se ne ces sá rio que se jam fei tas
pro mo ções, delivery e ofer tan do pro du tos di fe ren ci a- 
dos pa ra que o ne gó cio se man te nha aber to”, con clui
Vic tor Fon sen ca.

As em pre sá ri as Emilly Bar ros, de 24 anos, e Ca mil la
Pe rei ra, de 25 anos, tam bém abri ram um em pre en di- 
men to du ran te a pan de mia. O BBE MI Loun ge, inau gu- 
ra do em 2020, es tá se rein ven tan do a ca da dia pa ra per- 
ma ne cer aber to, con ti nu ar ca ti van do seus cli en tes e
pro cu rar por no vos con su mi do res. “Pas sa mos mui to
tem po fe cha dos, es pe ran do que os ca sos di mi nuís sem e
as me di das fi cas sem mais fle xí vel. Es ta mos vol tan do aos
pou cos e por eta pas, até pa ra que a gen te con si ga ar car
com as des pe sas. In fe liz men te, te mos con tas a pa gar e
não te mos a aju da de su pe ri o res. É ne ces sá rio ter mui ta
cau te la ao re a brir e é is so que es ta mos fa zen do, vol tan- 
do aos pou cos e de for ma ex tre ma men te re du zi da”, con- 
tam as em pre sá ri as.

Ape sar do BBE MI Loun ge, lo ca li za do na La goa da
Jan sen, já es tar aber to pa ra re ce ber seus cli en tes, o sis te- 
ma de delivery con ti nua fun ci o nan do. “A op ção de
delivery con ti nu a rá sen do uma op ção pa ra bar, pa ra
além da hi pó te se de um no vo fe cha men to. Acre di ta mos
que en tre gar um pou co do nos so tra ba lho na ca sa do cli- 
en te tam bém fa ça a di fe ren ça”, afir mam as em pre sá ri as.

As re gras de fun ci o na men to do lo cal es tão sen do se- 
gui das de for ma ri go ro sa. En tre as di re tri zes, es tão a hi- 
gi e ni za ção com ple ta do lo cal, ál co ol em gel dis po ni bi li- 
za do por to do o loun ge, além do afe ri men to da tem pe- 
ra tu ra na por ta do es ta be le ci men to e proi bi ção da cir cu- 
la ção de pes so as den tro do es ta be le ci men to sem más- 
ca ra. 

“As mai o res di fi cul da des se ba sei am no me do, na in- 
se gu ran ça em ques tão da pan de mia. Tem si do mo men- 
tos di fí ceis, é ne ces sá rio se rein ven tar de for ma cons tan- 
te, pois é tu do mui to in cer to, en tão vo cê en quan to em- 
pre sá rio pre ci sa es tá sem pre pen san do co mo se so bres- 
sair pa ra atrair cli en tes, mas com cau te la, se guin do to- 
das as nor mas sa ni tá ri as e sem cau sar ne nhum ti po de
aglo me ra ção“, con clu em as em pre sá ri as.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021
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Prefeitura de São Luís promove ação e conscientiza sobre importância do controle da
pressão arterial até a próxima sexta-feira (30)

Pre ven ção 

PARQUE DO BOM MENINO

Projeto da Prefeitura
promove saúde 

C
o mo mais uma ação do pro- 
je to Me xa-se, a Pre fei tu ra de
São Luís, por meio da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Saú de

(Se mus), es tá dis po ni bi li zan do, até
sex ta-fei ra (30), das 8h às 17h, pro fis- 
si o nais pa ra ve ri fi ca ção da pres são ar- 
te ri al no Par que do Bom Me ni no, na
ca pi tal. A ação mar ca o Dia Na ci o nal
de Pre ven ção e Con tro le à Hi per ten- 
são Ar te ri al, que foi co me mo ra do no
dia 26 de abril. O ser vi ço tam bém é
ofer ta do re gu lar men te nas 54 uni da- 
des bá si cas de saú de de São Luís.

Com a ação, a Se mus cha ma a aten- 
ção pa ra a do en ça que aco me te, de
acor do com da dos da úl ti ma Pes qui sa
Na ci o nal de Saú de, a 12,6% da po pu- 
la ção. Por cau sa dis so, é fun da men tal
ter o há bi to de afe rir de for ma cons- 
tan te a pres são ar te ri al.

Pa ra o se cre tá rio de Saú de de São
Luís, Jo el Nu nes, é pre ci so es tar aten to
a quais quer si nais de al te ra ção no rit- 
mo da pres são ar te ri al. “Por ser si len- 
ci o sa, mui tos não sa bem que pos su- 
em es ta con di ção. Por es ta ra zão, de- 
ve mos cri ar o há bi to de afe rir a pres- 
são e con sul tar um car di o lo gis ta re gu- 
lar men te. A hi per ten são ar te ri al, se
não tra ta da, po de cau sar in far to e aci- 
den te vas cu lar ce re bral”, dis se o ges- 
tor.

A ini ci a ti va é uma par ce ria en tre a
Se mus, Se cre ta ria do Meio Am bi en te
(Sem ma), Ins ti tu to Mu ni ci pal de Pai- 
sa gem Ur ba na (Im pur) e a Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Des por tos e La zer (Sem- 
del). Além da ini ci a ti va, a Se mus pre- 
pa ra uma pro gra ma ção com li ves e
ou tras ati vi da des.

Em tem pos de pan de mia, cui dar da

pres são evi ta com pli ca ções da Co vid-
19, sen do es sen ci al au men tar a ade- 
são ao tra ta men to an ti-hi per ten si vo.
De acor do com es pe ci a lis tas, con tro- 
lar a pres são ar te ri al ele va as chan ces
de cu ra dos pa ci en tes in fec ta dos pe la
do en ça. “O rit mo cir cu la tó rio é al te ra- 
do du ran te a Co vid-19. Lo go, quem
tem o con tro le pre ven ti vo de ve ri fi car
a pres são e, em con sequên cia, de evi- 
tar o agra va men to do qua dro hi per- 
ten si vo, au men ta bas tan te as chan ces
de re cu pe ra ção ca so se ja in fec ta do
pe lo co ro na ví rus”, afir mou o ti tu lar
da Se mus.

Mes mo nos ca sos de re cu pe ra ção, é
im pres cin dí vel a re a li za ção de exa- 
mes e che ca gem da pres são ar te ri al
pa ra os pa ci en tes pós-Co vid. Em São
Luís, no dia 19 des te mês, a Pre fei tu ra
en tre gou o Cen tro de Re fe rên cia pós-
Co vid que fun ci o na na Uni da de Mis ta
do Be qui mão. A uni da de, que faz par- 
te do Pla no Mu ni ci pal de En fren ta- 
men to às Sín dro mes Res pi ra tó ri as,
pos sui equi pe mul ti dis ci pli nar que
de tec ta e tra ta os sin to mas mais per- 
sis ten tes e li ga dos ao qua dro hi per- 
ten si vo.

Con for me pre co ni za do pe los ór- 
gãos de con tro le de saú de e re fe ren- 
da do pe lo Mi nis té rio da Saú de (MS), é
acon se lhá vel que a po pu la ção em ge- 
ral si ga as me di das de pre ven ção pa ra
evi tar o sur gi men to e o apa re ci men to
de sin to mas li ga dos à hi per ten são.

Den tre as me di das, es tão a ma nu- 
ten ção do pe so ade qua do, in cor po- 
ran do há bi tos ali men ta res mais sau- 
dá veis (com mai or in ges tão na di e ta

de fru tas e ver du ras). Além dis so, é
fun da men tal evi tar a in ges tão ex ces- 
si va de sal nos ali men tos (re du zir e se- 
guir a ori en ta ção da Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de de 15 gra mas de sal
por dia), pra ti car ati vi da de fí si ca re gu- 
lar, aban do nar há bi to do fu mo, mo de-
rar o con su mo do ál co ol, evi tar ali-
men tos gor du ro sos, e ou tras ações
pre ven ti vas.

A ação mar ca o Dia

Na ci o nal de Pre ven ção e

Con tro le à Hi per ten são

Ar te ri al, co me mo ra do

no dia 26 de abril. O

ser vi ço tam bém é

ofer ta do re gu lar men te

nas 54 uni da des bá si cas

de saú de de São Luís.

GRANDE ILHA

Praias da Região Metropolitana são limpas

A COLETA FOI REALIZADA ENTRE AS PRAIAS CAÚRA E PANAQUATIRA. GRANDE PARTE DOS RESÍDUOS RECOLHIDOS SÃO LIXO PLÁSTICO

Uma to ne la da de li xo foi re ti ra da da
or la ma rí ti ma em São Jo sé de Ri ba- 
mar, du ran te ação do Cor po de Bom- 
bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM- 
MA). 

O tra ba lho in te gra prá ti ca da for- 
ma ção de ca de tes dos bom bei ros, co- 
mo par te da dis ci pli na Di rei tos Hu- 
ma nos. A co le ta foi re a li za da no tre- 
cho en tre as prai as Caú ra e Pa na qua ti- 
ra. A gran de par te dos re sí du os re co- 
lhi dos são li xo plás ti co. A ação pros se- 
gue e vai se es ten der a de mais prai as
das ci da des que com põem a Re gião
Me tro po li ta na.

O co man dan te do CBM MA, co ro- 
nel Cé lio Ro ber to de Araú jo, acom pa- 
nhou a ati vi da de. 

“Fi ca mos mui to sa tis fei tos com o

com pro me ti men to dos ca de tes e vi- 
mos nes sa ini ci a ti va um for ma de re- 
for çar a prá ti ca das ações e ain da con- 
tri buir com o meio am bi en te. Foi um
mo men to mui to pro vei to so. Es co lhe- 
mos uma área on de ha via mui to re sí- 
duo plás ti co acu mu la do e con se gui- 
mos re ti rar qua se uma to ne la da de
plás ti cos re ci clá veis”, pon tu ou.

O co man dan te Cé lio Ro ber to de
Araú jo ex pli ca que o ob je ti vo da au la
prá ti ca foi des per tar, nos fu tu ros ofi- 
ci ais bom bei ros, o de se jo de pre ser var
o meio am bi en te com ges tos sim ples
e que es tão ao al can ce de to dos. “O
tra ba lho tam bém aler ta a po pu la ção
em ge ral, pa ra que to dos con tri bu am
pa ra uma ci da de mais lim pa, pro te- 
jam nos so meio am bi en te e ga ran tam

que as ge ra ções fu tu ras pos sam usu- 
fruir de le”, re for ça.

O Cor po de Bom bei ros tem co ne- 
xão di re ta com a pre ser va ção am bi en- 
tal, que vai além do com ba te aos in-
cên di os flo res tais, en fa ti za Cé lio Ro-
ber to de Araú jo.  “Atu a mos qua se to- 
dos os di as na cap tu ra de ani mais sil- 
ves tres e em di ver sas ações pró-am bi-
en tais. Con si de ro a pre ser va ção do
meio am bi en te um di rei to fun da men- 
tal e im pres cin dí vel pa ra o equi lí brio
da vi da no pla ne ta”, dis se.

Um to tal de 48 bom bei ros, en tre ca-
de tes e ofi ci ais do CBM MA par ti ci pa- 
ram da ati vi da de, co mo par te da dis ci-
pli na de Di rei tos Hu ma nos, do 1° ano
do Cur so de For ma ção de Ofi ci ais
(CFO).

Mais so bre a Es co la Sesc de En si no Mé dio

DE GRA ÇA!

Es co la Sesc de
En si no Mé dio abre
pro ces so se le ti vo
pa ra 2022

A Es co la Sesc de En si no Mé dio abre pro ces so se le ti vo
pa ra alu nos de to do o país pa ra o ano le ti vo de 2022. Os
jo vens se le ci o na dos te rão bol sa de es tu do in te gral com
va li da de pa ra os três anos do En si no Mé dio, com co ber- 
tu ra das des pe sas re la ti vas a ins tru ção, li vros di dá ti cos e
ali men ta ção.

As pré-ins cri ções po dem ser re a li za das pe lo si te
www.es co la sesc.com.br até às 18h do dia 26 de maio. Se- 
rão 90 va gas, sen do 52 pa ra re gi me re si den ci al des ti na- 
das a jo vens de to das as Uni da des da Fe de ra ção, e 38 pa- 
ra o re gi me ex ter no, ex clu si vas pa ra o Rio de Ja nei ro, on- 
de se lo ca li za a ins ti tui ção. Em am bos os ca sos, as au las
são em ho rá rio in te gral e em mo da li da de pre sen ci al.

Du ran te a pan de mia da Co vid-19, as au las se man têm
on-li ne e os es tu dan tes per ma ne cem em su as re si dên ci- 
as com apoio dos pro fes so res pa ra to das as ati vi da des, a
par tir de uma pla ta for ma vir tu al de apren di za gem, na
qual os alu nos têm aces so a vi de o au las, pod casts, con- 
teú do em PDF e Power Point, além de um fó rum on de
po dem in te ra gir e tro car idei as.

Pe lo se gun do ano, o pro ces so se le ti vo pa ra a Es co la
te rá uma das fa ses em for ma de sor teio pú bli co e não se- 
rão re a li za das pro vas ob je ti vas e nem re da ção. A op ção
tem co mo ba se o ce ná rio atí pi co da pan de mia, que exi- 
ge me di das pre ven ti vas e dis tan ci a men to so ci al. O sor- 
teio pú bli co é um mo de lo uti li za do com su ces so por di- 
fe ren tes e re no ma das ins ti tui ções de en si no no país.

Pa ra se can di da tar, os es tu dan tes de vem obri ga to ri a- 
men te ter con cluí do ou es tar cur san do o 9º ano do En si- 
no Fun da men tal e ter nas ci do en tre 1º de ja nei ro de
2006 e 31 de de zem bro de 2008. O pro ces so de ad mis são
é cons ti tuí do por fa ses eli mi na tó ri as e clas si fi ca tó ri as.
Além da pré-ins cri ção, o can di da to pre ci sa con fir mar a
ins cri ção, com o en vio dos do cu men tos de iden ti fi ca ção
e pre en chi men to de um ques ti o ná rio so ci o cul tu ral.
Com a ins cri ção con fir ma da e va li da da, o can di da to
par ti ci pa do sor teio, fa se tam bém eli mi na tó ria. De pois,
se rão re a li za das as eta pas clas si fi ca tó ri as sub se quen tes,
co mo aná li se dos do cu men tos re fe ren tes aos cri té ri os
pre fe ren ci ais e en tre vis tas in di vi du a li za das, com res- 
pec ti va aná li se do His tó ri co Es co lar ou bo le tim do es tu- 
dan te.

O pro ces so se le ti vo é aber to a es tu dan tes de es co las
pú bli cas e pri va das, sen do con si de ra dos cri té ri os pre fe- 
ren ci as e clas si fi ca tó ri os: a con di ção de can di da tos de- 
pen den te de tra ba lha do res do co mér cio de bens, ser vi- 
ços e tu ris mo; ren da fa mi li ar bru ta igual ou in fe ri or a
três sa lá ri os mí ni mos; alu nos ma tri cu la dos em es co las
da re de de en si no do Sesc ou que te nham cur sa do ao
me nos dois ter ços do En si no Fun da men tal em es co las
pú bli cas ou com bol sa in te gral em es co las pri va das.

To do o pro ces so se rá re mo to, gra tui to e sem ta xa de
ins cri ção.

A Es co la Sesc de En si no Mé dio é uma ins ti tui ção mo- 
de lo que in te gra o Po lo Edu ca ci o nal Sesc e que tem por
mis são ofe re cer uma edu ca ção efe ti va men te in te gral e
gra tui ta pa ra uma co mu ni da de de alu nos de to do país.
Inau gu ra da em 2008, ela aten de apro xi ma da men te 500
jo vens e ofe re ce a opor tu ni da de de con vi ver com a di- 
ver si da de cul tu ral bra si lei ra. A ins ti tui ção re ce be es tu- 
dan tes em dois mo de los: re si den ci al, em que alu nos
vêm de to dos os es ta dos do Bra sil, e o não re si den ci al,
que abar ca ado les cen tes do Rio de Ja nei ro. Os es tu dan- 
tes de am bos os re gi mes for mam, jun ta men te com a
equi pe de edu ca do res, uma co mu ni da de de apren di za- 
gem, e têm a pos si bi li da de de de sen vol ver pro fun da- 
men te a au to no mia e tro car ex pe ri ên ci as com co le gas
de to das as re giões do país.

Ins ta la da em um cam pus de 131 mil me tros qua dra- 
dos em Ja ca re pa guá, no Rio de Ja nei ro, a Ins ti tui ção
con ta com uma pri vi le gi a da es tru tu ra de en si no, com
Es pa ço Cul tu ral, la bo ra tó ri os, bi bli o te ca, ate li ês de ar te,
com ple xo es por ti vo, res tau ran te, além das vi las re si den- 
ci ais.

Es tu dar na Es co la Sesc de En si no Mé dio con fe re a to- 
dos os alu nos di rei to ao ma te ri al pe da gó gi co, ali men ta- 
ção e mo ra dia (aos es tu dan tes do re gi me re si den ci al).
Cer ca de 54% dos es tu dan tes vêm de fa mí li as com ren da
de um a três sa lá ri os mí ni mos.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021
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O jogador viajou para Minas Gerais onde realiza exames no América Mineiro, time para
o qual foi cedido para as disputas da Série A do Campeonato Brasileiro

DE SAÍDA

Sampaio cede Marlon
ao América Mineiro
NERES PINTO

A
os pou cos o ti me que dei xou 
o Sam paio Cor rêa na sex ta 
co lo ca ção do Cam pe o na to 
Bra si lei ro de 2020 vai per den- 

do mais pe ças im por tan tes. Des ta vez, 
quem es tá sain do  é o la te ral-es quer- 
do Mar lon, con si de ra do um dos me- 
lho res em sua po si ção na com pe ti ção 
na ci o nal. O jo ga dor vi a jou pa ra Mi nas 
Ge rais on de re a li za exa mes no Amé ri- 
ca Mi nei ro, ti me pa ra o qual foi ce di do 
pa ra as dis pu tas da Sé rie A do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro. O atle ta po de até ser 
ne go ci a do em de fi ni ti vo, de pen den- 
do de su as atu a ções.

A in for ma ção ga nhou des ta que em 
Mi nas, no por tal Su per.FC, que in for- 
mou es tar o ne gó cio pra ti ca men te fe- 
cha do. “As con ver sas en tre Amé ri ca e 
Sam paio Cor rêa já du ram um mês, e 
ini ci al men te, o jo ga dor vi ria por em- 
prés ti mo. Nes te ano, o jo ga dor re a li- 
zou 12 jo gos pe la Bo lí via Que ri da”, 
des ta cou.

Ain da se gun do o in for man te, que  
fa lou so bre a tra je tó ria do atle ta, a 
con tra ta ção de Mar lon foi um pe di do  
do téc ni co Lis ca. “No iní cio da tem po- 
ra da, Mar lon foi es pe cu la do no Co ri ti- 
ba e no Vi tó ria, mas não ti ve ram des- 
fe cho po si ti vo. O la te ral foi con tra ta do 
pe lo Sam paio em 2020 pa ra a dis pu ta 
da Sé rie B, e fez 22 jo gos, sen do 19 co- 
mo ti tu lar. Em sua car rei ra,  te ve boa 
pas sa gem pe lo fu te bol ca ri o ca, jo gan- 
do por Bon su ces so e Amé ri ca-RJ”, 
acres cen tou.

En quan to is so, o  Sam paio Cor rêa 
ini ci ou uma sé rie de con ta tos com

Cel so Tei xei ra

O LATERAL MARLON VAI JOGAR A SÉRIE A DO BRASILEIRÃO PELO AMÉRICA MINEIRO 

vis tas à es co lha do subs ti tu to ide al.  
Vá ri os no mes já fo ram ofe re ci dos, 
mas o clu be tri co lor tem cau te la e 
aguar da o en cer ra men to de vá ri os 
cam pe o na tos es ta du ais pa ra fa zer a 
me lhor es co lha. Os mer ca dos do in te- 
ri or de São Pau lo e Rio de Ja nei ro es- 
tão na lis ta de pre fe ri dos pe lo pre si- 
den te Sér gio Fro ta.

Cel so Tei xei ra as su miu o car go de 
ge ren te de fu te bol do Sam paio Cor- 
rêa, on de já foi trei na dor em 2008. Ele 
já se en con tra em São Luís, ten do si do 
apre sen ta do no CT Jo sé Car los Ma ci- 
ei ra on de afir mou que já vi nha pen- 
san do na pos si bi li da de de exer cer ou- 
tra fun ção no fu te bol há al gum tem- 

É

po: “É uma ideia que vi nha ama du re- 
cen do, e ago ra sur giu a opor tu ni da de 
de con tri buir com mi nha ex pe ri ên cia 
fo ra das qua tro li nhas, aju dan do o 
Sam paio Cor rêa nes se no vo mo men- 
to, com uma es tru tu ra in ve já vel, mui-
to di fe ren te da re a li da de que en con-
trei na pri mei ra pas sa gem”, ob ser vou.

So bre as com pe ti ções que o Tri co-
lor ain da tem pe la fren te, o no vo co or-
de na dor de fu te bol pro je ta mui to tra-
ba lho pa ra que o clu be al can ce os 
seus ob je ti vos: “Com to do res pei to 
aos ou tros ad ver sá ri os, mas, no Ma ra-
nhen se, o Sam paio é sem pre um dos 
fa vo ri tos ao tí tu lo, pe la sua es tru tu ra, 
pe lo que re pre sen ta e o tra ba lho que é 
fei to aqui. Mas, te mos que pro var is so 
den tro de cam po”.

TÓQUIO 2021

Surf brasileiro empolga
para as Olimpíadas

ITALO FERREIRA É O ATUAL CAMPEÃO MUNDIAL DE SURF

É co mo se uma me da lha do Bra sil já es ti ves se sen do
la pi da da. En quan to as pran chas das Olim pía das são
pre pa ra das, os bra si lei ros do mi nam o cir cui to mun di al.
Ga bri el Me di na é o atu al lí der do ran king en tre os ho- 
mens. Qua tro fi nais em qua tro eta pas dis pu ta das. Na úl- 
ti ma, en fim, o pri mei ro tí tu lo do ano. “Es se co me ço de
ano es tá sen do o me lhor da mi nha car rei ra. En tão, tô
mui to fe liz com es se mo men to, de es tar vi ven do tu do is- 
so e de es tar re pre sen tan do o nos so país. E eu fi co mui to
fe liz de ter as su mi do a pon ta, né? Era al go que eu es ta va
pro cu ran do des de que che guei aqui na Aus trá lia”, afir- 
ma Me di na.

Íta lo Fer rei ra, atu al cam peão mun di al, é o vi ce-lí der
do cir cui to nes ta tem po ra da, mas ele tam bém já ga nhou
uma eta pa no ano. “Ven ci o pri mei ro even to. Aca bei ten- 
do pe dras no meu ca mi nho na se gun da. Ago ra si go fir- 
me pa ra o pró xi mo even to e lá vai ter al tas on das. E es tou
me pre pa ran do es pe ci al men te pa ra as Olim pía das, um
dos meus ob je ti vos des te ano. Es tou fe liz em po der fa zer
par te des se ti me, re pre sen tar o Bra sil e bus car a me da- 
lha de ou ro”, diz Íta lo.

Ta ti a na Wes ton-Webb foi vi ce na úl ti ma eta pa e as su- 
miu a ter cei ra co lo ca ção do ran king. Ta ti é bra si lei ra cri- 
a da no Ha vaí. “Eu tô su per fe liz com o meu sur fe, es pe ci- 
al men te por que as on das em Tó quio vão ser mui to pa re- 
ci das com es sas on das aqui da Aus trá lia e is so es tá me
dei xan do mui to con fi an te”, ex pli ca Ta ti.

Os três, e Sil va na Li ma, se rão os re pre sen tan tes do
Bra sil em Tó quio.

UFC

Weidman mostra raio-x da fratura
De pois de pas sar por ci rur gia após so frer

fra tu ra na per na du ran te a lu ta con tra Uri- 
ah Hall, no úl ti mo sá ba do, no UFC 261, Ch- 
ris Weid man pu bli cou as ima gens dos exa- 
mes de raio-x fei tos an tes e de pois da ope- 
ra ção em su as re des so ci ais.

A fra tu ra im pres si o na ao mos trar o os so
com ple ta men te se pa ra do na al tu ra da
pan tur ri lha. “An tes e de pois das ra di o gra fi- 
as des te pe sa de lo. Agra de ci men tos es pe ci- 
ais ao Dr. Gi tlin por re a li zar uma ci rur gia
bem-su ce di da e por ser tão útil du ran te to- 
do o pro ces so. Além dis so, um gran de agra- 
de ci men to ao Dr. Da vid son, do UFC, por
ga ran tir que eu fos se aten di do ade qua da- 
men te e por fa lar com es ses mé di cos em
meu no me. Is so me fez sen tir mui to me- 
lhor por tê-lo en vol vi do, por que eu sei que
ele es ta va me pro te gen do. A prin ci pal pre- 

o cu pa ção é o os so per fu ra do atra vés da mi- 
nha pan tur ri lha e pe le quan do co lo co meu
pe so so bre ele, ga ran tin do que a la ce ra ção
não in fec ci o ne”, es cre veu o atle ta.

Ch ris Weid man tam bém es cla re ceu nes- 
ta ter ça-fei ra al gu mas acu sa ções de que te- 
ria co me mo ra do quan do An der son Sil va
que brou a per na na lu ta con tra ele e ex pli- 
cou que co me mo rou an tes de sa ber que o
bra si lei ro ha via fra tu ra do o lo cal. “Qual- 
quer um que di ga que eu co me mo rei quan- 
do An der son que brou a per na es tá com- 
ple ta men te er ra do. Eu não sa bia que a per- 
na de le ti nha que bra do. Eu achei que eu ti- 
nha de fen di do bem o chu te na per na e ele
caiu com dor, o que acon te ce fre quen te- 
men te nos spar rings. Fi ca do lo ri do por um
tem po cur to, mas me lho ra ra pi da men te,
pa re ci do com um gol pe no cor po. De pois
de cir cu lar no oc tó go no, per ce bi que ele es- 
ta va com mui ta dor por seus gri tos e ime di- 
a ta men te fui ver co mo ele es ta va e ten tei o
con so lar. Foi quan do eu per ce bi que ele se- 
gu ra va a per na de le. Não te ve fe li ci da de no
meu com por ta men to a par tir da li. Eu en- 
tão em pur rei os se gu ran ças pa ra saí rem do
ca mi nho pa ra que seus trei na do res pu des- 
se en trar no oc tó go no e ele pu des se ter al- 
gu mas ca ras fa mi li a res pró xi mo a ele du- 
ran te aque le epi só dio hor rí vel”.

NEGOCIAÇÃO

Grêmio ainda sonha com Douglas Costa

NOS BASTIDORES, O MEIA-ATACANTE MANTÉM DESEJO DE RETORNAR AO TRICOLOR GAÚCHO

De ma nei ra ex tra o fi ci al, o Grê mio re to- 
mou as con ver sas pa ra ten tar re pa tri ar
Dou glas Cos ta. O clu be ten ta vi a bi li zar o
ne gó cio, mas con si de ra um pos sí vel acer- 
to di fí cil de ser con cre ti za do e evi ta cri ar
ex pec ta ti vas com a tor ci da. Nos bas ti do- 
res, o meia-ata can te man tém o de se jo de
re tor nar ao Tri co lor.

Na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra, uma
pos ta gem enig má ti ca de Dou glas Cos ta
nas re des so ci ais cau sou eu fo ria en tre os
tor ce do res do Grê mio.

O pre si den te Ro mil do Bol zan afir mou
que não há e nem ha ve rá ne go ci a ção pa ra
a vol ta de Dou glas Cos ta nes se mo men to.
Ou tros mem bros da di re to ria do Grê mio
di zem ape nas des co nhe cer qual quer tra- 
ta ti va em an da men to so bre o te ma, mas
não ne gam.

Já uma fon te li ga da ao es ta fe de Dou- 
glas Cos ta diz que os con ta tos en tre Grê- 
mio e atle ta fo ram re to ma dos na se gun- 

da-fei ra. As con ver sas se ri am, ain da, de
ma nei ra su per fi ci al.

O em pre sá rio do jo ga dor, Jú ni or Men- 
don ça, dis se que a ten dên cia é que Dou- 
glas re tor ne à Ju ven tus após o pe río do no
Bayern e cum pra o con tra to de uma ano
que res ta com o clu be ita li a no.

Mas, de acor do com o agen te, há ou tros
dois ca mi nhos pos sí veis: re no va ção com
a Ve lha Se nho ra ou uma acor do pa ra uma
no va trans fe rên cia (di re ta ou por em prés- 
ti mo). Es sa se ria a bre cha pa ra o Grê mio
ten tar um em prés ti mo com a Ju ven tus ou,
nu ma chan ce mais re mo ta, as si nar di re to
com Dou glas Cos ta ca so ele res cin da o
con tra to com os ita li a nos. O em pre sá rio
afir ma que não há na da de fi ni do ho je.

Dou glas tem con tra to com o Bayern até
o fim da tem po ra da eu ro peia, pre vis ta pa- 
ra en cer rar no fi nal de maio. A ja ne la pa ra
trans fe rên ci as in ter na ci o nais fe cha no dia
23 de maio no Bra sil.

São Luís, quarta-feira, 28 de abril de 2021
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A RE A ÇÃO DO PO VO AO NO VO CA PI TÃO AMÉ RI CA

JO A QUIN TOR RES: O NO VO FAL CÃO

A NO VA VI DA BUCKY

A BA SE LU NAR DE STE VE RO GERS

CA PI TÃO LO BO

IN TRO DU ÇÃO AOS NO VÍS SI MOS E DI FE REN TES VIN GA -
DO RES

Marvel

O que esperar de
Capitão América 4?

E
m bo ra um Ca pi tão Amé ri ca 4 pa re ces se im pro- 
vá vel após o Mar vel Stu di os anun ci ar a pro du- 
ção de Fal cão e o Sol da do In ver nal, o no vo lon ga
da fran quia foi anun ci a do pe lo es tú dio ho ras

de pois de a sé rie es tre la da por Anthony Mac kie e Se bas- 
ti an Stan che gar ao fim na úl ti ma sex ta-fei ra (23). O se ri- 
a do, que fo cou na jor na da de Sam Wil son, o Fal cão, em
acei tar seu pa pel co mo subs ti tu to de Ste ve Ro gers após
os even tos de Vin ga do res: Ul ti ma to, ter mi nou com gan- 
chos pa ra uma pos sí vel se gun da tem po ra da, em bo ra
ago ra pa re ça mais pro vá vel que as tra mas não en cer ra- 
das se jam re to ma das nas te lo nas.

Mes mo que ain da não exis ta qual quer de ta lhe so bre
Ca pi tão Amé ri ca 4, o fi nal de Fal cão e o Sol da do In ver nal
já le vou fãs do MCU a ex pres sa rem su as prin ci pais rei- 
vin di ca ções pa ra o no vo fil me, que vão de de sen vol vi- 
men tos até pro vá veis a ar cos bem bi zar ros dos qua dri- 
nhos. Abai xo, vo cê con fe re al guns mo men tos que que- 
re mos ver no no vo fil me do he rói:

Co mo já foi di to an te ri or men te, Fal cão e o Sol da do
In ver nal fo cou mui to mais na ma nei ra co mo Sam Wil- 
son acei tou se tor nar o no vo Ca pi tão Amé ri ca do que su- 
as ações no no vo pa pel. Em bo ra o úl ti mo epi só dio te nha
mos tra do al gu mas pou cas pes so as ce le bran do o no vo
Sen ti ne la da Li ber da de após ele der ro tar os Apá tri das,
seu dis cur so po lí ti co re la ti va men te fa vo rá vel aos ide ais
de fen di dos por Kar li (Erin Kellyman) po de, as sim co mo
nos qua dri nhos, dei xar al gu mas pes so as mais con ser va- 
do ras des con fi a das.

Di fe ren te men te do que acon te ceu na sé rie, com Sam
atu an do ma jo ri ta ri a men te lon ge dos olhos da im pren sa
e dos crí ti cos, Ca pi tão Amé ri ca 4 se be ne fi ci a ria ao mos- 
trar Sam en fren tan do não só ini mi gos saí dos das HQs,
mas tam bém crí ti cas pú bli cas so bre seus mé to dos, as- 
sim co mo em Sam Wil son: Ca pi tão Amé ri ca, gi bi es cri to
por Nick Spen cer.

Quem tam bém me re ce des ta que em Ca pi tão Amé ri ca
4 é Jo a quin Tor res, vi vi do por Danny Ra mi rez em Fal cão
e o Sol da do In ver nal. No pe núl ti mo epi só dio da sé rie, o
jo vem sol da do fi cou com as asas do ago ra ex-Fal cão, em
um gan cho que abre ca mi nho pa ra sua trans for ma ção
no no vo Fal cão. Tal qual acon te ceu nos qua dri nhos, Tor- 
res de ve se tor nar par te im por tan te da ope ra ção de Sam
co mo Ca pi tão Amé ri ca, es pe ci al men te se eles não ti ve- 
rem apoio ofi ci al do go ver no nor te-ame ri ca no e su as
agên ci as.

Cu ra do da la va gem ce re bral da Hi dra, Bucky ter mi na
Fal cão e o Sol da do In ver nal pron to pa ra se guir sua vi da
da for ma pa cí fi ca que sem pre quis. No en tan to, sa be- 
mos que o mun do dos su per-he róis ra ra men te per mi te
lon gos pe río dos de paz, tor nan do re al a pos si bi li da de de
um re tor no do Sol da do In ver nal. Ver a no va vi da de Bar- 
nes – e co mo ele re a gi ria ao sur gi men to de uma no va
ame a ça – con ti nu a ria o de sen vol vi men to da sé rie e da- 
ria a Se bas ti an Stan a chan ce de abor dar o per so na gem
além do con fli to com seu pas sa do.

Pi a da re cor ren te em Fal cão e o Sol da do In ver nal, a es- 
ta dia de Ste ve Ro gers na Lua po de não pas sar de uma
pis ca di nha pa ra fãs de qua dri nhos, já que o sa té li te é, na
Mar vel, mo ra da dos Inu ma nos e da fa mí lia Sum mers, e
lo ca li za ção de uma das cen te nas de ba ses se cre tas do
Bat man na DC. Mes mo as sim, não po de mos des car tar a
apa ri ção, mes mo que rá pi da, de um di gi tal men te en ve- 
lhe ci do Ch ris Evans, de vol ta pa ra dar um con se lho ou
ou tro pa ra seu su ces sor.

Tu do bem que o MCU é le ve men te mais plan ta do na
re a li da de que o uni ver so dos qua dri nhos, mas um ar co
par ti cu lar men te bi zar ro bem que po de ria che gar às te- 
lo nas: o Ca pi tão Lo bo. Al vo de um ex pe ri men to ge né ti co
de Karl Mar lus, Sam Wil son tem seu DNA uni do ao de
um lo bo e se trans for ma tem po ra ri a men te em um lo bi- 
so mem. Por mais que se ja tão ab sur da quan to à HQ de
1992 que trans for mou Ste ve Ro gers em um mons tro si- 
mi lar, a his tó ria de Nick Spen cer ser ve pa ra de sen vol ver
Sam em seu pa pel co mo he rói e tra ria uma ga lho fa di- 
ver ti da pa ra a tra di ci o nal men te sé ria fran quia do Sen ti- 
ne la da Li ber da de.

Ago ra que é ofi ci al men te o Ca pi tão Amé ri ca, Sam Wil- 
son de ve ter um pa pel mui to mais ati vo na equi pe dos
Vin ga do res. Em bo ra Ca pi tão Amé ri ca 4 se ja um fil me
so lo, o ro tei ro de Mal colm Spel man e Da lan Mus son po- 
de mui to bem ci tar, mes mo que de ma nei ra ra sa, os No- 
vís si mos e Di fe ren tes Vin ga do res.

In tro du zi da em 2015, a equi pe era for ma da por Ca pi- 
tão Amé ri ca (Sam Wil son), Ho mem de Fer ro (Tony
Stark), Ms. Mar vel (Ka ma la Khan), No va (Sam Ale xan- 
der), Ho mem-Ara nha (Mi les Mo ra les), Vi são e Thor (Ja- 
ne Fos ter) e ser viu co mo um dos prin ci pais tí tu los da fa- 
se To tal men te No va e Di fe ren te Mar vel. Mes mo que com
al gu mas di fe ren ças, o ti me po de sur gir nas te lo nas com
ba si ca men te a mes ma for ma ção, já que a Thor de Fos ter
e a Ms. Mar vel de Khan es tão pres tes a se rem in tro du zi- 
das, Wan da Vi si on en tre gou uma no va ver são do Vi são e
o Ho mem-Ara nha de Tom Hol land é bas tan te ins pi ra do
nas pá gi nas de Mi les.

As sim co mo o fil me ori gi nal dos Vin ga do res foi in tro- 
du zi do atra vés de eas ter eggs es pa lha dos nas pri mei ras
pro du ções do MCU, a no va for ma ção tam bém po de ser
re ve la da aos pou cos, com al gu mas pis tas sen do dei xa- 
das em Ca pi tão Amé ri ca 4.
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