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Último dia para 1ª dose
de quem tem 60 anos
Hoje, quinta-feira, dia 29, é o último dia para as pessoas com 60 anos.
Pela manhã, os nascidos em setembro e outubro; à tarde os nascidos
em novembro e dezembro. A vacinação para esse público será exclusiva
no Centro de Convenções (UFMA) e
no Drive Thru (UFMA), de 8h às 18h.
PÁGINA 10

Carlos Lula convoca
defesa do SUS
durante posse como
presidente do Conass
PÁGINA 2

MERCADO DE SATÉLITES

Anunciadas empresas que
vão operar lançamentos
de satélites em Alcântara

Quatro empresas poderão realizar lançamentos de foguetes e rastreio de veículos espaciais no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão: as americanas Hyperion, Virgin Orbit, OrionAST e a canadense C6 Launch. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro Espacial de Alcântara tem condições de prover o suporte logístico, integração e testes finais de carga útil, lançamento de objetos espaciais,
previsão meteorológica, coleta de dados via telemetria, rastreio, sistema de comando e controle e demais tecnologias. PÁGINA 3

CRIME AMBIENTAL Mineradora Aurizona SA terá que fornecer água a Godofredo Viana e região
PÁGINA 10

BASTIDORES

C I N E M A

Medo de Renan ou da CPI?
A CPI da covid-19 começou a trabalhar
ontem e já da dor de cabeça ao inquilino
do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro. Depois que ele jogou todo o peso do cargo
e perdeu contra a indicação do senador
Renan Calheiros (MDB-AL)
para relator da Comissão,
agora a batalha se transferiu do Senado para
o Supremo Tribunal
Federal.

“Os Pequenos Vestígios”
estreia com gosto azedo
PÁGINA 7

NEGÓCIOS

Ideias para empreender
no “novo normal”
PÁGINA 7

Criança de 5 anos morre
em parque de diversões
PÁGINA 9

TÁBUA DE MARÉ
QUI 29.04.2021
02H13 ................ 0.1M
08H19 ................ 6.3M
14H49 ................-0.3M
20H53 ................ 6.4M
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REELEITO

Em posse, Carlos Lula
convoca defesa do SUS
Secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, tomou posse como presidente do
Conass para o próximo biênio

O

secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, tomou
posse na tarde desta quarta
(28) no cargo de presidente
do Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (Conass). Reconduzido ao
posto para o mandato até 2022, Lula
reforçou a necessidade do diálogo entre as três esferas do governo. O esforço, disse, é essencial para encontrar
alternativas que conduzam o país a
garantir comida na mesa, um sistema
público de saúde forte e qualidade de
vida para seus habitantes.
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e o presidente reeleito do Conass, Carlos Lula, na posse da diretoria do Conass 2021/2022
Na cerimônia, realizada na sede do
Conass com a presença do ministro
da Saúde , Marcelo Queiroga, e da representante no Brasil da Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas), Socorro Gross, e acompanhada virtualmente pelo governador do Maranhão,
Flávio Dino, o presidente emocionouse. Lembrou das quase 400 mil vidas
perdidas durante a pandemia, das ﬁlas de acesso para Unidades de Terapia Intensiva, da falta de medicamentos e do sofrimento que se tornou parte do cotidiano no país, em virtude da
pandemia.
O presidente do Conass observou
que, em meio a este cenário, nunca
foi tão importante baixar as armas,
defender a vida e o Sistema Único de
Saúde (SUS). “Não há caminho diferente. A defesa do SUS deve ser sistemática. Sem ele, a tragédia seria ainda
maior”. Em seu discurso, Lula destacou a importância da cooperação in-

NOVA DIRETORIA DO CONASS TOMOU POSSE NA TARDE DE ONTEM
terfederativa e a busca por saídas justas. “O Conass precisa ser um polo de
integração de diferentes experiências
de gestão de saúde pública. Todos os
dias, nos deparamos com exemplos
de busca incessante de melhorias. É
preciso integrar essas experiências,
torná-las replicáveis, algo que requer
atitude pró-ativa, sobretudo em meio
a movimentos de desmonte do SUS.”
Durante o evento, Lula citou o escritor colombiando Gabriel Garcia
Márquez, o livro Romeu e Julieta, homenageou o ex-ministro Adib Jatene,
o secretário executivo do Conass, Jurandi Frutuoso e Fernando Cupertino,
assessor especial do Conass.
O governador do Maranhão, Flávio
Dino, destacou a importância do SUS.
“Já conhecíamos suas virtudes relacionadas ao acesso da população e relacionadas à eﬁciência”, disse. Qualidades, completou, durante muito tempo
negadas por determinados setores. “O
sistema público é insubstituível”, aﬁrmou. Para o governador do Maranhão, é essencial combater qualquer
tentativa de reduzir ou substituir o al-

cance do SUS, por exemplo, com a
contratação de vouchers no sistema
privado.
Em sua participação por vídeo, o
presidente do Conselho Nacional de
Saúde, Fernando Pigatto, fez um apelo semelhante. Disse ser primordial
defender o SUS. Ataques reduzindo a
importância do sistema, que exerce
um papel tão relevante para brasileiros, completou, servem como justiﬁcativas para uma estratégia futura de
ampliar a participação da iniciativa
privada. O presidente do Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems), Willames Freire,
destacou a condução equilibrada de
Carlos Lula à frente do Conass, durante o mandato de 2020-2021. A representante da Opas, Socorro Gross, observou que, durante a pandemia, a cooperação com o Conass estreitou-se e
foi adaptada para novas necessidades. “Na pandemia, encontramos caminhos para trabalho conjunto. A
Opas vai mudar sempre que o país
precisar. Estamos aqui para o que a
população precisar”.

COVID-19

Bolsonaro compara CPI a “carnaval fora de época”

AO IRONIZAR, PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUESTIONOU SE A CPI VAI CONVOCAR PREFEITOS E GOVERNADORES
Não é novidade que a Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da
COVID-19 no Senado Federal, instalada nessa terça-feira (27/04), é um
ponto de incômodo para o governo
federal. Na manhã desta quarta-feira
(28/04), em conversa com apoiadores
no Palácio do Planalto, em Brasília, o
presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou e disse que,
caso não convoquem prefeitos e governadores para depoimentos, seria
um ‘carnaval fora de época’.
“A CPI vai chamar (governadores e
prefeitos) ou vai querer fazer carnaval
fora de época? Vão se dar mal. Aqueles
que estão com essa intenção… Lá tem
gente bem intencionada, gente que…
Não é que me defende, está falando a
verdade. Mas tem um outro lá que
quer fazer uma onda só”, aﬁrmou Bolsonaro.
Após negociações diversas, a CPI
foi instalada para apurar possíveis

omissões do governo federal durante
a pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro, que estava acompanhado do
ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo
Ramos, durante a conversa com os
eleitores, tratou desse assunto e disse
que não há o que se investigar. Luiz
Eduardo, inclusive, revelou que tomou a vacina contra a COVID-19 escondido, por causa da determinação
do presidente.
“CPI vai investigar o que? Eu dei dinheiro para os caras. O total foi mais
de 700 bilhões de reais, auxílio emergencial no meio. Muitos roubaram dinheiro, desviaram. Agora vem uma
CPI para investigar conduta minha?
‘Se ele foi favorável à cloroquina ou
não’. Se eu tiver um novo vírus, eu vou
tomar de novo. Me safei em menos de
24h, assim como milhões de pessoas”,
disse.
A próxima reunião da CPI da COVID-19 acontece nesta quinta-feira

(29/04). A sessão vai validar o plano de
trabalho e deverá aprovar algumas sugestões feitas pelo relator, o senador
Renan Calheiros (MDB-AL).
Quando vai vacinar?
Aos 66 anos, Bolsonaro já tem direito a tomar vacina contra a COVID-19
no Distrito Federal, onde tem residência, mas ainda não foi imunizado. No
local que abriga Brasília, idosos acima
dos 62 anos já podem ser imunizados
desde a última sexta-feira (23/04). Ele
comentou a situação, dizendo que está dando o exemplo.
“Agora, questão da vacina: quando
o último do Brasil tomar a vacina, eu
tomo. Tem gente apavorada, então toma na minha frente. Eu sou chefe de
Estado e tenho que dar exemplo. Meu
exemplo é esse: deixar, já que não tem
para todo mundo ainda, tomar na minha frente”, completou, também aos
apoiadores.

Ministrolançatestagem
parapopulação
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem
(28) que o governo federal lançará um programa de testagem da população para covid-19. O anúncio foi feito
em pronunciamento após a terceira reunião do Comitê
de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, no Palácio do Planalto. Ainda não há
data para início do programa.
Segundo Queiroga, o objetivo é conseguir identiﬁcar
os casos positivos e seus contactantes para que se possa
adotar uma política mais efetiva de quarentena para os
indivíduos afetados pela covid-19 e, assim, reduzir a
transmissão da doença. Ele explicou que o programa
usará testes antígenos para detecção do vírus, que têm
resultados mais rápidos do que o teste de RT-PCR.
O teste de antígeno é um exame imunológico rápido,
que avalia a proteína viral do SARS-CoV-2 no organismo.
O resultado demora, em média, 30 minutos e pode diagnosticar a infecção viral atual, mas não detecta os anticorpos adquiridos. A utilização desse teste é indicada
nos primeiros 7 dias de sintomas, com sensibilidade
mais elevada do primeiro até o terceiro dia de sintomas.
O teste é coletado diretamente com amostras de swab
(cotonete) de nasofaringe.
Queiroga também reiterou as recomendações de uso
de máscaras e do distanciamento social – chamadas de
medidas não farmacológicas. “As medidas não farmacológicas, associadas a uma ampla campanha de vacinação são as duas armas que temos para pôr ﬁm a essa
pandemia. Nesse sentido, é importante a adesão da nossa população. Não adianta ﬁcar esperando só pelos governos federal, estaduais e municipais, todos nós temos
que nos comprometer com essa iniciativa”, disse.
Reunião com a OMS
Amanhã (30), o ministro da Saúde também vai participar de uma reunião com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom. Para
ele, é importante essa relação multilateral com outros
organismos da saúde, “seja pela troca de conhecimento
cientíﬁco, seja pela possibilidade de ajuda dessas instituições na busca por insumos estratégicos, seja em relação a pesquisas”.
“Então, vamos avançar na pesquisa, na aplicação de
condutas baseadas na ciência, na procura do diálogo
com as sociedades cientíﬁcas e com a sociedade civil
brasileira e com apoio da imprensa, levando informações que sejam úteis para nossa sociedade”, completou
o ministro.
Questionado sobre a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pandemia, que foi instalada ontem
(28) no Senado, Queiroga disse que, quando for convocado, prestará todas as informações solicitadas, como
vem fazendo. O primeiro a ser ouvido pelo colegiado, na
semana que vem, será o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que comandava a pasta no início da crise sanitária.
Vacinação
O Ministério da Saúde também anunciou a antecipação da entrega de 2 milhões de doses de vacinas do consórcio Covax Facility de junho para maio, totalizando,
então, 4 milhões de doses do consórcio no próximo mês.
De acordo com o contrato de adesão do Brasil à iniciativa, ﬁrmado em 25 de setembro de 2020, o país terá acesso a 42,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.
A Covax Facility é uma aliança internacional da OMS
que tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a covid-19 e garantir acesso igualitário à imunização. A projeção é que
sejam enviadas 330 milhões de doses das vacinas da Pﬁzer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca na primeira metade de 2021 para 145 países integrantes da aliança, que
reúne mais de 150 nações.
Segundo Queiroga, o Ministério da Saúde também
atualizará semanalmente o cronograma da vacinação,
com as doses conﬁrmadas e as que devem ser entregues
ao longo do ano.
Pressão no sistema
O ministro da Saúde avalia ainda que o Brasil já está
assistindo a uma queda no número de casos por covid19 e, consequentemente, de óbitos pela doença, apesar
de ainda ser um número elevado. “Mas a queda tem causado menor pressão sobre o nosso sistema de saúde e
diversos estados já têm uma situação mais confortável
de disponibilidade de leitos de terapia intensiva”, disse.
Da mesma forma, segundo ele, há uma menor pressão por insumos estratégicos como oxigênio e kits de intubação no sistema público de saúde (SUS). Ainda assim, o governo federal continua trabalhando para manter em dia os estoques e a distribuição desses produtos.
Protocolos clínicos
O governo federal também espera a aprovação do
Projeto de Lei nº 415/2015, que trata do aprimoramento
das avaliações econômicas realizadas no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS (Conitec).
Segundo Queiroga, o projeto será importante para a
elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que sejam úteis, na prática. Nesse sentido, o governo
quer aprovar um protocolo para o tratamento da covid19.
Enquanto o projeto não é aprovado, o Ministério da
Saúde está editando notas técnicas de recomendação
acerca do tratamento, uma parceria com técnicos da
pasta e as sociedades cientíﬁcas com liderança do pneumologista e professor da Universidade de São Paulo
(USP), Carlos Carvalho. Dois textos já foram editados.
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ALCÂNTARA

Bolsonaro anuncia
parceria para CLA
Quatro empresas poderão realizar lançamento de foguetes e veículos espaciais em
Alcântara: as americanas Hyperion, Virgin Orbit, OrionAST e a canadense C6 Launch

O

presidente Jair Bolsonaro
participou na tarde desta
quarta-feira (28/4) da solenidade de anúncio de parcerias com quatro empresas que poderão realizar lançamento de foguetes e rastreio de veículos espaciais no
Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Foram selecionadas as empresas americanas Hyperion, Virgin
Orbit, OrionAST e a canadense C6
Launch.
Segundo a Força Aérea Brasileira
(FAB), o Centro Espacial de Alcântara
tem condições de prover o suporte logístico, integração e testes ﬁnais de
carga útil, lançamento de objetos espaciais, previsão meteorológica, coleta de dados via telemetria, rastreio,
sistema de comando e controle e demais tecnologias.
Entre as características que a destacam perante outros pontos de lançamento está a proximidade do mar, a
localização de aproximadamente
2º18’ a sul do equador o que possibilita lançamentos em órbitas polares e
equatoriais; baixa densidade demográﬁca; ausência de incidência de terremotos e furacões; baixa densidade
de tráfego aéreo; e localidade ideal para lançamentos sob demanda.
A pasta ressalta que, com este chamamento, o Brasil “inicia as atividades espaciais não militares e torna-se
a janela de acesso ao espaço no Hemisfério Sul”.
Para o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos
de Almeida Baptista Junior, o Centro
Espacial de Alcântara permite a entra-

OBJETIVO TORNA CLA UM JANELA DE ACESSO AO ESPAÇO NO HEMISFÉRIO SUL
da do país na elite de lançadores de
veículos espaciais. “É também a consolidação da Força Aérea Brasileira
como protagonista na execução de
políticas espaciais, permitindo às comunidades cientíﬁcas nacional e internacional o acesso ao espaço para o
desenvolvimento de estudos, pesquisas e tecnologias estruturantes”, completa o Oﬁcial-General.
Também estiveram presentes no

evento o embaixador dos Estados
Unidos, Todd Chapman, a embaixadora do Canadá, Jennifer May, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, o ministro das Relações Exteriores,
Carlos França, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o
ministro do Turismo, Gilson Machado. O presidente não discursou na
ocasião.

PARCERIAS

Braide se reúne com cônsul-geral da França

Medo de Renan ou
da CPI?
A CPI da Covid-19 começou a trabalhar ontem e já dá dor de
cabeça ao inquilino do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro. Depois
que ele jogou todo o peso do cargo e perdeu contra a indicação do
senador Renan Calheiros (MDB-AL) para relator da Comissão,
agora a batalha se transferiu do Senado para o Supremo tribunal
Federal. Os aliados do presidente da República que perderam no
TRF-1, a liminar de 1º grau da Justiça Federal de Brasília, agora
tentam derrubar Renan no STF, onde recorreram ontem de manhã.
O ato é tão acintoso contra o Senado, que irritou o presidente
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que indicou o alagoano. “Qual é o
medo? É do Renan ou da CPI?” Perguntou ele, diante da barulheira dos bolsonaristas contra o relator emedebista – uma das raposas do Congresso. Também o vice-presidente da Comissão, Jorginho Melo (PL-SC) que, apesar de ser contra a indicação de Renan,
mas argumenta que o assunto é interno. Quem deve decidir são os
onze membros da CPI, não a justiça. Todos eles sabem que o poder de indicar o relator é o presidente da CPI, segundo o regimento interno do Senado.
Seja por qual lado se olhe, a CPI da Covid para investigar supostas omissões e ações que prejudicaram o combate à pandemia
já virou um saco de gatos. Os parlamentares governistas estão engalﬁnhados na guerra para tumultuar a CPI, bagunçar as investigações com o claro objetivo levá-la ao descrédito e nada ser apurado. Até o ministro do STF Marco Aurélio Mello está sendo convocado para depor na CPI. Foi ele que autorizou em 2020, os governadores e prefeitos a atuarem no combate à covid19, mas sem
tirar o poder do governo federal de centralizar as ações, a exemplo
do que ocorre mundo afora.
Renan foi duro em seu primeiro discurso na CPI. Sem citar Bolsonaro, mas mandou recados incômodos. “Nossa cruzada será
contra a agenda da morte. Contra o caos social, a fome, o descalabro institucional, o morticínio, a ruína econômica, o negacionismo”. Embora prometendo ser imparcial em seu relatório, alegou
que prezará sempre pela ciência. “A comissão será um santuário
da ciência, do conhecimento e uma antítese diária e estridente ao
obscurantismo, ao negacionismo sepulcral”, disse. Ele terá um
roteiro de Randolfe Rodrigues, de 19 itens, com 60 pedidos de informações. Isso para começo, pois o material incendiário só vai
aparecer no decorrer dos trabalhos. Quem viver verá.

Apagão censitário (1)

Acolhendo ação do governador Flávio Dino, o ministro Marco
Aurélio, do STF, mandou o governo federal realizar o Censo Demográﬁco cancelado em 2021, repetindo 2020, por falta de dinheiro. O orçamento de R$ 2 bilhões foi reduzido para R$ 50 milhões.

Apagão censitário (2)

Em fevereiro, o IBGE abriu inscrição para contrato temporário
de 204 mil recenseadores, cujas provas seriam realizadas em 25 de
abril. Tudo cancelado. O Maranhão alega falta de dados atuais para estados e municípios elaborarem seus programas de governo.

Apagão censitário (3)

Ao sancionar o Orçamento de 2021 na última quinta-feira (22),
o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cortou a verba para o
Censo demográﬁco. No dia seguinte, o então secretário do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, anunciou o cancelamento.

“Os que defendem a Constituição estupraram o artigo 5º da Constituição“

Do presidente Jair Bolsonaro, em novo ataque ao Supremo Tribunal Federal, que garantiu em 2020 que prefeitos e governadores
pudessem decidir sobre medidas de restrição para conter a pandemia da covid19.

UM DOS PONTOS É O INTERCÂMBIO DE ARTISTAS FRANCESES PARA EVENTOS NA CAPITAL E ARTISTAS MARANHENSES NA FRANÇA
O prefeito Eduardo Braide recebeu
na tarde desta quarta-feira (28), a visita do cônsul-geral da França no Brasil,
Hugues Fantou e do cônsul-adjunto,
Jeremie Faucon, com quem tratou sobre parcerias nas áreas do turismo,
cultura e desenvolvimento sustentável para São Luís. Também foi tratado
sobre o intercâmbio de artistas franceses para eventos na capital e artistas
maranhenses na participação de
eventos na França, que segundo o
cônsul tem perspectiva de retomar as
atividades culturais no país já no mês
de maio.
Outra parceria importante é em relação ao fomento do turismo. A ideia é
que a França seja parceira de São Luís
na divulgação da capital, única cidade
do Brasil fundada por franceses, como destino turístico ampliando assim
o número de turistas do país que visitam a ilha. A iniciativa tem reﬂexo direto na geração de emprego e renda
uma vez que o turismo é importante
vetor da economia.

“São Luís é uma capital fundada
pelos franceses e esta reunião é importante para estreitar os laços com a
França na área do turismo, cultura e
do desenvolvimento sustentável. Essa
parceria é fundamental para que a
gente possa trazer mais desenvolvimento para nossa cidade e a França
pode ser um grande parceiro de São
Luís como já é de outras cidades do
Brasil”, destacou o prefeito Eduardo
Braide.
Acompanhou, ainda, o cônsul na
visita ao prefeito , Matheu Vieira. Ao
lado do prefeito, participaram da reunião os secretários municipais Enéas
Fernandes (Governo), Saulo Santos
(Turismo), Marco Availibe (Cultura) e
a presidente da Fundação Municipal
do Patrimônio Histórico (Fumph),
Kátia Bogéa.
O cônsul Hugues Fantou disse que
as perspectivas de parcerias são importantes tanto para São Luís como
para França e mostrou encantamento
com a riqueza cultural de São Luís. “O

nosso objetivo com essa visita é ver
como podemos desenvolver as relações entre a França e a cidade de São
Luís em diferentes áreas a exemplo do
turismo, cultura e econômica, visto
que São Luís tem um patrimônio excepcional”, disse o cônsul que foi presenteado com vários itens da cultura e
do turismo maranhense e presenteou
o prefeito com vinho francês.
Durante a reunião, que durou mais
de uma hora, eles conversaram ainda
sobre São Luís ser a única cidade brasileira fundada por franceses e de receber um grande número de turistas
da França, número que a Prefeitura
quer ampliar a partir da parceria.
Entre as parcerias que foram tratadas durante a reunião está, ainda, o
fomento à cultura popular com a realização de eventos de rua com a participação de artistas franceses e a inclusão de São Luís no roteiro dos festivais
franceses realizados no Nordeste Brasileiro.

Um dos motivos que fez José Reinaldo reatar o nó da
ruptura de 2018 na relação com Flávio Dino foi mais ﬁnanceiro que político. Depois que perdeu, por ordem
do STF, a pensão de ex-governador do Maranhão, Joé
Reinaldo estaria “quebrado” no bolso.
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Sem rancor, Reinaldo está assumindo o cargo de relações institucionais do Porto do Itaqui, assunto que ele
historicamente conhece. Foi como secretário de
Obras do governo José Sarney (1966/70), que o Itaqui
começou a ganhar importância, já no regime militar.
Depois de um mês com as atividades apenas online, por
causa da pandemia, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto determinou o retorno presencial da Casa, de modo integral, a partir do
próximo dia 3, mas ainda com regras protocolares.

Ato falho (1)

A pisada na bola do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao
dizer que o coronavírus foi “inventado” pela China e que a vacina
desenvolvida pelos chineses é menos efetiva que a criada pelos
norte-americanos, mereceu reparo crítico do senador Weverton
Rocha.

Ato falho (2)

Em suas redes sociais, o líder do PDT no Senado, disse: “Já não
bastam todos os problemas de saúde e econômicos que o país enfrenta. Ainda vem Paulo Guedes, ofender a China, um dos nossos
principais parceiros comerciais. Sua função é ajustar a economia
e não o Brasil”
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A geografia da
imunização exclui
quem está na
periferia
CAROLINA GRAÇA MELLO
carolinagracamello@gmail.com
A desigualdade social do Brasil ﬁca evidente quando analisamos as informações referentes à vacinação contra a Covid-19. Segundo reportagem publicada na Revista Piauí no último dia 16, a
estratégia de imunização adotada nas capitais privilegia bairros
centrais e exclui a periferia.
A matéria é baseada em dados do Open Data SUS compilados
pelo Pindograma e mostra que as regiões com maior cobertura
vacinal são os bairros nobres e centrais, onde os habitantes, por
várias razões, têm mais facilidade de acesso à vacina.

O protagonismo de John Maynard Keynes
ANTÔNIO AUGUSTO R. BRANDÃO
*Economista.
“Denominei este livro A Teoria Geral do
Emprego, do Juro e da Moeda […]. O objetivo
deste título é contrastar a natureza de meus
argumentos e conclusões com os da teoria
clássica […]”. John Maynard Keynes (18831946), economista. Faz 85 anos da publicação da ‘Teoria Geral’.
Keynes nasceu em Cambridge e morreu
em Sussex, na Inglaterra. Viveu 62 anos e, segundo muitos, foi o economista mais inﬂuente do século XX. Além de economista, foi
homem de negócios bem-sucedido, funcionário público e diretor do Banco da Inglaterra, o Banco Central inglês. Inﬂuenciado
principalmente pelas ideias de Adam Smith,
David Ricardo e Alfred Marshall, inﬂuenciou
Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith,
Joseph Stiglitz e Paul Krugman.
Durante as últimas quatro décadas, a partir de 1970, os governos partidários da presença cada vez menor do Estado comandaram um intenso processo de desregulamentação da economia. Acreditavam que os
mercados desempenhariam naturalmente o
seu papel em prol do desenvolvimento e
“ofereceriam automaticamente empregos
aos trabalhadores contanto que eles fossem
ﬂexíveis em suas demandas salariais.”
O tempo provou que essa experiência
mostrou-se ineﬁciente ao enfrentar momentos de crise, efeitos cíclicos de recessão

e de depressão, e de ‘bolhas’ de qualquer natureza, como a de 2008, fruto da crise das hipotecas, iniciada nos Estados Unidos e repercutida, até hoje, principalmente em países da Europa.
Desde 1930, após o ‘crash’ de 1929,
Keynes deu início ao que se convencionou
chamar de ‘uma revolução no pensamento
econômico’, opondo-se às ideias clássicas.
Em 1932, o desemprego grassava nas principais economias capitalistas e foi então que
ele começou a pensar na intervenção estatal,
no aumento dos gastos públicos que deveriam “garantir níveis elevados de demanda e
de emprego.”
Na década de 1970, com as economias
americana e britânica enfrentando problemas, Milton Friedman e outros economistas
neoliberais o criticaram duramente descrentes da “capacidade do Estado de regular
o ciclo econômico com políticas ﬁscais.”
As ideias de Keynes estão de volta. Para
que 1929 não se repetisse, em 2008, um grande auxílio à liquidez proporcionou fôlego ao
sistema ﬁnanceiro dos países desenvolvidos
em estratégia montada pelo Banco Central
desses países, principalmente pelo Federal
Reserve americano, práticas de política monetária heterodoxas que inundaram os mercados sem que os recursos tivessem chegado
à economia real, embora não tenham causado inﬂação exatamente por essa razão.
Para Keynes, que publicou a ‘Teoria Ge-

ral’, em 1936, “a mensagem básica do livro
está contida nas muitas vezes repetida proposição de que o sistema capitalista tem um
caráter intrinsecamente instável”, justiﬁcando a intervenção do Estado nessas circunstâncias. Keynes foi um pensador eminentemente pragmático; “a economia como
ciência pura era-lhe muito menos interessante do que a economia a serviço de políticas”, políticas públicas naturalmente, portanto, economia política.
Na microeconomia as forças de mercado
fariam com que a oferta e a demanda se
equilibrassem quaisquer que fossem preços
e valores dados; a macroeconomia, entretanto, trata dos grandes agregados, ou seja,
da interrelação de todas as empresas no
mercado, ‘intrinsecamente instável’, sujeito
às incertezas.
Para reverter ‘expectativas de rendas esperadas’ diante da incerteza provada do
mercado, sem que haja boa base de previsão,
e reverter essas expectativas desfavoráveis
quando ocorrerem, é que Keynes recomendava a intervenção do Estado na economia.
Em Coimbra, na sua Faculdade de Economia, há uma sala especial dedicada a
Keynes: foi lá que, em novembro de 2014, ﬁz
palestra e lancei meu livro “Crônicas de 400
anos/Chronique de 400 ans”, autografado
aos diretores, professores e futuros economistas daquela vetusta Universidade.
As ideias de Keynes, através dos seus discípulos, estão de volta.

Carolina Maria de Jesus: o Quarto de Despejo
AURELIANO NETO
Membro da AML e AIL aurineto@hotmail.com
Faz tempo. Quando tive, por curiosidade,
contato com a narrativa memorialista de Carolina Maria de Jesus: Quanto de Despejo,
diário de uma favelada. Dou um passeio pelos escaninhos do tempo, como se estivesse
caminhando por uma estreita rua de pouca
iluminação e sombras opacas. Com alguns
reﬂexos de luz elétrica ou de lamparina,
saindo das frestas das janelas entreabertas.
Vasculho a memória desse tempo e tento extrair as reminiscências que estão encravadas
e resistindo a vir até a mim. Mas… foi assim.
Lendo em alguma revista, tomei conhecimento do livro de Carolina Maria de Jesus,
com referências a sua pessoa, cuja publicação decorrera de um trabalho do jornalista
Audálio Dantas. Falava-se então no romance
Quarto de Despejo.
Consegui adquiri-lo no formato de livro
de bolso. E li, de uma sentada. Fiquei então
sabendo que autora era uma favelada e negra. A mim, ainda bem jovem, estudante e
gráﬁco, sendo linotipista, portanto habituado leitor, não me despertava grande interesse essa parte da biograﬁa da autora de Quarto de Despejo. Interessava-me saber o que
signiﬁcavam os sentimentos expressos naquele diário que o lera, motivado pelo inusitado da notícia e do que estava descrito, cotidianamente, por aquela escritora.
É verdade. Faz tempo. Mas, de lá pra cá, o
tempo passou. Porém nem tanto. O passado
se faz presente, até porque o passado nunca
passa. Está insistentemente presente em
nossas nostalgias, ou como saudade de ter
sido feliz, ou como angústia de não ter aproveitado a felicidade. Esse é o drama nosso de
cada dia: vencer as reminiscências do passado, buscando a felicidade no presente.

Tendo Quarto de Despejo sido publicado
em edição comemorativa e não sabendo onde mais se encontra o meu velho livro de bolso, recentemente ﬁz uma releitura de algumas passagens numa nova edição. Como diz
Audálio Dantas no prefácio, “Quarto de Despejo não é um livro de ontem, é de hoje. Os
quartos de despejo, multiplicados, estão
transbordando”.
Com razão. No dia 15 de julho de 1955,
Carolina de Jesus registra, como uma espécie de crônica diária que dá início a outras
crônicas, o segue: “Aniversário de minha ﬁlha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um
par de sapatos para ela. Mas o custo dos generos alimentícios nos impede a realização
dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de
sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar.

Na ditadura de 1964, chegou a ser apreendido por ser considerado subversivo. O que
não é nenhuma novidade, já que Tortura de
amor, música de Waldick Soriano, foi censurada, pelo fato de ter no seu título a palavra
“tortura”. Vim a saber disso em recente documentário do canal Curta!
No lançamento, os dez mil exemplares da
primeira edição foram vendidos numa semana. O livro foi traduzido para treze idiomas, vendendo mais de um milhão de exemplares. E admirado pelo escritor Alberto Moravia, que prefaciou a edição italiana. Mas
foi alvo de contundentes ataques feitos pelo
crítico Wilson Martins, que contestou a autoria de Carolina de Jesus e, antes de adotar
essa posição eufêmica, declarou que o livro
era um embuste. Em defesa da escritora, o
poeta Manuel Bandeira, citado no prefácio
da nova edição.

Eu não tinha um tostão para comprar
pão. Então eu lavei 3 litros e troquei com o
Arnaldo. Ele ﬁcou com os litros e deu-me
pão.” E prossegue Carolina de Jesus relatando diariamente a sua relação inamistosa
com a vida, da qual fazem os personagens do
seu cotidiano: “Hoje a Leila está embriagada.
E eu ﬁco pensando como é que uma mulher
que tem duas ﬁlhas em idade tenra pode
embriagar-se até ﬁcar inconveniente.
Dois homens vieram trazê-la nos braços.
E se ela rolar na cama e esmagar a recem
nascida? …O que eu acho interessante é
quando alguem entra num bar ou emporio
logo aparece um que oferece pinga. Porque
não oferece um quilo de arroz, feijão, doce
etc.?”
Desse realismo vívido, tem-se uma espécie de crônica de a vida como ela é, na feliz
concepção de Nelson Rodrigues, também
cronista das tragédias suburbanas. Quarto
de Despejo, obra controvertida de Carolina
de Jesus, foi lançado ao público em agosto de
1969, pela Livraria Francisco Alves Editora.

Quarto de Despejo para mim é um livro
de crônicas do cotidiano, com forte força
poética, pois elaborado numa linguagem
própria do ambiente onde os fatos são narrados e onde os personagens vivem as suas
alegrias e tristezas. O tempo de vida da obra
está a dizer que é literatura. Se é boa ou não,
depende do sentido que se possa extrair do
seu conteúdo e da escrita. Carolina de Jesus
veio ao mundo literário, não pela porta da
frente, mas pelos fundos de um barraco de
favela.
Da sua narrativa realista, todos os dramas
ali vividos. Em outro livro Clíris: poemas escolhidos, de Carolina, há esse poema Acende o fogo: Acende o fogo / Atiça o fogo / Aviva
o fogo, Zé / Não deixa o fogo apagar / Mané
tá lá na lavoura / Precisa de almoçar / Mané
sai de madrugada / Sai antes do sol nascer /
Ele não deixa faltar / Comida pra eu comer.”
Como se vê, a poética de Carolina de Jesus é
de humanismo telúrico, não tendo perdido a
atualidade. São os dramas e tragédias de todos os tempos.

A distância dos pontos de vacina não é o único fator que diﬁculta a imunização de quem mora nos bairros periféricos. Nas regiões mais ricas das cidades estão aqueles que também dispõem
de expediente remoto, o que dá mais ﬂexibilidade para cuidar da
saúde.
Pessoas com veículo próprio também tiveram o acesso à vacina facilitado nos postos drive-thru, praticado em várias metrópoles pela celeridade que proporciona à imunização. Apesar de mais
rápida, a modalidade deixa para trás quem anda a pé já na largada
da corrida vacinal.
Quem está à margem na geograﬁa da vacina também está mais
exposto ao vírus. É na periferia onde moram os trabalhadores dos
serviços essenciais, que não pararam de trabalhar de forma presencial para que a vida das grandes cidades pudesse funcionar
durante a pandemia.
Estamos falando dos caixas de supermercado, atendentes de
farmácia, funcionários do transporte público, serviços gerais dos
hospitais, técnicos de enfermagem e até mesmo as trabalhadoras
domésticas não dispensadas pelos patrões em isolamento social.
Idosos e proﬁssionais de saúde foram os primeiros grupos a terem prioridade de vacinação. Pessoas com comorbidade de saúde, proﬁssionais de segurança pública e professores vieram na
sequência, mas as demais categorias superexpostas ao vírus permanecem esquecidas, em meio a um consenso de que a economia não pode parar e não há auxílio ﬁnanceiro suﬁciente para
manter todos em casa.
Todavia, é um contrassenso que trabalhadores em funções
consideradas essenciais sejam as vidas menos preservada aos riscos do coronavírus. São esses os mesmos trabalhadores mais explorados e alocados nas bordas das grandes cidades, com precariedade de acesso aos serviços mais básicos. A desigualdade é naturalizada e não causa comoção, mesmo no cenário dramático da
pandemia.
Segundo a historiadora e cientista política Françoise Vergès, o
trabalho doméstico e os serviços gerais são a base de sustentação
da vida nas grandes cidades na lógica capitalista. Funções executadas por mulheres, a maioria negras, que nas primeiras horas do
dia higienizam os espaços domésticos, os hospitais, os órgãos públicos e as empresas.
Enquanto nos bairros nobres todos acordam mais tarde, tomam café com calma e aliviam o estresse pela exigência de produtividade com seções de yoga e exercícios físicos, essas mulheres já
higienizaram todos os espaços para nosso uso.
Nesta pandemia, os corpos estão mais exaustos pela readaptação a novas rotinas de trabalho que ainda respondam de forma
eﬁciente às metas de produção, com buscas pela minimização
dos riscos de exposição ao vírus. Mas são os corpos dessas mulheres, que higienizam o mundo do trabalho que não pode parar,
os mais afetados.
São também esses os corpos exaustos que retornam ao ﬁnal do
dia para suas casas na periferia das cidades, em transportes públicos lotados de outros corpos ainda não imunizados por vacinas.
São também essas mulheres que, quando não dispensadas da
função de limpar as casas nas áreas nobres, as acusadas de terem
disseminado o vírus para os patrões, quando estes se descobrem
doentes, apesar de terem permanecido em home ofﬁce.
Uma geograﬁa da vacina que exclui os corpos superexplorados
escancara a lógica social da qual já estávamos habituados: as vidas que prestam funções essenciais são as menos preservadas,
em qualquer contexto. Sendo assim, o novo normal se parece
muito com a normalidade de sempre.
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Pandemia

O problema dos
fura-filas das vacinas
N

o dia 1º de dezembro de 2020, o Ministério da
Saúde deﬁniu oﬁcialmente quais seriam os
grupos prioritários da vacinação contra a covid-19 no Brasil.
Nesses cinco meses, porém, foram várias as tentativas (legais e ilegais) de “furar a ﬁla” ou permitir às pessoas que não integram o público-alvo tomarem as doses
antes das outras. O assunto voltou a ganhar fôlego nas
primeiras semanas de abril, quando a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permitiria a
compra de lotes dos imunizantes pela iniciativa privada,
que não precisaria necessariamente fazer doações ao
Sistema Único de Saúde (SUS). A polêmica proposta encontra forte resistência no Senado Federal e esbarra numa série de questões práticas, legais e éticas. Enquanto
o debate legislativo segue em pleno vapor, no campo da
ciência o consenso é maior: a ordem de imunização importa e deﬁnir os grupos prioritários tem o potencial de
desafogar o sistema de saúde e salvar vidas. Mas como
essa ﬁla da vacinação foi deﬁnida?
Cobertor curto
Antes de entender a ordem das campanhas, é preciso
ter em mente que a discussão é ainda mais importante
num contexto em que há escassez de vacinas.
Passados três meses desde o início da vacinação, o
Brasil distribuiu cerca 53 milhões de doses, quantia suﬁciente para proteger cerca de 26,5 milhões de pessoas.
Ou seja: o montante disponibilizado até o momento
permite resguardar pouco mais de 10% da população
brasileira. Agora, imagine que os gestores de saúde não
tivessem feito um plano e deﬁnido os grupos que receberiam o produto em primeiro lugar: a quantidade de
pessoas que correria até os postos de saúde seria enorme. Isso, por sua vez, aumentaria o risco de conﬂitos e
disparidades: pode ser que milhares jovens tomassem a
picada no braço antes de seus pais ou avós, quando sabemos que o risco de complicações e morte pela covid19 sobe conforme a idade avança.
Poderíamos ver também problemas de desigualdade
geográﬁca e social, com cidades e Estados de maior poder aquisitivo garantido uma fatia maior de doses em relação a outros locais mais pobres. A limitação das vacinas é um fator importante, mas vale uma ressalva: uma
ﬁla de prioridades seria necessária mesmo se tivéssemos garantido de uma só vez doses suﬁcientes para todos os brasileiros. Essa organização evita que as unidades básicas de saúde ﬁquem lotadas — ainda mais
quando sabemos que a aglomeração é um dos maiores
fatores de risco para a transmissão da covid-19.
A ordem estabelecida
De modo bastante resumido, a maioria dos países onde a campanha de vacinação contra a covid-19 já começou usaram três critérios básicos para deﬁnir os grupos
prioritários:
• O risco de desenvolver formas graves da doença
• O risco de exposição ao coronavírus
• Situações de vulnerabilidade social
“No primeiro grupo estão os idosos e os indivíduos
com comorbidades, como doenças cardíacas, pulmonares e renais”, exempliﬁca o pediatra Juarez Cunha,
presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.
Já a segunda turma inclui os proﬁssionais de saúde
que estão na linha de frente do combate à pandemia e
outras categorias laborais, como professores, policiais,
bombeiros e trabalhadores do setor de transporte e logística. A terceira inclui populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas, além de pessoas em situação de rua
e indivíduos privados de liberdade.
Esses três grupos podem ser subdivididos em uma série de outras categorias mais detalhadas — e é justamente a partir daí que se deﬁne a ordem de vacinação.
Vamos analisar o que foi feito no Brasil: a maioria dos
Estados e municípios começou a campanha de imunização pelos trabalhadores da área de saúde, a população indígena e os indivíduos de idade avançada ou com
deﬁciência que moram em instituições de longa perma-

na sem fazer parte dos grupos prioritários neste momento podem até beneﬁciar a própria saúde, mas estão
prejudicando o resto da sociedade. Para começo de conversa, ao tomarem as duas doses de forma ilegal, elas
“roubam” o lugar e a oportunidade de alguém precisaria
se proteger com mais urgência.
E esse indivíduo não vacinado segue por mais tempo
com risco alto de pegar o coronavírus e desenvolver as
formas graves da infecção. No contexto amplo, isso signiﬁca que a pandemia se prolongará e os hospitais continuarão saturados por mais tempo — o que, como vimos, é ruim para todo mundo. Segundo as fontes ouvidas pela BBC News Brasil, um cenário negativo desses,
que por ora está restrito a alguns desvios e situações
pontuais, pode se institucionalizar se um projeto de lei
em discussão no Senado Federal for aprovado.
A proposta, que já foi discutida e votada na Câmara
dos Deputados, permite que empresas privadas comJusto ou injusto?
É claro que há uma série de controvérsias nessa ﬁla prem vacinas e apliquem imediatamente metade das
estabelecida: alguns especialistas chamam a atenção e doses em seus “empregados, cooperados, associados e
criticam a não-inclusão prioritária dos trabalhadores de outros trabalhadores que lhe prestem serviços”. Detalhe
setores como transporte público e cadeia de alimenta- importante: os imunizantes poderiam ser tanto aprovação. Eles entendem que os critérios de idade e das co- dos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvimorbidades são injustos e privilegiam as camadas mais sa) ou por “qualquer autoridade sanitária estrangeira reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”.
abastadas da sociedade.
A nova regra mudaria a lei em vigor, que foi sanciona“A expectativa de vida em pobres, negros e homens é
signiﬁcativamente menor, portanto os mais idosos são da há pouco mais de um mês. Atualmente, empresas pomulheres-brancas-ricas. No entanto, a mortalidade da dem até adquirir os imunizantes contra a covid-19, mas
covid-19 tem sido maior em homens-pretos-pobres”, eles precisam ter liberação da Anvisa e precisam ser doraciocina o epidemiologista Paulo Lotufo, professor da ados integralmente ao SUS até que todos os grupos priUniversidade de São Paulo, numa série de postagens no oritários sejam contemplados pela campanha nacional
Twitter. “A mortalidade por covid-19 em homens-pre- de vacinação. Só a partir daí os entes privados poderiam
tos-pobres não é genética ou biológica, mas se deve ao usar metade dos lotes que eles compraram (a outra parfato de eles trabalharem nos setores essenciais e de mai- cela iria direto para a rede pública) e precisam oferecer
or risco na sociedade: saúde, segurança, serviços públi- as doses gratuitamente aos seus colaboradores.
cos, transportes e rede alimentar”, completa.
De acordo com a última atualização do Ministério da Será que vai pra frente?
De acordo com as últimas manifestações, é bastante
Saúde, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 conta com 29 grupos prioritários, improvável que o novo projeto de lei tenha vida fácil no
que totalizam 77,2 milhões de brasileiros. Esse planeja- Senado Federal. Em primeiro lugar, a regra atual foi promento pode ser adaptado e modiﬁcado pelos estados e posta e elaborada com a contribuição direta do presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
municípios, de acordo com a realidade de cada local.
Segundo, políticos de diversos partidos e espectros ideológicos já se posicionaram contra a mudança. Nas reA ordem importa
Como explicado mais acima, a deﬁnição dos grupos des sociais, o senador Humberto Costa (PT-CE) deﬁniu o
prioritários permite proteger justamente aquelas pesso- projeto como “algo inaceitável, a institucionalização de
as que, por diversos motivos, correm maior risco de se um apartheid social”.
O também senador Eduardo Braga (DEM-AM) classiinfectar com o coronavírus ou desenvolver as formas
graves da covid-19. Numa perspectiva individual, isso é ﬁcou a ideia como um “vale tudo” na corrida pela vaciótimo para os vacinados: os estudos clínicos asseguram na: “A iniciativa privada deve, sim, se somar aos esforços
que os imunizantes aprovados têm uma ótima capaci- para a aquisição de vacinas. Mas o objetivo tem que ser o
dade de prevenir os casos mais sérios da doença, que fortalecimento do Programa Nacional de Imunização,
até que todos que fazem parte dos grupos prioritários
exigem hospitalização, intubação e podem matar.
Mas do ponto de vista coletivo, a vacinação organiza- sejam vacinados. Não dá para furar ﬁla ou instituir um
da dos públicos-alvo faz bem para toda a sociedade. “O ‘vale tudo’ na corrida pela vacina, onde quem sai gaobjetivo da campanha é justamente diminuir a carga da nhando é quem tem dinheiro.
O projeto apresentado pelo nosso presidente, senadoença. A partir do momento que avançarmos nos percentuais de pessoas vacinadas, conseguiremos diminuir dor Rodrigo Pacheco, foi bem claro nesse sentido. Já foi
o impacto da pandemia”, esclarece Cunha. E não dá pra aprovado e já virou lei. Vamos cumpri-la”, defendeu o
se esquecer dos benefícios indiretos dessa estratégia: senador no Twitter. Em terceiro lugar, a possibilidade de
com os grupos prioritários protegidos, a tendência é que as empresas brasileiras adquirirem os imunizantes no
mercado nacional ou internacional é algo difícil até do
a necessidade de leitos de enfermaria e UTI diminua.
A menor pressão no sistema de saúde signiﬁca uma ponto de vista prático: as principais produtoras de vacisituação muito mais tranquila para todos aqueles que nas do mundo já deixaram bem claro que no atual moprecisam de um atendimento médico por covid-19, aci- mento só negociarão diretamente com governos. Pordente de trânsito, ataque cardíaco ou qualquer outra tanto, as opções de compra ﬁcariam restritas aos producondição de saúde. Infelizmente, nas últimas semanas, tos não aprovados pela Anvisa ou que estão numa fase
muitos brasileiros morreram à espera de um tratamen- preliminar das pesquisas — o que certamente levanta
to: com os hospitais saturados, não havia condições de sérias dúvidas sobre a eﬁcácia e a segurança deles.
prestar socorro a todos os casos que chegaram.
Ainda não é possível ter ideia do tamanho dessa ava- A perspectiva dos cientistas
Apesar do ritmo lento de vacinação contra a covid-19
lanche, mas, ao longo das próximas semanas, meses e
anos, os cientistas terão melhores condições de enten- no Brasil, em linhas gerais os grupos prioritários deﬁnider e estimar o impacto que a pandemia teve no nosso dos desde o ﬁnal de 2020 estão sendo respeitados nas
campanhas estaduais e municipais. Nesse sentido,
país.
qualquer iniciativa que desvie o foco e permita mais
gente furar essa ﬁla pode ser bastante maléﬁca aos proOs fura-ﬁlas
Seguindo o raciocínio, as pessoas que tomam a vaci- gressos conquistados.
nência.
“Isso foi necessário para reduzir a taxa de óbitos por
covid-19 e desafogar minimamente o sistema de saúde,
permitindo uma maior proteção aos proﬁssionais que
atuam nesses ambientes”, contextualiza a biotecnologista Larissa Brussa Reis, que integra a Rede Análise Covid-19. Quando essa primeira turma estava vacinada, o
foco mudou para os idosos: primeiro aqueles com mais
de 90 anos, depois os que tinham entre 85 e 89 anos e assim por diante.
A tendência é que, se tudo der certo, todos os brasileiros com mais de 60 anos estejam imunizados entre o ﬁnal de abril e início de maio. Com isso, será possível partir para os próximos contemplados, que devem envolver
proﬁssionais da educação, forças de segurança e salvamento e portadores de comorbidades.

GERAL

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergiosf@gmail.com
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COMUNICADO
A Viva Equipamentos, fabricante dos climatizadores evaporativos
Ecobrisa, informa que o parceiro comercial SOL ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES, representado por Yara Araujo Costa, baseado em Codó MA, foi descredenciado, não podendo mais representar nossos produtos ou a marca Ecobrisa. Pedimos aos nossos clientes que entrem em
contato pelo número (19) 3303-1400 para que possamos melhor
atendê-los. Obrigado.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 014/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de
Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna
público que o Pregão Presencial nº 014/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, Registro de Preços
para Aquisição de Móveis, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 13.05.2021, às 08 horas, na
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio
Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal
nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada
pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 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, 28 de abril de 2021. AMILTON
FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 015/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de
Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna
público que o Pregão Presencial nº 015/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de
Preços de Material de Expediente, Copa e Cozinha, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em
14.05.2021, às 08h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura,
localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi
redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 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, 28 de abril de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES-Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 027/2021. A Prefeitura de Itaipava do Grajaú – MA, através
de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição
de móveis e eletrodomésticos, conforme Termo de Referência, em atendimentos as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento 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 09h00min do dia 13 de maio de 2021. O Edital
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do Município.
Os interessados na aquisição do mesmo deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do
DAM, na sala da CPL, na 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 DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 028/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
A Prefeitura de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço
por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de móveis e eletrodomésticos, conforme Termo de
Referência, em atendimentos as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e vigilância Sanitária 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 15h00min do dia 13 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor
de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do Município. Os interessados na aquisição do mesmo deverão
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na 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, 26 de abril de 2021. AURICÉLIA DE SOUSA DA SILVA - Pregoeira.

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 06/2021/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 prestação de serviços laboratoriais, 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 14h00min (catorze 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.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO
CNPJ (MF): 01.934.986/0001-30
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2020/CPL/CM. Objeto: Contratação de empresa especializada em
midia, ﬁlmagem, sonorização e publicidade em carro volante, para prestar serviços em sessão
solene para a Cámara Municipal de Pedro do Rosário/MA.RATIFICAÇÃO. RATIFICO, a contratação
por Dispensa de Licitação, com fundamentação legal no Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 da
Lei nº 8.666/93, e AUTORIZO a contratação de empresa especializada em midia, ﬁlmagem,
sonorização e publicidade em carro volante, para prestar serviços em sessão solene para a Cámara
Municipal de Pedro do Rosário/MA, com a empresa: Raimunda Marcia Ribeiro da Silva
00538439327, inscrita sob o CNPJ: 29.887.730/0001-38, Rua São Francisco, S/N – Centro – Pedro do
Rosário/MA, no valor de R$ 13.000,00(Treze mil reais). Vigência: 13/11/2020 a 31/12/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO; 01 - PODER LEGISLATIVO; 01.031- Ação Legislativa; 01.031.0001.2001.000 - Manutenção das Atividades da Câmara
Municipal; 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica. Pedro do Rosário – MA, 13
de Novembro de 2020. Leidiana da Conceição Costa. Presidente da Câmara

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO
CNPJ (MF): 01.934.986/0001-30
EXTRATO DE CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2020/CM. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
02/2020/CPL/CM. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pedro do Rosário, inscrita sob o CNPJ nº
01.934.986/0001-30. CONTRATADO: Raimunda Marcia Ribeiro da Silva 00538439327, inscrita sob o
CNPJ: 29.887.730/0001-38. Objeto: Contratação de empresa especializada em midia, ﬁlmagem,
sonorização e publicidade em carro volante, para prestar serviços em sessão solene para a Câmara
Municipal de Pedro do Rosário/MA. Valor Global: R$ 13.000,00(Treze mil reais). DOTAÇAO
ORÇAMENTÁRIA: 01-PODER LEGISLATIVO; 01.031- Ação Legislativa; 01.031.0001.2001.000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal; 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro –
Pessoa Jurídica. PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/11/2020 a 31/12/2020, a partir da assinatura do contrato.
BASE LEGAL: a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterior. SIGNATÁRIOS: Leidiana da
Conceição Costa – Presidente da Câmara Municipal de Pedro do Rosário, pela CONTRATANTE e
Raimunda Marcia Ribeiro da Silva, pela CONTRATADA. Pedro do Rosário/MA, 13 de Novembro de
2020. LEIDIANA DA CONCEIÇÃO COSTA-Presidente da Câmara Munic. de Pedro do Rosário.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO
CNPJ (MF): 01.934.986/0001-30
EXTRATO DE CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2020/CM. CONVITE Nº 01/2020/CPL/CM.
REF.: Processo nº. 01/2020 - CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pedro do Rosário, inscrita sob o
CNPJ nº 01.934.986/0001-30. CONTRATADO: J. FERREIRA FILHO – PAPELARIA - EPP, inscrita sob o
CNPJ nº 13.716.503/0001-00. Objeto: Aquisição de material de consumo(generos alimenticios,
material de expediente, material de informatica, limpeza e higiene, copa e cozinha), para atender
as demandas da Câmara Municipal de Pedro do Rosário/Ma. Valor Global: R$ 67.700,00(Sessenta e
sete mil, e setecentos reais). DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO
ROSÁRIO; 01 - PODER LEGISLATIVO; 01.031- Ação Legislativa; 01.031.0001.2001.000 - Manutenção
das Atividades da Câmara Municipal; 33.90.30 – Material de Consumo. PRAZO DE VIGÊNCIA: será
até 31/12/2020, a partir da assinatura do contrato. BASE LEGAL: a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posterior. SIGNATÁRIOS: LEIDIANA DA CONCEIÇÃO COSTA – Presidente da Câmara
Municipal de Pedro do Rosário, pela CONTRATANTE e JOÃO FERREIRA FILHO, pela CONTRATADA.
Pedro do Rosário/MA, 06 de Abril de 2020. LEIDIANA DA CONCEIÇÃO COSTA-Presidente da
Câmara Munic. de Pedro do Rosário.

TEM QUE FICAR 2X2
A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA, em 27/04/2021, a Retificação da Outorga de Direito de Uso n° 0271004/2021, referente à captação
subterrânea no poço tubular profundo, sob coordenadas 2°55’37,23”S e 44°20’51,11”W, localizado no Pátio
de Bacabeira, em Periz de Baixo, no município de Bacabeira, no Estado do Maranhão, com vazão autorizada
de 7 m³/h, por um período de bombeamento de 20h/dia, para fins de consumo humano e uso industrial,
conforme dados constantes no processo SEMA nº 19100047653/2019, e-processo nº 236229/2019.

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO
CNPJ (MF): 01.934.986/0001-30
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020. CONVITE N.º 01/2020/CPL/CM.HOMOLOGAÇÃO. Referente: Processo nº. 01/2020 - Secretaria de Administração. CONVITE
Nº 01/2020/CPL/CM. Objeto: Aquisição de material de consumo(generos alimenticios, material de expediente, material de informatica, limpeza e higiene, copa e
cozinha), para atender as demandas da Câmara Municipal de Pedro do Rosário/Ma. HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Convite n.º 01/2020/CPL/CM, para que a Adjudicação em favor da empresa: J. FERREIRA FILHO –
PAPELARIA - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 13.716.503/0001-00. Valor Global R$
67.700,00(Sessenta e sete mil, e setecentos reais), produza seus efeitos jurídicos.
Pedro do Rosário/MA, 01 de Abril de 2020. LEIDIANA DA CONÇEIÇAO COSTA.
Presidente da Câmara.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 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 por Item. OBJETO: Contratação de empresa para
aquisição de material de expediente, conforme termo de referência, através da Secretaria Municipal de
Educação, para atendimento das necessidades do município de Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 13h00min do dia 04 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 http://portal.tuntum.ma.gov.br/. 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, 28 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2021. 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 Global. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de sistemas gerenciais
e integrados ao município de Tuntum - MA, conforme termo de referência. 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 13 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: http://portal.tuntum.ma.gov.br/. 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, 28 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2021
ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada
através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 088/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto a aquisição de materiais de limpeza hospitalar,
para Secretaria Municipal de Saúde, por conveniência da Administração Pública, a ﬁm de
sanar possível erro técnico no Edital. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço
eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 28 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa
Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2021 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 por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza
hospitalar, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 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 13 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
http://portal.tuntum.ma.gov.br/. 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, 28
de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021 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 por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para eventual prestação de serviços de locação de veículos
automotores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 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 13 de maio
de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min
e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. 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, 28 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira

oimparcial.com.br
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George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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Empreender

Ideiasparaempreender
no“novonormal”

O

s negócios em alta em 2021 são reﬂexo das
mudanças profundas que o “novo normal” representa para o mercado.
Hoje, vivemos em um cenário de recessão
global e avistamos os primeiros sinais de uma pós-pandemia no horizonte, mas tudo ainda é muito incerto.
Ao mesmo tempo em que empreender parece arriscado nesse momento, a criação de novos negócios será
fundamental para impulsionar a recuperação econômica no próximo ano.
Além disso, toda crise tem suas oportunidades, e
quem entender primeiro as novas necessidades do consumidor vai sair na frente em 2021.
Negócios em alta para 2021: o que esperar do “novo
normal”
Os negócios em alta para 2021 são aqueles capazes de
se adaptar ao “novo normal” e prosperar em um mundo
pós-pandemia.
Mais do que isso, eles serão parte importante da recuperação econômica do Brasil após um baque considerável e uma crise sem precedentes causada pelo coronavírus.
O volume é 6% maior do que o do primeiro quadrimestre de 2020, e a principal explicação é a determinação do brasileiro em empreender diante de uma situação de recessão e desemprego.
Logo, se você pensa em abrir um negócio no próximo
ano, pode fazer parte dos brasileiros que vão impulsionar a retomada da economia e explorar a nova realidade
do mercado. Como era esperado, os negócios em alta
para investir em 2021 estão ligados a setores como tecnologia, delivery e vida saudável — um reﬂexo dos novos hábitos de consumo pós-pandemia.
1. E-commerce de informática
Segundo o relatório Webshoppers nº 42, publicado
pela Ebit | Nielsen, o segmento do e-commerce com
maior aumento de ticket médio na pandemia foi o de
produtos de informática. As lojas online da categoria tiveram um aumento de 50% no valor médio de compra
dos clientes e um crescimento de 101% no faturamento
no segundo trimestre de 2020. Esse tipo de negócio pode
ser focado na venda de computadores e notebooks
prontos, além de peças e acessórios, ou na montagem
de computadores sob encomenda. As empresas de maior destaque do segmento têm como diferenciais os serviços de montagem, certiﬁcados de qualidade, garantias
avançadas e produção de conteúdo sobre informática.
2. Desenvolvimento de games para celular
Um dos mercados que explodiu durante a pandemia
foi o de games, com faturamento recorde de R$ 851 bilhões em 2020, segundo dados da Newzoo publicados
no IG. Só o segmento mobile faturou R$ 402,5 bilhões,
graças ao aumento exponencial de downloads de jogos
para celular. Nesse cenário, o desenvolvimento de games para celular se torna um negócio em potencial para
o próximo ano. Os apps podem ser publicados pelo Google Play, App Store e Windows Phone Store — basta se
registrar como pessoa física ou jurídica e pagar uma taxa
única para publicar e vender o aplicativo.
3. Comércio de wearables (Vestíveis)
As vendas de wearables (vestíveis) cresceram 265%
no primeiro trimestre de 2020 e alcançou um faturamento de R$ 438 milhões, segundo dados do IDC publicados na Mobile Time. Entre smartwatches e ﬁtbands
(relógios e pulseiras conectados), foram vendidos mais
de 318 mil dispositivos vestíveis no país nesse período.
O crescimento do segmento foi puxado especialmente pela Geração Z (jovens nascidos entre 1992 e 2010),
que tem se adaptado às pulseiras que registram batimentos cardíacos e velocidade da corrida, óculos com

assistentes pessoais e relógios que obedecem comandos. Logo, vale a pena apostar na venda desses dispositivos para 2021, já que a tendência veio para ﬁcar.
4. Clube de assinatura
A economia da recorrência já é uma tendência global,
e 2021 promete ser o ano dos negócios que usam o modelo de assinatura. No Brasil, o mercado de clubes de assinatura cresceu 10% até setembro e deve fechar 2020
com 12% — um avanço impressionante para um cenário de pandemia e crise mundial —, segundo dados da
Betalabs publicados na Valor Investe. Em 2015, existiam
apenas 300 empresas no setor, e hoje o número estimado é de quase 4 mil clubes, que movimentaram juntos
mais de R$ 1 bilhão em 2019.
Conﬁra quais segmentos se destacaram:
• Livros (27%)
• Bebidas (18%)
• Alimentos (17%)
• Cuidados pessoais (12%)
• Pet (11%)
• Outros (15%).
As possibilidades de clubes de assinatura são inúmeras: vinhos, cervejas, doces, produtos naturais, kits de
maquiagem, cosméticos, acessórios para pets, itens para churrasco, cápsulas de café e qualquer produto de
consumo frequente que o público possa receber em casa. Basta encontrar um nicho de mercado que ainda não
foi explorado e abrir seu negócio para faturar com pagamentos recorrentes.
5. Venda de produtos vegetarianos e veganos
O mercado vegetariano já vinha crescendo e continua
sendo uma aposta certeira para 2021. Segunda a pesquisa mais recente do Ibope sobre hábitos alimentares, publicada em 2018 no G1, 14% da população brasileira já
se declara vegetariana (30 milhões de pessoas). Além
disso, 55% dos brasileiros aﬁrmam que consumiriam
mais produtos veganos se os ingredientes estivessem indicados na embalagem, enquanto 60% escolheriam a
opção vegana se tivesse o mesmo preço do produto que
costumam consumir. Nos EUA, 25% da população entre
25 e 34 anos se declara vegetariana, segundo dados do
Euromonitor International publicados na Istoé Dinheiro. A maior prova do potencial desse mercado é o fato de
grandes empresas de proteína animal como Seara, Sadia, Perdigão e redes de fast-food como McDOnald’s e
Burger King terem lançado suas linhas vegetarianas e
veganas recentemente. Nos pequenos negócios, crescem os restaurantes vegetarianos, empresas de marmitas sem produtos de origem animal, empresas de cosméticos veganos, fabricantes de produtos plant-based e
vários outros segmentos repletos de oportunidades para 2021.
6. Venda de cosméticos naturais e artesanais
Na onda da consciência ambiental e busca por produtos sustentáveis, os cosméticos naturais ganham destaque no mercado de beleza.
Segundo um estudo da plataforma Teads publicado
em 2020 na Brazil Beauty News, 62% dos brasileiros
acreditam que os cosméticos deveriam ser formulados
apenas com ingredientes naturais e orgânicos.
Apesar de ser recente no Brasil, o segmento tem grande potencial de crescimento para 2021, pois está em sintonia com as mudanças de hábitos dos consumidores
pós-pandemia. Na opinião de Thiago Pissaia, idealizador da marca curitibana de cosméticos artesanais Nesh,
a população está buscando a naturalidade dos produtos
que eram vendidos nas décadas de 1940 e 1950, que tinham menos aditivos químicos e não representavam
riscos à saúde. Em entrevista ao DC Mais de 2020, ele
aﬁrma que as principais tendências atuais são sabone-

tes, xampus e condicionadores produzidos com ativos
naturais e sem a adição de elementos nocivos ou ingredientes sintéticos em sua composição. Outra tendência
interessante é a dos xampus e condicionadores sólidos,
que têm efeito superior ao dos líquidos e dispensam o
plástico da embalagem.
7. Negócios imobiliários
O mercado imobiliário foi um dos mais resilientes durante a crise do coronavírus, com crescimento de 8,4%
na venda de apartamentos, segundo dados da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) publicados
na Gazeta do Povo. Já os ﬁnanciamentos imobiliários
saltaram 70,1% em setembro, em comparação com o
mesmo mês de 2019, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
(Abecip) publicados no mesmo artigo. Para o presidente
da CBIC, José Carlos Martins, a pandemia impulsionou
o setor devido à crescente valorização do lar, da casa e
da família. Ele aﬁrma à Gazeta do Povo que o mercado
está muito otimista para 2021, quando o fornecimento
de insumos deve ser normalizado e os lançamentos devem voltar a crescer. Logo, esse pode ser o momento certo para o empreendedor que pensa em abrir uma imobiliária.
8. Serviço de locação de carros
A locação de carros foi um dos serviços que ganhou
força em 2020, já que compartilhar veículos se tornou
arriscado devido à pandemia. Segundo uma pesquisa
realizada pela Deloitte e publicada em 2020 na Folha,
56% dos jovens brasileiros (gerações Y e Z) consideram
dispensável possuir um automóvel no futuro. Para atender a esse público na realidade atual, as empresas de locação de veículos se apresentam como solução intermediária entre as concessionárias e aplicativos de compartilhamento. Logo, a tendência é que esse mercado cresça ainda mais e se torne um dos negócios em alta de
2021.
9. Serviços de TI
O mercado de serviços de TI cresceu 4,1% em 2020,
mesmo com a queda generalizada no setor de serviços
devido à pandemia, segundo dados do IDC Brasil publicados no Jornal do Comércio. Os segmentos que impulsionaram o mercado foram o de cloud computing e segurança da informação, que tiveram um papel essencial
na implementação do home ofﬁce em empresas durante a quarentena. Por outro lado, o segmento que perdeu
foi o de fornecimento de hardware, por conta da dolarização de seus produtos. Para 2021, a tendência é que os
serviços em nuvem continuem em destaque e que os
projetos e consultorias para empresas na área disparem
— uma dica importante para quem pretende investir na
área.
10. Delivery de comida
O Sebrae apontou a tendência do delivery no ramo de
alimentação fora do lar já no início da pandemia. De fato, os principais aplicativos de entrega de comida (Rappi, Ifood e Uber Eats) cresceram 103% de janeiro a junho
de 2020, segundo uma pesquisa da Mobills publicada no
Terra. Ao mesmo tempo, as micro e pequenas empresas
dedicadas à produção e delivery de marmitas e refeições
embarcaram nessa tendência e devem estar entre os negócios em alta para 2021. De acordo com a consultora
Karyna Muniz, do Sebrae-SP, uma microempresa de fornecimento de marmitas bem gerida pode ter margens
de lucro acima de 20%. Em entrevista à Folha de 2020,
ela sugere os ramos de refeições individuais, entrega de
marmitas para famílias e produção de alimentos para
nichos especiais como idosos e pessoas com restrições
alimentares.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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GERAL

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergiosf@gmail.com
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Cursos para o Turismo I

Cursos para o Turismo II

Agências de Viagem e Turismo, Libras, inglês, espanhol e Enoturismo. Estes são alguns dos cursos online com inscrições abertas promovidos gratuitamente pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto
Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Ao todo, 23 capacitações estão disponíveis a proﬁssionais de turismo de todo o Brasil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de
junho.

Entre as qualiﬁcações estão: Geograﬁa e
Turismo; Libras: compreensão básica; Indicação Geográﬁca: Agregando Valor a Produtos e Regiões; Geograﬁa e Geopolítica na
Atualidade; Biologia; Enoturismo e Desenvolvimento Regional; Agências de Viagem e
Turismo; Geograﬁa 1 e 2; e Higiene e Controle de Qualidade de Alimentos, voltado a trabalhadores do segmento de alimentação,
como bares e restaurantes.

Pra curtir
O Senac lançou em
2019, em nível nacional, a Biblioteca Digital, com o objetivo de
proporcionar conhecimento com acesso
fácil e rápido, mobilidade e facilidade para organizar o conteúdo.

A Prefeitura de São Luís, por meio
da SETUR, participou de uma reunião
na EMBRATUR, com o objetivo de estimular a divulgação de São Luís por
meio dos canais oﬁciais do órgão. Na
ocasião, o secretário Saulo Santos
ﬁrmou parceria para a produção e
disponibilização de material sobre a
capital maranhense para posterior
divulgação nacional e internacional.
Na foto, Saulo é visto na companhia
do diretor-presidente da Embratur,
Carlos Brito (meio), e do diretor de
Marketing, Inteligência e Comunicação da Embratur, Silvio Nascimento
(direita).

A plataforma abriga
mais de 600 livros em
formato digital, e ao
longo dos dois anos
de implantação, o
Maranhão tem se
destacado como o Estado que mais acessa
o acervo reconhecido
por universidades e
institutos de educação de todo o país.

Artista e empresário,
Orlando Morais (foto)
viveu na pele momentos muito difíceis após
ser internado com Covid-19. Recuperado e
de volta à ativa, o cantor e compositor fará
uma live no próximo
dia 12 de maio, quartafeira, Dia do Enfermeiro, às 20 horas, em homenagem aos proﬁssionais que tanto estiveram ao seu lado nesse
período. A apresentação será na Cidade das
Artes, no RJ.

Nesta quinta-feira, às
20h, a Associação Comercial do Maranhão
promove mais um Conexão ACM, que traz
como pauta o tema
“Saúde mental e força
espiritual – sua vida
começa aqui”. Organizado pelo ACM Mulher,
o evento digital recebe
um time de convidados
especiais. A mediação
ﬁca por conta do neurocoach e professor Cidinho Marques. O Conexão tem transmissão
pelo YouTube.

Dia das Mães no Blue Tree

Protocolo de Intenções

Testagem na Beira Mar

está oferecendo para celebrar a segunda data
mais importante para o brasileiro, perdendo
apenas para o Natal.
Devido ao cenário causado pela Pandemia da
Covid-19, percebe-se que ﬁlhos e maridos tem
buscado presentes que remetam ao cuidado e
momento em família, tendência iniciada em
2020 e que deve se manter em 2021. Boa pedida para presentear no dia 9 de maio.

do em janeiro deste ano pela VLI e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).
Agora, a ideia começa a ser colocada em prática a partir de uma reunião realizada na última
semana com representantes da companhia e da
instituição de ensino.
Durante o encontro, foram apontadas as
principais demandas do setor logístico do Maranhão.

Além de proﬁssionais da Saúde e da Segurança e pessoas com doença crônica, o equipamento, entregue há pouco mais de um ano pelo Governo do Estado, passa a atender também proﬁssionais da Educação e idosos com 60 anos ou
mais.
O agendamento para a testagem no Centro da
Beira-Mar pode ser realizado pelo Disque Saúde
(3190-9091) ou pelo aplicativo do Procon.

Duarte
propõe doação de celulares
apreendidos háO Governo do Estado está ampliando o atenPacotes personalizados com direito a ensaio
Fortalecer cooperação acadêmica e cientiﬁca
fo
tográﬁco de
com Mei
reles Junior es
tão entreestudantes
as por meio da transde
ferênescolas
cia de tecnologias
é um dimento no Centro de Testagem para Covid-19,
mais
2 meses
para
públicas
opções do Dia das Mães que o Blue Tree São Luís dos objetivos do Protocolo de Intenções assina- localizado na Avenida Beira-Mar.

Projeto de Lei nº 227, de 2021 visa democratizar e modernizar acesso à tecnologia Foto 2: Em 2020, parlamentar destinou emenda para a Escola Modelo que recebeu novos computadores

Já imaginou ter que comprar um celular para os filhos assistirem aulas remotas com uma renda mensal
de menos de R$ 700? Para essas famílias não abrirem
mão de quase 80% do salário e conseguir dar uma boa
educação aos filhos, o deputado Duarte protocolou
nesta semana o Projeto de Lei nº 227, de 2021, que
pretende destinar celulares, apreendidos com mais de
dois meses pelos órgãos públicos, autarquias e fundações do Estado, para estudantes das escolas públicas
do estado e município.
O projeto também engloba computadores, tablets e
demais dispositivos de informática. Para o autor da proposta, muitos alunos ainda convivem com equipamentos ultrapassados ou sequer têm acesso à tecnologia.
“Fica praticamente impossível para os pais mara-

nhenses, que, segundo dados do IBGE, têm, em média,
renda mensal inferior a R$ 700, comprarem um celular
custando em torno de 400 a mil reais, sem abrir mão
de direitos básicos como alimentação e saúde”, destacou o parlamentar.
A destinação poderá ser realizada somente após 60
dias da apreensão do equipamento, tendo sido esgotadas todas as tentativas para identificação de seus proprietários e desde que este não se vincule a qualquer
procedimento investigatório.
O projeto estabelece ainda outros critérios como
entrega apenas após termo de liberação emitido
pela autoridade policial aos estabelecimentos de
ensino; os quais deverão apresentar interesse pelos equipamentos

Somente no primeiro
trimestre de 2021, foram 102.339 visualizações de páginas
por alunos, 9.519 por
instrutores, e 10.481
por funcionários do
Senac no Maranhão,
totalizando 122.339
visualizações ao
acervo e ocupando o
primeiro lugar no
ranking nacional.
Quem tem celular da
Vivo agora conta com
uma nova opção de
serviço de streaming
para maratonar séries e grandes sucessos
do cinema.
A partir de 01/05, assinantes de planos
pós, controle e pré da
Vivo podem contratar
a STARZPLAY de forma fácil e rápida, pagando direto na conta
de celular ou com
créditos pré-pagos,
sem precisar de cartão de crédito.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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LAGO DOS RODRIGUES

MARANHÃO

PolíciaFederalcombate
contrabandodecigarros

Criançade5anosmorre
emparquedediversões

A investigação foi conduzida pela Polícia Federal com a participação da PM e teve início
após a prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar, em setembro de 2020

A

Polícia Federal deﬂagrou
mais uma operação no Maranhão neste ano. Desta vez os
alvos foram as cidades de São
Luís e Bequimão, onde são investigados contrabandos de cigarros. A ação
aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira (28) e foi denominada de Operação Melicartes. O objetivo é combater o crime de Contrabando de cigarros que chegam a costa maranhense,
oriundos do Suriname.

no território nacional em pontos de
desembarques clandestinos localizados na zona costeira do Maranhão,
contando ainda com a participação
de policiais militares que atuavam fazendo a segurança da carga.

Os envolvidos, caso condenados,
podem responder pelos crimes de
contrabando, facilitação de contrabando e associação criminosa, com
penas que podem chegar a 13 anos de
prisão.

CRIANÇA TERIA SOFRIDO DESGARGA ELÉTRICA EM PULA-PULA

Mandados cumpridos

A investigação foi conduzida pela
Polícia Federal com a participação da
Polícia Militar do Estado do Maranhão, e teve início após a prisão em
ﬂagrante realizada pela Polícia Militar, em setembro de 2020, de um grupo criminoso responsável pelo contrabando de cigarros apreendidos em
um porto clandestino na zona rural de
Bequimão, na Baixada Maranhense.
Na ocasião da prisão em ﬂagrante,
além da carga de cigarros contrabandeados, avaliada em R$ 2.500 milhões, também foram apreendidos
com os criminosos a quantia de R$
12.697 mil em espécie e uma arma de
fogo.
Durante as investigações, foi possível identiﬁcar uma estrutura criminosa dedicada ao contrabando de cigarros vindos do Suriname, introduzidos

Como o desdobramento da investigação a Polícia Federal representou
pela expedição de medidas cautelares
junto a 2º Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão
que expediu 15 mandados judiciais,
sendo 11 de busca e 4 de prisão. Cerca
de 52 Policiais Federais e Policiais da
Corregedoria da Polícia Militar do
Maranhão participam das diligências.

Melicertes

A operação foi denominada Melicertes, fazendo uma alusão ao deus
grego Portuno, o qual era o deus das
chaves, portas e gado, além de proteger os depósitos onde se armazenavam cereais, porém, em determinado
momento da história, em razão das
associações populares, Portuno passou a ser confundido com Melicertes,
e evoluiu para um deus primordialmente relacionado aos portos.

ZONA RURAL DE SÃO LUÍS

Prefeitura entrega 300 cestas de alimentos
A Prefeitura de São Luís entregou
cestas de alimentos a 300 famílias da
zona rural da capital. Foram contempladas famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas pelo Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) do Maracanã.
A entrega das cestas integra o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) e é uma das ações da gestão do
prefeito Eduardo Braide que tem como objetivo garantir assistência
àqueles que mais precisam. O PAA é
coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (Semsa),
com o apoio da Secretaria da Criança
e Assistência Social (Semcas), com
impacto direto na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na geração
de emprego e renda.
A entrega desta terça-feira, que beneﬁciou famílias do Quebra Pote, Itapera e da comunidade do Arraial, entre outras localidades, encerra mais
um ciclo do programa que foi retomado pelo prefeito Eduardo Braide.
Quando assumiu a Prefeitura, o PAA
estava há quase dez meses parado.
Desde a retomada, em março, foram
distribuídas, aproximadamente, 50
toneladas de alimentos, contemplando em torno de 3.300 famílias em situação de vulnerabilidade social.
O prefeito Eduardo Braide destacou a relevância do programa que tem
contribuído para a segurança alimentar de milhares de famílias. “Este é um
programa muito importante porque
além de combater a insegurança alimentar fomenta a agricultura familiar. Todos os alimentos contidos nas
cestas entregues às famílias são adquiridos de produtores locais dos polos Cinturão Verde, Tajipuru e Matinha. São alimentos que vão reforçar a
alimentação de famílias que vivem

em vulnerabilidade e que necessitam
da atenção do poder público municipal, sobretudo neste momento de
pandemia em que milhares de famílias perderam ou tiveram suas rendas
reduzidas. Temos trabalhado no sentido de melhorar a cidade e a vida da
população com ações como esta”, disse o prefeito Eduardo Braide.

A cidade de Lago dos Rodrigues está em choque com
uma tragédia que aconteceu no último ﬁm de semana.
Uma criança de 5 anos veio a óbito em um parque de diversões no município. A suspeita é de que a criança tenha sofrido uma descarga elétrica no momento em que
utilizava um dos brinquedos do parque. A Polícia Civil
investiga o caso. “Ao perceber que o menino estava desmaiado, a mãe entrou no brinquedo, e pegou no corpinho do ﬁlho. Nem a ela e nem outras crianças que estavam no brinquedo sofreram com choque elétrico. A suspeita é que o menino tenha tido um mal súbito. Mas todas as suspeitas serão esclarecidas e para isso o corpo
precisa ser levado para o IML”, informou a polícia civil.
Após notar o menino desmaiado no brinquedo (pulapula), a mãe teria tentado socorrê-lo com ajuda dos funcionários. Outra suspeita é de que a criança teria sofrido
um mal súbito, pois a mãe e outras crianças que estavam no brinquedos não teriam sido atingidas.
O menino de 5 anos foi encaminhado ao hospital,
mas veio a óbito antes de chegar ao local. O Instituto
Médico Legal (IML) realizará uma necropsia para descobrir a causa da morte.
A criança morava com a mãe no Bairro Alto do Bode.
O Brother Center Park está em turnê pelo interior do
Maranhão e já esteve nas cidades de Paulo Ramos, Barra
do Corda e Graça Aranha.

COROADO

Homem é preso por
ameaçar e xingar a mãe

Reforço Alimentar

O PAA, uma iniciativa do Governo
Federal, tem como público-alvo pessoas atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional da Prefeitura de São Luís. As cestas distribuídas para as famílias contêm 31 produtos como abóbora, maxixe, quiabo, cheiro-verde, couve, cebolinha, abacaxi, abacate, melancia,
banana, berinjela, batata doce, milho,
acerola e polpa de fruta, entre outros
itens.
São beneﬁciadas com o programa
pessoas como o seu Francisco Rodrigues Aguiar. Ele conta que com a pandemia a situação ﬁnanceira da família
ﬁcou ainda mais difícil. “Eu não tenho
uma renda certa então essa ajuda é
importante para garantir o alimento
da família”, disse seu Francisco RodriDurante a entrega, o secretário da gues que trabalha como autônomo.
Semsa, Júnior Vieira, disse que desde
Quem também saiu feliz com o reo início da gestão o prefeito Eduardo cebimento em ser beneﬁciada com a
Braide tem priorizado as ações volta- cesta de alimento foi a dona de casa,
das para a população que mais preci- Rosilene Santos.
sa, sobretudo neste momento de pan“É um complemento do alimento
demia, quando muitos chefe de famí- da família. É muito bom porque são
lia perderam suas rendas. “Como re- alimentos saudáveis e de qualidade”,
sultado do trabalho e do empenho de disse.
todos em pouco tempo já beneﬁciaA secretária da Semcas, Rosângela
mos esta quantidade de famílias, que Bertoldo, que também acompanhou a
são 3.300 famílias contempladas com entrega das cestas, destacou que este
os alimentos de qualidade e com é um trabalho muito importante da
grande valor nutricional”, disse o se- Semsa, em parceria com a Semcas, e
cretário.
uma prioridade da gestão do prefeito
O secretário contou que a Prefeitu- Eduardo Braide.
ra já iniciou as tratativas para o início
“A Prefeitura tem garantido às famíde uma nova edição do programa. Pa- lias cestas de alimentos que são prora a edição 2021 do programa, a meta duzidas por agricultores familiares. As
é ampliar dos atuais 93 agricultores famílias beneﬁciadas hoje foram
cadastrados para 300. “Isso vai gerar identiﬁcadas pelo CRAS do Maracanã
uma quantidade três vezes maior de que fez a distribuição das senhas para
alimentos e, consequentemente, va- que a entrega acontecesse de forma
mos beneﬁciar três vezes mais famíli- organizada e segura, como deve ser”,
as”, contou o secretário.
observou a secretária.

EQUIPE DA PATRULHA MARIA DA PENHA PRENDEU O SUSPEITO
A Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Maranhão, prendeu um homem, no bairro do Coroado, por
ameaçar a própria mãe, uma idosa.
Segundo informações da Polícia Militar, outro ﬁlho
da vítima ligou para o telefone funcional da Patrulha
Maria da Penha, informando que o irmão dele estava na
residência da mãe e que tinha feito ameaças. Ele estava
coagindo a própria mãe para lhe dar dinheiro.
O homem preso é usuário de drogas e além de coagir
a mãe, ele ainda a estava xingando. Com medo do ﬁlho,
a idosa foi para casa de outro ﬁlho, local onde foi feita a
denúncia.
A equipe da Patrulha Maria da Penha deslocou-se até
o endereço informado e, ao chegar no local, o homem
tentou fugir ao avistar a guarnição, mas foi detido.
A vítima já possui medida protetiva contra o ﬁlho,
mas ele ainda não havia sido notiﬁcado oﬁcialmente.
Foi dado voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia do Idoso.
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PRAZO

GODOFREDO VIANA

Mineradora terá que
fornecer água

Inscrição de seletivo da
Emserh termina hoje

MPMA solicitou ao Poder Judiciário que obrigue a mineradora a comprovar o
fornecimento de água potável à comunidade do Povoado Aurizona

O

Ministério Público do Maranhão (MPMA) acionou judicialmente a Mineração Aurizona SA para que seja
obrigada a fornecer água potável para
uso diário e consumo dos moradores.
O pedido de Tutela Antecipada de
Urgência foi feito após ocorrer o rompimento de uma barragem da mineradora, em 25 de março, que atingiu o
reservatório de captação de água e
comprometeu o fornecimento ao município de Godofredo Viana e região.
O promotor de justiça Fábio Santos
de Oliveira solicitou ao Poder Judiciário que obrigue a mineradora a comprovar o fornecimento de água potável à comunidade do Povoado Aurizona, afetada pela contaminação da estação de tratamento e a empresa seja
compelida a manter o abastecimento
até que seja comprovado, nos autos, a
resolução da questão ambiental.
No documento, o MPMA indica como pedidos da decisão ﬁnal a condenação da empresa Mineração Aurizona a condenação da empresa nas
obrigações de não fazer, ou seja, paralisar atividades que estejam gerando
poluição da área indicada, tais como
despejo irregular de dejetos.
Outra indicação é que a mineradora seja condenada a reparar eventuais
danos ambientais já produzidos ou,
caso não seja possível a completa recuperação do ambiente degradado,
seja condenada a implementar medidas compensatórias adequadas e proporcionais aos danos não recuperados.
A Promotoria de Justiça requer, ainda, que a mineradora, na sentença ﬁnal, seja condenada a pagar indenização a ser revertida a um fundo, de
acordo com a Lei nº 7.347/1985, a títu-

PROFISSIONAIS DEVEM PROMOVER INCLUSÃO DOS PACIENTES

A COMUNIDADE SOFREU BASTANTE COM O ROMPIMENTO DE UMA BARRAGEM
lo de ressarcimento pelos danos ambientais residuais e intermediários.

Dejetos

Segundo indícios, ainda em apuração, os dejetos provenientes do rompimento da Barragem do Vené, localizada em um dos maiores garimpos de
ouro do país, administrado pela citada empresa, teriam invadido o reservatório onde é feita a captação do sistema de abastecimento de água do
município.
Ao ser questionada sobre a situação
ambiental, a empresa informou ao
Ministério Público uma série de medidas que foram supostamente adotadas para minimizar os prejuízos causados à população. Inclusive, que a
comunidade estaria recebendo água
por meio dos caminhões-pipa e dos
galões d’água.
No dia 25 de abril, duas líderes comunitárias foram presas ao protestar
contra a suspensão do fornecimento

de água. Segundo os moradores, a
água distribuída pela mineradora estava suja e azeda, enquanto o líquido
vindo do sistema de abastecimento
regular tinha um aspecto de “lama”.
As outras lideranças foram convocadas e conﬁrmaram a situação ao MPMA. “Existem veementes indícios de
que a citada empresa não está efetuando o devido fornecimento de água
potável – para uso diário e consumo –
à comunidade atingida pelo rompimento da Barragem do Vené, administrada pela Mineração Aurizona”,
aﬁrmou, no pedido judicial, o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira.
Em relação à prisão das lideranças
comunitárias, o Ministério Público remeteu cópia dos documentos e vídeos
para a Polícia Civil e requisitou a instauração de inquérito policial. O mesmo material foi enviado para a Corregedoria da Polícia Militar a ﬁm de
apurar eventual crime de abuso de
autoridade.

SÃO LUÍS

Último dia para 1ª dose de quem tem 60 anos

O Governo do Estado abriu processo seletivo para a
contratação de proﬁssionais para o serviço especializado para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), que funciona no anexo do Centro Especializado de Reabilitação do Olho d’Água. As inscrições para
o Processo Seletivo Simpliﬁcado nº 08/2021 prosseguem até às 23h59 de hoje, quinta-feira (29). O formulário eletrônico de inscrição está disponível no edital, publicado no site www.emserh.ma.gov.br. “A Emserh abriu
o Seletivo nº 08/2021, para a contratação de 18 proﬁssionais para atuarem na unidade CER do Olho d’Água –
anexo TEA. Eles terão uma missão muito especial, pois
irão trabalhar com pacientes com deﬁciência temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável,
promovendo a inclusão social desses pacientes e contribuindo para o seu desenvolvimento”, explica Janyr Carvalho, diretora de Recursos Humanos da Emserh.
O seletivo oferece 18 vagas sendo três para psicopedagogos, cinco para psicólogos, quatro para terapeutas
ocupacionais, quatro para fonoaudiólogos, uma para
assistente social e uma para educador físico. A carga horária varia de 30 a 36 horas semanais, dependendo da
área de atuação.
O Processo Seletivo Simpliﬁcado constará de Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Proﬁssional, realizado em uma única etapa e não haverá pagamento de
taxa de inscrição. O resultado e homologação do Processo Seletivo, bem como a convocação para contratação
com apresentação de título e experiência e documentações para admissão, será divulgado no dia 3 de maio,
no site da Emserh.

BRASÍLIA

Destino São Luís
divulgado para agências

AGÊNCIAS DE VIAGENS DE BRASÍLIA RECEBERAM CURSO

A VACINAÇÃO PARA ESSE PÚBLICO SERÁ EXCLUSIVA NO CENTRO DE CONVENÇÕES (UFMA) E NO DRIVE THRU (UFMA), DE 8H ÀS 18H
Proﬁssionais e trabalhadores da
educação que estão na ativa na rede
municipal de ensino pública e privada de São Luís, a partir dos 50 anos,
começaram a se vacinar desde o início
da semana na capital. Também na última terça-feira (27), as pessoas com
idades de 60 anos começaram a recebr a primeira dose da vacina.
Hoje, quinta-feira, dia 29, é o último dia para as pessoas com 60 anos.
Pela manhã, os nascidos em setembro
e outubro; à tarde os nascidos em novembro e dezembro.
A vacinação para esse público será
exclusiva no Centro de Convenções
(UFMA) e no Drive Thru (UFMA), de
8h às 18h.

As vacinas são destinadas para
imunização dos proﬁssionais da educação da rede privada, conforme já
pactuado na Comissão Intergestores
Bipartite (CIB).
Além da capital, os imunobiológicos foram distribuídos de forma simultânea, via aérea, para as Unidades
Regionais de Saúde de Açailândia, Imperatriz, Balsas, Caxias, Timon, Presidente Dutra, Barra do Corda, São João
dos Patos e Pedreiras.
No último ﬁm de semana a Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou mais 2.030 novas doses de vacinas
contra Covid-19 ao município de São
Luís.

Veja o calendário

29/ABR (quinta) – idosos com 60
anos
• Manhã: nascidos em SET e OUT
• Tarde: nascidos em NOV e DEZ

Agências de viagens de Brasília (DF) receberam da
Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal
de Turismo (Setur), capacitação sobre o destino São
Luís. O curso teve como intuito incentivar a venda de
pacotes tão logo seja retomado o turismo, com segurança, para as pessoas. Durante a capacitação, que ocorreu
esta semana, foram realizadas visitas nas agências e
apresentados dados e informações sobre a capital maranhense e a entrega de material promocional.
O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19 e, neste momento, a Setur está trabalhando para preparar São Luís para a retomada do setor. Durante as apresentações, foi destacado o avanço
na vacinação em São Luís, tanto na população geral por
idade, quanto em grupos especíﬁcos, como policiais,
bombeiros e professores. Além disso, houve questionamentos quanto à aplicação dos protocolos sanitários, o
que está sendo muito buscado pelo público que está viajando. O secretário Saulo Santos ressaltou que São Luís
recebeu o selo Safe Travels no início deste ano e está incentivando o trade turístico a utilizar os protocolos e
aderirem o selo também. O consultor de viagens da
Mundo Tour, Carlos Carlisto, ﬁcou surpreso com os conteúdos apresentados sobre São Luís. “Parabenizo o trabalho da Setur São Luís por estar sendo pioneira em
apresentar essa oferta para os proﬁssionais responsáveis por comercializar destinos. Conhecer mais sobre o
destino contribui para que possamos indicar com mais
propriedade para nossos clientes”, disse.
São Luís
A capital maranhense está recebendo uma série de
melhorias no setor turístico, visando a retomada assim
que for possível. Neste mês, foi lançado o atendimento
on-line da Central de Atendimento ao Turista (CAT), por
meio do número do WhatsApp (98) 99158-4947 e o Museu da Gastronomia Maranhense, equipamento turístico consolidado de São Luís.
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HOLANDA

BEACH SOCCER

Federação capacita
árbitros e técnicos

TimedoAjaxvai
homenagear BobMarley

Serão dois minicursos de capacitação gratuitos como parte da programação de
atividades do Campeonato Maranhense de Beach Soccer de Seleções Municipais 2021

A

ra. “Acredito que será uma oportunidade para dialogar com os proﬁssionais maranhenses sobre como se joga
beach soccer no planeta. A modalidade tem evoluído bastante e é preciso
levarmos esses novos conhecimentos
para quem quer crescer no esporte.
Tenho certeza de que o minicurso vai
atender às expectativas de todos e espero que muitas pessoas participem
em busca de conhecimento. Nosso
objetivo é compartilhar um pouco do
conhecimento que adquirimos nesArbitragem
A programação terá início na quin- ses últimos anos”, aﬁrmou Chicão
ta-feira com o “Minicurso de Arbitra- Castelo Branco.
Os interessados em participar dos
gem”, que será ministrado pelo árbitro FIFA, Mayron Novais, maranhense minicursos devem entrar em contato
com grande destaque no beach soccer pelo telefone (98) 99621-1143 para rebrasileiro, sendo referência no quadro alizar suas inscrições.
internacional da modalidade. “A iniciativa da federação em promover esses Maranhense 2021
O Campeonato Maranhense de Beminicursos é uma oportunidade muito boa para que as pessoas possam se ach Soccer de Seleções Municipais
qualiﬁcar cada vez mais. O Maranhão 2021 será realizada em seis etapas,
possui árbitros com grande potencial sendo a última com as equipes classide chegarem ao quadro nacional e da ﬁcadas nas fases anteriores.
Cada etapa será realizada em uma
FIFA, mas é necessário capacitá-los
cada vez mais. E é esse o nosso objeti- região diferente. Em 2021, as cidades
vo com esses minicursos”, disse de Humberto de Campos, São Luís,
Santa Inês, Lima Campos e Pinheiro
Mayron Novais.
receberão os jogos do estadual a partir
do dia 5 de maio. De acordo com a orChicão na área
Na sexta-feira, será a vez de ampliar ganização do torneio, a expectativa é
os conhecimentos técnicos e táticos que a fase ﬁnal ocorra somente entre
do beach soccer com o multicampeão os dias 9 e 13 de junho.
Além disso, todas as etapas seguiChicão Castelo Branco, atual treinarão todas as recomendações sanitáridor da Seleção Peruana.
Além de contabilizar inúmeros tí- as para a realização de eventos esportulos ao longo de sua carreira, Chicão tivos, como distanciamento social,
tem na bagagem uma experiência uso obrigatório de máscaras nas aremuito grande com passagem marcan- nas, disponibilização de álcool gel e
te, inclusive, pela Seleção Brasilei- sem a presença de público.
Federação Maranhense de
Beach Soccer (FMBS) vai realizar, nesta quinta e sexta-feira (29 e 30), dois minicursos
de capacitação gratuitos como parte
da programação de atividades do
Campeonato Maranhense de Beach
Soccer de Seleções Municipais 2021.
Os minicursos ocorrerão de maneira
on-line e vão abordar peculiaridades
da arbitragem e a parte tática do jogo.

A CAMISA DEVERÁ SER O TERCEIRO UNIFORME DA EQUIPE

Tenho certeza de que o
minicurso vai atender às
expectativas de todos e
espero que muitas
pessoas participem em
busca de conhecimento.
Nosso objetivo é
compartilhar um pouco
do conhecimento que
adquirimos nesses
últimos anos

FIM DE SEMANA

Depois de Jimi Hendrix e Joy Division, mais um ícone
da música será homenageado por um clube de futebol
em seu uniforme. De acordo com diversos sites especializados e fóruns de torcedores, o Ajax lançará uma camisa celebrando Bob Marley, o Rei do Reggae.
Aí você, cabeça maldosa, pode pensar: “Normal, aﬁnal, a maconha é legalizada na Holanda, e o Bob Marley
era um entusiasta da erva, então deve ser por conta disso a homenagem”. Ledo engano, camarada!
A ligação do jamaicano Bob Marley, que era um apaixonado pelo futebol, com o Ajax começou em 2008,
quando um DJ da Arena Amsterdã colocou a célebre
canção “Three Little Birds” para tocar após um amistoso
entre Ajax e Cardiff City. A música pegou logo de cara e
virou hino dos torcedores.
A ideia da fornecedora de material esportivo do Ajax é
lançar oﬁcialmente a vestimenta, que será o terceiro
uniforme do clube na temporada 2021/22, em 11 de
maio, data em que serão completados 40 anos da morte
de Bob Marley.
A camisa, belíssima por sinal, é toda preta, mas com
detalhes em vermelho, amarelo e verde na gola e nas três
listras da fornecedora. As cores são associadas à cultura
Rastafari, difundida e seguida por Bob Marley. Além disso, na parte interna da camisa, os três “X” característicos
da cidade de Amsterdã contam com essas mesmas cores
e acompanhados de três silhuetas de passarinhos em
alusão ao hino “Three little birds”.

MARANHENSE 2021

Copa Papai Bom de Bola vai começar Rodada vai apontar semifinalistas
NERES PINTO
A rodada desta quinta-feira é muito importante para os quatro times que pretendem continuar na disputa do Campeonato Maranhense, mas apenas dois terão este privilégio. Os demais, consequentemente, estarão fora das semiﬁnais. Os
dois jogos começam às 16h, em São Luís e
Pinheiro, e duas equipes aparecem como
favoritas: PAC e Juventude, vencedores no
jogo da ida. Os clubes vencedores da rodada de hoje vão se juntar a Moto Club e
Sampaio Corrêa, primeiro e segundo colocados, respectivamente na primeira fase, e que têm o mando de campo da segunda partida em São Luís. A federação já
marcou para domingo (2) e segunda-feira
(3) de maio a primeira rodada da semiﬁnal.
A partir deste ﬁm de semana, a bola vai
começar a rolar pela segunda edição da
Copa Papai Bom de Bola – categoria +30,
competição promovida pela Federação
Maranhense de Futebol 7 (FMF7). Ao todo,
seis partidas vão abrir as disputas do torneio, sendo três jogos no sábado (1º) e outros três duelos no domingo (2). As partidas
ocorrerão na Arena Olynto (Olho d’Água) e
no campo da A&D Eventos (Turu) e seguirão todas as recomendações sanitárias para a realização de eventos esportivos: distanciamento social, uso obrigatório de
máscaras, disponibilização de álcool em
gel e sem a presença de público.
A abertura do campeonato será no sábado à tarde. Grêmio Ribamarense e Ponte
Preta Ludovicense duelam pelo Grupo B às
14h45. Na sequência, às 16h, tem Eurofoot
x Craques da Veneza e, encerrando a programação do primeiro dia, o Grêmio Maranhense mede forças com o Meninos de Ouro/Santa Rita. Os três jogos serão na Arena
Olynto.
No domingo, as disputas prosseguem
com outras três partidas a partir das 14h45,
no campo da A&D Eventos. A bola vai rolar
para: Juventude Maranhense x Flamengo,
Cruzeiro São Luís x Juventus Academy São
Luís e Jeito Moleque x Cruzeiro São Luís B.

Ao todo, 15 equipes estão conﬁrmadas
no torneio. Os times foram distribuídos em
três grupos: o A é formado pelo Eurofoot,
Craques da Veneza, Juventus Academy São
Luís e Meninos de Ouro/AABB; o B conta
com Aurora, Grêmio Ribamarense, Jeito
Moleque, Cruzeiro São Luís e Ponte Preta
Ludovicense; já o C é composto por Olímpica, Juventude Maranhense, Grêmio Maranhense, Meninos de Ouro/Santa Rita e
Flamengo.
Tudo sobre pela segunda edição da Copa
Papai Bom de Bola de Futebol 7 está disponível no site (www.fut7ma.com.br) e nas
redes sociais oﬁciais da federação
(@fmf7ma).

Tabela de jogos

Sábado (1º/5) / Arena Olynto
• 14h45 – Grêmio Ribamarense x Ponte
Preta Ludovicense
• 16h – Eurofoot x Craques da Veneza
• 17h – Grêmio Maranhense x Meninos de
Ouro/Santa Rita
Domingo (2/5) / A&D Eventos
• 14h45 – Juventude Maranhense x Flamengo
• 16h – Cruzeiro São Luís x Juventus
Academy São Luís
• 17h – Jeito Moleque x Cruzeiro São Luís B

Iape x Juventude

No Nhozinho Santos, o Iape tentará devolver ao Juventude Samas o revés sofrido
no primeiro confronto, quando perdeu
por 3 a 0 em São Mateus. A equipe interiorana, por sua vez, necessita apenas de um
empate, mas pode até perder por dois gols
de diferença para garantir a classiﬁcação.
Se a equipe da capital conseguir uma vitória por três gols de vantagem, as duas
equipes decidirão a vaga por meio de cobranças de tiros livres direto da marca penal. Nesta partida, a equipe do Poraquê
não deverá contar com o atacante Baianinho, que foi expulso no jogo anterior. O
técnico Toninho não quis adiantar quem
será o substituto. O Iape, comandado por
Zé Augusto, também deverá ter algumas
alterações. Paulo José Mourão será o árbitro.
Até o momento, em oito jogos disputados, o Juventude venceu 3, empatou 3 e
sofreu duas derrotas, marcou 10 gols e sofreu 4. Tem um saldo positivo de 6 gols.
Seus principais artilheiros são Tiago Chulapa e Wiliam Amendoim com dois gols
cada. Sua última derrota foi para o Bacabal, em casa, por 2 a 1. O Iape, em oito jogos, venceu três, empatou dois e sofreu

três derrotas, fez 11 gols e sofreu também
11. Seu principal artilheiro é Edrean com 2
gols.

PAC x São José

No outro jogo que será disputado na
Baixada Ocidental Maranhense, o Pinheiro também está numa situação privilegiada, pois ganhou por 3 a 0 do São José na
primeira partida disputada em São Luís.
Os cálculos, portanto, são absolutamente
iguais. Mesmo sem poder contar com a
presença da torcida, devido à pandemia
do coronavírus, o PAC tem a vantagem de
atuar num gramado que conhece muito
bem e foi onde garantiu a passagem para
o quadrangular com uma vitória sobre o
Moto Club por 2 a 0 . Maykon Nunes será o
árbitro. O Peixe Pedra, no entanto, tem
por hábito jogar bem fora de casa e vai
tentar surpreender o adversário com um
esquema altamente ofensivo. Na primeira
fase do Estadual, o Pinheiro derrotou o
São José no mesmo local do jogo de hoje,
por 1 a 0, na primeira rodada.
O PAC, em oito jogos disputados, ganhou quatro, empatou dois e sofreu duas
derrotas. Marcou 12 gols e sofreu cinco. Já
o São José, que tem a segunda defesa mais
vazada com 12 gols sofridos, tem duas vitórias, dois empates e quatro derrotas,
apenas cinco gols marcados.
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LEQUE RÍTMICO

CINEMA

“OsPequenosVestígios”
estreiacomgostoazedo
Novo filme estrelado pelo trio de oscarizados, "Os Pequenos Vestígios", tinha todo o jeito
de ser um forte jogador na atual temporada de premiações

D

enzel Washington, Jared Leto e Rami Malek bem que
tentaram, mas não conseguiram. O novo ﬁlme estrelado pelo trio de oscarizados, “Os Pequenos Vestígios”, tinha todo o jeito
de ser um forte jogador na atual temporada de premiações, especialmente
pelo elenco, mas acabou embolsando
apenas indicações para Leto no Globo
de Ouro e no SAG -termômetros que,
nesse caso, não previram tão bem
quem chegaria ao Oscar. Dirigido por
John Lee Hancock, o longa é mais um
de seus ﬁlmes que geram expectativa
pelas performances empolgantes e
elogiadas, mas que acabaram de fora
das categorias principais das premiações. O destino quis que outras estrelas de Hollywood ﬁcassem com as indicações de atuação deste ano, fato
que, aliado à pandemia, pode ter contribuído para a Warner adiar a estreia
do ﬁlme no Brasil diversas vezes. Originalmente previsto para janeiro, ele
chegou no último dia 22 às cidades
com cinemas abertos. Nos EUA,“Os
Pequenos Vestígios” foi um dos primeiros ﬁlmes da Warner a serem lançados numa estratégia híbrida, saindo ao mesmo tempo em salas de cinema e o streaming HBO Max. Em “Pequenos Vestígios”, Denzel Washington vive um policial que caiu em desgraça após um erro durante uma operação. Anos mais tarde, depois de ser
transferido para uma cidadezinha pacata, ele volta a Los Angeles para resolver burocracias de um caso, mas
acaba se envolvendo numa investiga-

RAMI MALEK, JARED LETO E DENZEL WASHINGTON PROTAGONIZAM O LONGA
ção comandada pelo personagem de
Rami Malek, uma estrela em ascensão
que caça um assassino em série. Todos os caminhos apontam para Albert
Sparma, interpretado por Jared Leto,
mas seus olhos vidrados, jeito excêntrico e hábitos reclusos parecem dar
uma solução óbvia demais para crimes dos quais, apontam as evidências, ele passou longe. A saga para levar
“Os Pequenos Vestígios” às telas antecede, e muito, a pandemia de Covid e
seus fechamentos. Cerca de 30 anos se
passaram desde que Hancock escreveu o roteiro. Foi entre 1992 e 1993,
embalado pela onda de ﬁlmes policiais da década, que o cineasta teve a
ideia para a história. Ele reaproveitou
elementos frequentes -como a parce-

ria inusitada entre dois agentes da lei
díspares e os assassinatos em série- e
os tentou expandir para além do subgênero. Steven Spielberg, Clint
Eastwood, Warren Beatty e Danny DeVito foram alguns dos nomes cotados
para dirigir o longa, antes de o roteirista Hancock se converter em diretor.
O projeto foi engavetado e redescoberto recentemente. O primeiro a embarcar nele, além do próprio cineasta,
foi Denzel Washington, ﬁgurinha carimbada dos suspenses de crime. “Eu
não olho para os ﬁlmes pensando
muito no gênero, eu só leio o roteiro e
descubro se estou interessado, se é
uma história da qual eu gosto, se me
fez dormir, se me deixou empolgado
para descobrir o que vai acontecer”,
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Duda Beat lança
segundo álbum
Quando um artista apresenta o segundo disco, após
ter sido extremamente bem-sucedido no primeiro álbum, o discurso nas entrevistas promocionais costuma
recorrer ao conceito-clichê da “maturidade” para vender evolução que, não raro, encobre inseguranças geradas pela pressão externa e interna de bisar o êxito do disco anterior. Disponibilizado na noite de ontem, exatos
três anos após a edição do antecessor Sinto muito
(2018), o segundo álbum de Duda Beat, Te amo lá fora,
vem sendo divulgado com todos os clichês possíveis na
abordagem de um esperado segundo disco.
Como sinalizou em 14 de março Meu pisêro, luminoso single que citou a pisadinha ao apresentar composição de Duda Beat em parceria com os produtores musicais Lux Ferreira e Tomás Tróia, se há a alardeada evolução em Te amo lá fora – e, sim, há – o progresso é da dupla Lux & Tróia.
Aos 33 anos, a pernambucana Eduarda Bittencourt
Simões apresenta no álbum uma safra razoável de composições valorizadas pela produção musical e pelos arranjos dos multi-instrumentistas Lux Ferreira e Tomás
Tróia.
Parece faltar em Te amo lá fora a espontaneidade de
Sinto muito, mas é inegável que as 11 músicas do repertório inteiramente inédito e autoral são apresentadas
com excelente acabamento instrumental que encobre,
por vezes, as limitações da compositora.
No álbum Te amo lá fora, Duda Beat burila a fusão de
brega com o universo da música eletrônica, mas abre o
leque rítmico para seguir tendências do mercado fonográﬁco.
Se Meu pisêro reprocessa a pisadinha, subgênero da
nação forrozeira que conquistou a face mais popular do
Brasil, Nem um pouquinho (Duda Beat, Lux Ferreira, Tomás Tróia e Trevo) mixa o pagodão baiano com a pegada
do trap em gravação aditivada com o rap do cantor e
compositor baiano Trevo.
Mistura por mistura, a fusão de coco de roda com maracatu – base de Tu e eu (Duda Beat, Lux Ferreira, Tomás
Tróia, Gabriel Bittencourt e Cila do Coco) – se justiﬁca
pela origem da artista nascida no Recife (PE) em 8 de dezembro de 1987.
Tu e eu abre o álbum com a voz da octogenária Cecília
Maria de Oliveira, a Cila do Coco, uma das matriarcas da
música popular de Pernambuco pela habilidade com o
samba de coco. Dona Cila participa da faixa em que Duda sampleia duas gravações da cantora, Coração de papel e Lá vem ela chorando.

NANO VALDERCK

“Demiurgo” narra
relacionamento

CANTOR MARANHENSE LANÇOU O NOVO EP SEMANA PASSADA

RELAÇÃO ENTRE SAENGJA E YEONGSAM É MOSTRADA NO QUARTO EPISÓDIO, AMBIENTADO NA COREIA
Juntas há 43 anos, Jurema e Nicinha
viveram uma história de amor digna
de cinema. Elas se conheceram quando a primeira tinha 20 anos e a segunda, 14. Tornaram-se amigas e depois
formaram um casal. Ao longo dos
anos, entre idas e vindas, o relacionamento se ﬁrmou e hoje elas criam
seus ﬁlhos e netos na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.
Essa história é contada no quinto
episódio da minissérie “Meu amor:
Seis histórias de amor verdadeiro”, da
Netﬂix. A produção é um projeto do
diretor coreano Jin Moyoung e mostra
a trajetória de seis casais de diferentes
partes do mundo que estão juntos há
mais de 40 anos. Cada um dos seis
episódios é dirigido por um cineasta
local.
No caso do episódio que se passa
no Brasil, a direção é de Carolina Sá.
Com olhar atento e cuidadoso, ela
acompanhou Jurema e Nicinha ao
longo de um ano com o objetivo de registrar o cotidiano do casal. A câmera
revela como um casal homoafetivo se
relaciona na periferia de uma das

maiores cidades do Brasil, mas também fala de um detalhe importante na
vida das duas: a religião.
Devotas de Exu e Oxalá, compartilham alguns dos rituais de fé que praticam, como a ida à praia às sextas-feiras para fazer oferenda aos orixás.
Empregadas domésticas, elas também mostram a realização de um sonho: construir uma casa para morar
longe da cidade.
Os outros episódios também revelam um olhar afetivo para relações e
pessoas de culturas diversas. O primeiro, dirigido por Elaine McMillion
Sheldon, mostra a relação entre os
norte-americanos David e Ginger.
Aposentados, eles vivem numa fazenda localizada no interior dos Estados Unidos. Com idade já avançada,
os dois decidem preparar seus testamentos e planos de cremação.
Já o segundo episódio, com direção
de Chico Pereira, se passa na Espanha
e é protagonizado pelo casal Nati e
Au- gusto. Apaixonados e bastante ativos, eles curtem a vida até que ele começa a enfrentar problemas de saúde.

Ambientado no Japão, o terceiro
episódio é focado na relação entre Kinuko e Haruhei. Os dois se conheceram na instituição onde ele fazia tratamento para hanseníase.
Por conta da idade avançada, quem
precisa de cuidados agora é ela, e Haruhei faz isso com a maior paciência
do mundo. A direção é de Hikaru Toda.
O quarto episódio se passa na Coreia e é dirigido pelo autor do projeto,
Jin Moyoung. O diretor acompanha
Saengja e Yeongsam, um casal bastante dedicado aos negócios da família,
até que os ﬁlhos começam a insistir
para que ela pare de trabalhar para
preservar a própria saúde.
E no episódio derradeiro, o diretor
indiano Fahad Mustafa mostra a história de Satyabhama e Satva, um casal
cuja produção de algodão foi afetada
pelas mudanças climáticas, o que
obriga seus ﬁlhos a procurarem oportunidades em outros ramos de negócio fora da cidade onde nasceram.

Revelação na música nacional, o maranhense Nano
Valderck lançou seu EP de estreia, Demiurgo. O trabalho
trás cinco faixas ao todo, quatro delas inéditas, sendo todas representando uma fase diferente de um relacionamento amoroso. O artista além de escrever as músicas,
fez todo processo de produção e ﬁnalização das faixas.
Muito presente nas redes sociais, o cantor está pouco
a pouco se destacando na música. Após ter batido números expressivos em seu último single, Nano ﬁnalmente entrega o esperado EP debute, onde podemos
conhecer novas texturas de sua voz e novas facetas de
sua música.
O EP “Demiurgo” vem com uma pegada R&B com
músicas bem melódicas falando sobre amor, paixão, dúvidas e sexo, tudo que envolve um relacionamento. Artistas como Maluma, J Balvin e Ariana Grande foram algumas da inﬂuências no processo de produção do cantor. “Demiurgo” contem uma parceria com o DJ e produtor musical Brunoso. Para o lançamento do EP, Nano
elaborou um conceito visual próprio com direção de Jota SF e Walber Sousa e contou com apoio da produtora
audiovisual Nume Records.
Natural de São Luís – MA, Nano ganhou destaque em
2020 com o lançamento da música “Me Desculpa”, que
já ultrapassou a marca de 50 mil plays apenas no Spotify.
Nano Valderck é cantor, compositor e músico maranhense. Começou sua carreira em 2018, mas desde de
criança vivencia a cultura popular através do Bumba
meu Boi. O artista envolve-se com a música sem se
prender a rótulos, carregando inﬂuências regionais e internacionais no seu trabalho, acreditando que a música
é a melhor forma de externalizar os sentimentos.

