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A CPI da covid-19 começou a trabalhar 
ontem e já da dor de cabeça ao inquilino 
do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro. De-
pois 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 trans-
feriu do Senado para 
o Supremo Tribunal 
Federal.

 
BASTIDORES

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 Ma-
ranhão: as americanas Hyperion, Virgin Orbit, OrionAST e a canadense C6 Launch. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro Es-
pacial 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

NEGÓCIOS
Ideias para empreender 

no “novo normal”

 
Medo de Renan ou da CPI? 

Criança de 5 anos morre 
em parque de diversões

PÁGINA  9

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

PÁGINA 7

 O protagonismo de 
John Maynard Keynes  

A geografia da imunização 
exclui quem está na periferia 

CAROLINA GRAÇA MELLO 
Jornalista 

 
AURELIANO NETO 

Membro da AML

Carolina Maria de Jesus: 
o Quarto de Despejo

ANTÔNIO AUGUSTO R. BRANDÃO  
Economista

Último dia para 1ª dose 
de quem tem 60 anos
Hoje, quinta-feira, dia 29, é o últi-

mo dia para as pessoas com 60 anos. 
Pela manhã, os nascidos em setem-
bro e outubro; à tarde os nascidos 

em novembro e dezembro. A vacina-
ção para esse público será exclusiva 
no Centro de Convenções (UFMA) e 
no Drive Thru (UFMA), de 8h às 18h.
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“Os Pequenos Vestígios”
 estreia com gosto azedo
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Carlos Lula convoca 
defesa do SUS 

durante posse como 
presidente do Conass
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Secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, tomou posse como presidente do
Conass para o próximo biênio

Quan do vai va ci nar?

REELEITO

Em posse, Carlos Lula
convoca defesa do SUS

O
se cre tá rio de Saú de do Ma- 
ra nhão, Car los Lu la, to mou 
pos se na tar de des ta quar ta 
(28) no car go de pre si den te 

do  Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os 
de Saú de (Co nass). Re con du zi do ao 
pos to pa ra o man da to até 2022, Lu la 
re for çou a ne ces si da de do  diá lo go en- 
tre as três es fe ras do go ver no. O es for- 
ço, dis se, é es sen ci al pa ra en con trar 
al ter na ti vas que con du zam o país a 
ga ran tir  co mi da na me sa, um sis te ma 
pú bli co de saú de for te e qua li da de de 
vi da pa ra seus ha bi tan tes.

Mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei- 
ro ga e o pre si den te re e lei to do Co- 
nass, Car los Lu la, na pos se da di re to- 
ria do Co nass 2021/2022
Na ce rimô nia, re a li za da na se de do  
Co nass com a pre sen ça do mi nis tro 
da Saú de , Mar ce lo Quei ro ga, e da re- 
pre sen tan te no Bra sil da Or ga ni za ção 
Pan-Ame ri ca na de Saú de (Opas), So- 
cor ro Gross, e acom pa nha da vir tu al- 
men te pe lo go ver na dor do Ma ra nhão, 
Flá vio Di no, o pre si den te emo ci o nou-
se.  Lem brou das qua se 400 mil vi das 
per di das du ran te a pan de mia, das fi- 
las de aces so pa ra Uni da des de Te ra- 
pia In ten si va, da fal ta de me di ca men- 
tos e do so fri men to que se tor nou par- 
te do co ti di a no no país, em vir tu de da 
pan de mia.

O pre si den te do Co nass ob ser vou  
que, em meio a es te ce ná rio, nun ca 
foi  tão im por tan te bai xar as ar mas, 
de fen der a vi da e o Sis te ma Úni co de 
Saú de (SUS). “Não há ca mi nho di fe- 
ren te. A de fe sa do SUS de ve ser sis te- 
má ti ca. Sem ele, a tra gé dia se ria ain da 
mai or”. Em seu dis cur so, Lu la des ta- 
cou a im por tân cia da co o pe ra ção in-

NOVA DIRETORIA DO CONASS TOMOU POSSE NA TARDE DE ONTEM

ter fe de ra ti va e a bus ca por saí das jus- 
tas. “O Co nass pre ci sa ser um po lo de 
in te gra ção de di fe ren tes ex pe ri ên ci as 
de ges tão de saú de pú bli ca. To dos os 
di as, nos de pa ra mos com exem plos 
de bus ca in ces san te de me lho ri as. É 
pre ci so in te grar es sas ex pe ri ên ci as, 
tor ná-las re pli cá veis, al go que re quer 
ati tu de pró-ati va, so bre tu do em meio 
a mo vi men tos de des mon te do SUS.”

Du ran te o even to, Lu la ci tou o es- 
cri tor co lom bi an do Ga bri el Gar cia 
Már quez, o li vro Ro meu e Ju li e ta, ho- 
me na ge ou o ex-mi nis tro Adib Ja te ne, 
o se cre tá rio exe cu ti vo do Co nass, Ju- 
ran di Fru tu o so e Fer nan do Cu per ti no, 
as ses sor es pe ci al do Co nass.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio 
Di no, des ta cou a im por tân cia do SUS. 
“Já co nhe cía mos su as vir tu des re la ci- 
o na das ao aces so da po pu la ção e re la- 
ci o na das à efi ci ên cia”, dis se. Qua li da- 
des, com ple tou, du ran te mui to tem po 
ne ga das por de ter mi na dos se to res. “O 
sis te ma pú bli co é in subs ti tuí vel”, afir- 
mou. Pa ra o go ver na dor do Ma ra- 
nhão, é es sen ci al com ba ter qual quer 
ten ta ti va de re du zir ou subs ti tuir o al- 

can ce do SUS, por exem plo, com a 
con tra ta ção de vou chers no sis te ma 
pri va do.

Em sua par ti ci pa ção por ví deo, o 
pre si den te do Con se lho Na ci o nal de 
Saú de, Fer nan do Pi gat to, fez um ape-
lo se me lhan te. Dis se ser pri mor di al 
de fen der o SUS. Ata ques re du zin do a 
im por tân cia do sis te ma, que exer ce 
um pa pel tão re le van te pa ra bra si lei-
ros, com ple tou, ser vem co mo jus ti fi- 
ca ti vas pa ra uma es tra té gia fu tu ra de 
am pli ar a par ti ci pa ção da ini ci a ti va 
pri va da. O pre si den te do Con se lho 
Na ci o nal de Se cre ta ri as Mu ni ci pais de 
Saú de (Co na sems), Wil la mes Frei re, 
des ta cou a con du ção equi li bra da de 
Car los Lu la à fren te do Co nass, du ran- 
te o man da to de 2020-2021. A re pre- 
sen tan te da Opas, So cor ro Gross, ob- 
ser vou que, du ran te a pan de mia, a co- 
o pe ra ção com o Co nass es trei tou-se e 
foi adap ta da pa ra no vas ne ces si da- 
des. “Na pan de mia, en con tra mos ca- 
mi nhos pa ra tra ba lho con jun to. A 
Opas vai mu dar sem pre que o país 
pre ci sar. Es ta mos aqui pa ra o que a 
po pu la ção pre ci sar”.

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 no vi da de que a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da
CO VID-19 no Se na do Fe de ral, ins ta la- 
da nes sa ter ça-fei ra (27/04), é um
pon to de incô mo do pa ra o go ver no
fe de ral. Na ma nhã des ta quar ta-fei ra
(28/04), em con ver sa com apoi a do res
no Pa lá cio do Pla nal to, em Bra sí lia, o
pre si den te da Re pú bli ca Jair Bol so na- 
ro (sem par ti do) iro ni zou e dis se que,
ca so não con vo quem pre fei tos e go- 
ver na do res pa ra de poi men tos, se ria
um ‘car na val fo ra de épo ca’.

“A CPI vai cha mar (go ver na do res e
pre fei tos) ou vai que rer fa zer car na val
fo ra de épo ca? Vão se dar mal. Aque les
que es tão com es sa in ten ção… Lá tem
gen te bem in ten ci o na da, gen te que…
Não é que me de fen de, es tá fa lan do a
ver da de. Mas tem um ou tro lá que
quer fa zer uma on da só”, afir mou Bol- 
so na ro.

Após ne go ci a ções di ver sas, a CPI
foi ins ta la da pa ra apu rar pos sí veis

omis sões do go ver no fe de ral du ran te
a pan de mia do no vo co ro na ví rus. Bol- 
so na ro, que es ta va acom pa nha do do
mi nis tro da Ca sa Ci vil, Luiz Edu ar do
Ra mos, du ran te a con ver sa com os
elei to res, tra tou des se as sun to e dis se
que não há o que se in ves ti gar. Luiz
Edu ar do, in clu si ve, re ve lou que to- 
mou a va ci na con tra a CO VID-19 es- 
con di do, por cau sa da de ter mi na ção
do pre si den te.

“CPI vai in ves ti gar o que? Eu dei di- 
nhei ro pa ra os ca ras. O to tal foi mais
de 700 bi lhões de re ais, au xí lio emer- 
gen ci al no meio. Mui tos rou ba ram di- 
nhei ro, des vi a ram. Ago ra vem uma
CPI pa ra in ves ti gar con du ta mi nha?
‘Se ele foi fa vo rá vel à clo ro qui na ou
não’. Se eu ti ver um no vo ví rus, eu vou
to mar de no vo. Me sa fei em me nos de
24h, as sim co mo mi lhões de pes so as”,
dis se.

A pró xi ma reu nião da CPI da CO- 
VID-19 acon te ce nes ta quin ta-fei ra

(29/04). A ses são vai va li dar o pla no de
tra ba lho e de ve rá apro var al gu mas su- 
ges tões fei tas pe lo re la tor, o se na dor
Re nan Ca lhei ros (MDB-AL).

Aos 66 anos, Bol so na ro já tem di rei-
to a to mar va ci na con tra a CO VID-19
no Dis tri to Fe de ral, on de tem re si dên- 
cia, mas ain da não foi imu ni za do. No
lo cal que abri ga Bra sí lia, ido sos aci ma
dos 62 anos já po dem ser imu ni za dos
des de a úl ti ma sex ta-fei ra (23/04). Ele
co men tou a si tu a ção, di zen do que es- 
tá dan do o exem plo.

“Ago ra, ques tão da va ci na: quan do
o úl ti mo do Bra sil to mar a va ci na, eu
to mo. Tem gen te apa vo ra da, en tão to-
ma na mi nha fren te. Eu sou che fe de
Es ta do e te nho que dar exem plo. Meu
exem plo é es se: dei xar, já que não tem
pa ra to do mun do ain da, to mar na mi- 
nha fren te”, com ple tou, tam bém aos
apoi a do res.

Reu nião com a OMS

Va ci na ção

Pres são no sis te ma

Pro to co los clí ni cos

CO VID-19

Mi nis tro lan ça tes ta gem
pa ra po pu la ção

O mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, dis se on tem
(28) que o go ver no fe de ral lan ça rá um pro gra ma de tes- 
ta gem da po pu la ção pa ra co vid-19. O anún cio foi fei to
em pro nun ci a men to após a ter cei ra reu nião do Co mi tê
de Co or de na ção Na ci o nal pa ra En fren ta men to da Pan- 
de mia da Co vid-19, no Pa lá cio do Pla nal to. Ain da não há
da ta pa ra iní cio do pro gra ma.

Se gun do Quei ro ga, o ob je ti vo é con se guir iden ti fi car
os ca sos po si ti vos e seus con tac tan tes pa ra que se pos sa
ado tar uma po lí ti ca mais efe ti va de qua ren te na pa ra os
in di ví du os afe ta dos pe la co vid-19 e, as sim, re du zir a
trans mis são da do en ça. Ele ex pli cou que o pro gra ma
usa rá tes tes an tí ge nos pa ra de tec ção do ví rus, que têm
re sul ta dos mais rá pi dos do que o tes te de RT-PCR.

O tes te de an tí ge no é um exa me imu no ló gi co rá pi do,
que ava lia a pro teí na vi ral do SARS-CoV-2 no or ga nis mo.
O re sul ta do de mo ra, em mé dia, 30 mi nu tos e po de di ag- 
nos ti car a in fec ção vi ral atu al, mas não de tec ta os an ti- 
cor pos ad qui ri dos. A uti li za ção des se tes te é in di ca da
nos pri mei ros 7 di as de sin to mas, com sen si bi li da de
mais ele va da do pri mei ro até o ter cei ro dia de sin to mas.
O tes te é co le ta do di re ta men te com amos tras de swab
(co to ne te) de na so fa rin ge.

Quei ro ga tam bém rei te rou as re co men da ções de uso
de más ca ras e do dis tan ci a men to so ci al – cha ma das de
me di das não far ma co ló gi cas. “As me di das não far ma co- 
ló gi cas, as so ci a das a uma am pla cam pa nha de va ci na- 
ção são as du as ar mas que te mos pa ra pôr fim a es sa
pan de mia. Nes se sen ti do, é im por tan te a ade são da nos- 
sa po pu la ção. Não adi an ta fi car es pe ran do só pe los go- 
ver nos fe de ral, es ta du ais e mu ni ci pais, to dos nós te mos
que nos com pro me ter com es sa ini ci a ti va”, dis se.

Ama nhã (30), o mi nis tro da Saú de tam bém vai par ti- 
ci par de uma reu nião com o di re tor-ge ral da Or ga ni za- 
ção Mun di al de Saú de (OMS), Te dros Adha nom. Pa ra
ele, é im por tan te es sa re la ção mul ti la te ral com ou tros
or ga nis mos da saú de, “se ja pe la tro ca de co nhe ci men to
ci en tí fi co, se ja pe la pos si bi li da de de aju da des sas ins ti- 
tui ções na bus ca por in su mos es tra té gi cos, se ja em re la- 
ção a pes qui sas”.

“En tão, va mos avan çar na pes qui sa, na apli ca ção de
con du tas ba se a das na ci ên cia, na pro cu ra do diá lo go
com as so ci e da des ci en tí fi cas e com a so ci e da de ci vil
bra si lei ra e com apoio da im pren sa, le van do in for ma- 
ções que se jam úteis pa ra nos sa so ci e da de”, com ple tou
o mi nis tro.

Ques ti o na do so bre a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) da Pan de mia, que foi ins ta la da on tem
(28) no Se na do, Quei ro ga dis se que, quan do for con vo- 
ca do, pres ta rá to das as in for ma ções so li ci ta das, co mo
vem fa zen do. O  pri mei ro a ser ou vi do pe lo co le gi a do, na
se ma na que vem, se rá o ex-mi nis tro da Saú de Luiz Hen- 
ri que Man det ta, que co man da va a pas ta no iní cio da cri- 
se sa ni tá ria.

O Mi nis té rio da Saú de tam bém anun ci ou a an te ci pa- 
ção da en tre ga de 2 mi lhões de do ses de va ci nas do con- 
sór cio Co vax Facility de ju nho pa ra maio, to ta li zan do,
en tão, 4 mi lhões de do ses do con sór cio no pró xi mo mês.
De acor do com o con tra to de ade são do Bra sil à ini ci a ti- 
va, fir ma do em 25 de se tem bro de 2020, o país te rá aces- 
so a 42,5 mi lhões de do ses de va ci nas con tra a co vid-19.

A Co vax Facility é uma ali an ça in ter na ci o nal da OMS
que tem co mo prin ci pal ob je ti vo ace le rar o de sen vol vi- 
men to e a fa bri ca ção de va ci nas con tra a co vid-19 e ga- 
ran tir aces so igua li tá rio à imu ni za ção. A pro je ção é que
se jam en vi a das 330 mi lhões de do ses das va ci nas da Pfi- 
zer/Bi oN Te ch e Ox ford/As tra Ze ne ca na pri mei ra me ta- 
de de 2021 pa ra 145 paí ses in te gran tes da ali an ça, que
reú ne mais de 150 na ções.

Se gun do Quei ro ga, o Mi nis té rio da Saú de tam bém
atu a li za rá se ma nal men te o cro no gra ma da va ci na ção,
com as do ses con fir ma das e as que de vem ser en tre gues
ao lon go do ano.

O mi nis tro da Saú de ava lia ain da que o Bra sil já es tá
as sis tin do a uma que da no nú me ro de ca sos por co vid-
19 e, con se quen te men te, de óbi tos pe la do en ça, ape sar
de ain da ser um nú me ro ele va do. “Mas a que da tem cau- 
sa do me nor pres são so bre o nos so sis te ma de saú de e
di ver sos es ta dos já têm uma si tu a ção mais con for tá vel
de dis po ni bi li da de de lei tos de te ra pia in ten si va”, dis se.

Da mes ma for ma, se gun do ele, há uma me nor pres- 
são por in su mos es tra té gi cos co mo oxi gê nio e kits de in- 
tu ba ção no sis te ma pú bli co de saú de (SUS). Ain da as- 
sim, o go ver no fe de ral con ti nua tra ba lhan do pa ra man- 
ter em dia os es to ques e a dis tri bui ção des ses pro du tos.

O go ver no fe de ral tam bém es pe ra a apro va ção do
Pro je to de Lei nº 415/2015, que tra ta do apri mo ra men to
das ava li a ções econô mi cas re a li za das no âm bi to da Co- 
mis são Na ci o nal de In cor po ra ção de Tec no lo gi as no
SUS (Co ni tec). 

Se gun do Quei ro ga, o pro je to se rá im por tan te pa ra a
ela bo ra ção de pro to co los clí ni cos e di re tri zes te ra pêu ti- 
cas que se jam úteis, na prá ti ca. Nes se sen ti do, o go ver no
quer apro var um pro to co lo pa ra o tra ta men to da co vid-
19.

En quan to o pro je to não é apro va do, o Mi nis té rio da
Saú de es tá edi tan do no tas téc ni cas de re co men da ção
acer ca do tra ta men to, uma par ce ria com téc ni cos da
pas ta e as so ci e da des ci en tí fi cas com li de ran ça do pneu- 
mo lo gis ta e pro fes sor da Uni ver si da de de São Pau lo
(USP), Car los Car va lho. Dois tex tos já fo ram edi ta dos.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Quatro empresas poderão realizar lançamento de foguetes e veículos espaciais em
Alcântara: as americanas Hyperion, Virgin Orbit, OrionAST e a canadense C6 Launch

ALCÂNTARA

Bolsonaro anuncia
parceria para CLA

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
par ti ci pou na tar de des ta 
quar ta-fei ra (28/4) da so le- 
ni da de de anún cio de par- 

ce ri as com qua tro em pre sas que po- 
de rão re a li zar lan ça men to de fo gue- 
tes e ras treio de veí cu los es pa ci ais no 
Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra, no Ma- 
ra nhão. Fo ram se le ci o na das as em- 
pre sas ame ri ca nas Hyperion, Vir gin 
Or bit, Ori o nAST e a ca na den se C6 
Laun ch.

Se gun do a For ça Aé rea Bra si lei ra 
(FAB), o Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra 
tem con di ções de pro ver o su por te lo- 
gís ti co, in te gra ção e tes tes fi nais de 
car ga útil, lan ça men to de ob je tos es- 
pa ci ais, pre vi são me te o ro ló gi ca, co le- 
ta de da dos via te le me tria, ras treio, 
sis te ma de co man do e con tro le e de- 
mais tec no lo gi as.

En tre as ca rac te rís ti cas que a des ta- 
cam pe ran te ou tros pon tos de lan ça- 
men to es tá a pro xi mi da de do mar, a 
lo ca li za ção de apro xi ma da men te 
2º18’ a sul do equa dor o que pos si bi li- 
ta lan ça men tos em ór bi tas po la res e 
equa to ri ais; bai xa den si da de de mo- 
grá fi ca; au sên cia de in ci dên cia de ter- 
re mo tos e fu ra cões; bai xa den si da de 
de trá fe go aé reo; e lo ca li da de ide al pa- 
ra lan ça men tos sob de man da.

A pas ta res sal ta que, com es te cha- 
ma men to, o Bra sil “ini cia as ati vi da- 
des es pa ci ais não mi li ta res e tor na-se 
a ja ne la de aces so ao es pa ço no He- 
mis fé rio Sul”.

Pa ra o Co man dan te da Ae ro náu ti- 
ca, Te nen te-Bri ga dei ro do Ar Car los 
de Al mei da Bap tis ta Ju ni or, o Cen tro 
Es pa ci al de Al cân ta ra per mi te a en tra-

 OBJETIVO  TORNA  CLA  UM JANELA DE ACESSO AO ESPAÇO NO HEMISFÉRIO SUL

da do país na eli te de lan ça do res de 
veí cu los es pa ci ais. “É tam bém a con- 
so li da ção da For ça Aé rea Bra si lei ra 
co mo pro ta go nis ta na exe cu ção de 
po lí ti cas es pa ci ais, per mi tin do às co- 
mu ni da des ci en tí fi cas na ci o nal e in- 
ter na ci o nal o aces so ao es pa ço pa ra o 
de sen vol vi men to de es tu dos, pes qui- 
sas e tec no lo gi as es tru tu ran tes”, com- 
ple ta o Ofi ci al-Ge ne ral.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes no 

even to o em bai xa dor dos Es ta dos 
Uni dos, Todd Chap man, a em bai xa- 
do ra do Ca na dá, Jen ni fer May, o mi- 
nis tro da Ca sa Ci vil, Wal ter Bra ga Net-
to, o mi nis tro das Re la ções Ex te ri o res, 
Car los Fran ça, o mi nis tro da Eco no-
mia, Pau lo Gue des, o mi nis tro da Ci- 
ên cia e Tec no lo gia, Mar cos Pon tes, e o 
mi nis tro do Tu ris mo, Gil son Ma cha- 
do. O pre si den te não dis cur sou na 
oca sião.

PARCERIAS

Braide se reúne com cônsul-geral da França 

UM DOS PONTOS É  O INTERCÂMBIO DE ARTISTAS FRANCESES PARA EVENTOS NA CAPITAL E ARTISTAS MARANHENSES  NA FRANÇA

O pre fei to Edu ar do Brai de re ce beu
na tar de des ta quar ta-fei ra (28), a vi si- 
ta do côn sul-ge ral da Fran ça no Bra sil,
Hu gues Fan tou e do côn sul-ad jun to,
Je re mie Fau con, com quem tra tou so- 
bre par ce ri as nas áre as do tu ris mo,
cul tu ra e de sen vol vi men to sus ten tá- 
vel pa ra São Luís. Tam bém foi tra ta do
so bre o in ter câm bio de ar tis tas fran- 
ce ses pa ra even tos na ca pi tal e ar tis tas
ma ra nhen ses na par ti ci pa ção de
even tos na Fran ça, que se gun do o
côn sul tem pers pec ti va de re to mar as
ati vi da des cul tu rais no país já no mês
de maio.

Ou tra par ce ria im por tan te é em re- 
la ção ao fo men to do tu ris mo. A ideia é
que a Fran ça se ja par cei ra de São Luís
na di vul ga ção da ca pi tal, úni ca ci da de
do Bra sil fun da da por fran ce ses, co- 
mo des ti no tu rís ti co am pli an do as sim
o nú me ro de tu ris tas do país que vi si- 
tam a ilha. A ini ci a ti va tem re fle xo di- 
re to na ge ra ção de em pre go e ren da
uma vez que o tu ris mo é im por tan te
ve tor da eco no mia.

“São Luís é uma ca pi tal fun da da
pe los fran ce ses e es ta reu nião é im- 
por tan te pa ra es trei tar os la ços com a
Fran ça na área do tu ris mo, cul tu ra e
do de sen vol vi men to sus ten tá vel. Es sa
par ce ria é fun da men tal pa ra que a
gen te pos sa tra zer mais de sen vol vi- 
men to pa ra nos sa ci da de e a Fran ça
po de ser um gran de par cei ro de São
Luís co mo já é de ou tras ci da des do
Bra sil”, des ta cou o pre fei to Edu ar do
Brai de.

Acom pa nhou, ain da, o côn sul na
vi si ta ao pre fei to , Matheu Vi ei ra. Ao
la do do pre fei to, par ti ci pa ram da reu- 
nião os se cre tá ri os mu ni ci pais Enéas
Fer nan des (Go ver no), Sau lo San tos
(Tu ris mo), Mar co Avai li be (Cul tu ra) e
a pre si den te da Fun da ção Mu ni ci pal
do Pa trimô nio His tó ri co (Fumph),
Ká tia Bo géa.

O côn sul Hu gues Fan tou dis se que
as pers pec ti vas de par ce ri as são im- 
por tan tes tan to pa ra São Luís co mo
pa ra Fran ça e mos trou en can ta men to
com a ri que za cul tu ral de São Luís. “O

nos so ob je ti vo com es sa vi si ta é ver
co mo po de mos de sen vol ver as re la-
ções en tre a Fran ça e a ci da de de São
Luís em di fe ren tes áre as a exem plo do
tu ris mo, cul tu ra e econô mi ca, vis to
que São Luís tem um pa trimô nio ex- 
cep ci o nal”, dis se o côn sul que foi pre-
sen te a do com vá ri os itens da cul tu ra e
do tu ris mo ma ra nhen se e pre sen te ou
o pre fei to com vi nho fran cês.

Du ran te a reu nião, que du rou mais
de uma ho ra, eles con ver sa ram ain da
so bre São Luís ser a úni ca ci da de bra- 
si lei ra fun da da por fran ce ses e de re- 
ce ber um gran de nú me ro de tu ris tas
da Fran ça, nú me ro que a Pre fei tu ra
quer am pli ar a par tir da par ce ria.

En tre as par ce ri as que fo ram tra ta- 
das du ran te a reu nião es tá, ain da, o
fo men to à cul tu ra po pu lar com a re a-
li za ção de even tos de rua com a par ti- 
ci pa ção de ar tis tas fran ce ses e a in clu- 
são de São Luís no ro tei ro dos fes ti vais
fran ce ses re a li za dos no Nor des te Bra- 
si lei ro.
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Apa gão cen si tá rio (1)

Apa gão cen si tá rio (2)

Apa gão cen si tá rio (3)

“Os que de fen dem a Cons ti tui ção es tu pra -
ram o ar ti go 5º da Cons ti tui ção“

Ato fa lho (1)

Ato fa lho (2)

Me do de Re nan ou
da CPI?

A CPI da Co vid-19 co me çou a tra ba lhar on tem e já dá dor de
ca be ça ao in qui li no do Pa lá cio do Pla nal to, Jair Bol so na ro. De pois
que ele jo gou to do o pe so do car go e per deu con tra a in di ca ção do
se na dor Re nan Ca lhei ros (MDB-AL) pa ra re la tor da Co mis são,
ago ra a ba ta lha se trans fe riu do Se na do pa ra o Su pre mo tri bu nal
Fe de ral. Os ali a dos do pre si den te da Re pú bli ca que per de ram no
TRF-1, a li mi nar de 1º grau da Jus ti ça Fe de ral de Bra sí lia, ago ra
ten tam der ru bar Re nan no STF, on de re cor re ram on tem de ma- 
nhã.

O ato é tão acin to so con tra o Se na do, que ir ri tou o pre si den te
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que in di cou o ala go a no. “Qual é o
me do? É do Re nan ou da CPI?” Per gun tou ele, di an te da ba ru lhei- 
ra dos bol so na ris tas con tra o re la tor eme de bis ta – uma das ra po- 
sas do Con gres so. Tam bém o vi ce-pre si den te da Co mis são, Jor gi- 
nho Me lo (PL-SC) que, ape sar de ser con tra a in di ca ção de Re nan,
mas ar gu men ta que o as sun to é in ter no. Quem de ve de ci dir são os
on ze mem bros da CPI, não a jus ti ça. To dos eles sa bem que o po- 
der de in di car o re la tor é o pre si den te da CPI, se gun do o re gi men- 
to in ter no do Se na do.

Se ja por qual la do se olhe, a CPI da Co vid pa ra in ves ti gar su- 
pos tas omis sões e ações que pre ju di ca ram o com ba te à pan de mia
já vi rou um sa co de ga tos. Os par la men ta res go ver nis tas es tão en- 
gal fi nha dos na guer ra pa ra tu mul tu ar a CPI, ba gun çar as in ves ti- 
ga ções com o cla ro ob je ti vo le vá-la ao des cré di to e na da ser apu- 
ra do. Até o mi nis tro do STF Mar co Au ré lio Mel lo es tá sen do con- 
vo ca do pa ra de por na CPI. Foi ele que au to ri zou em 2020, os go- 
ver na do res e pre fei tos a atu a rem no com ba te à covid19, mas sem
ti rar o po der do go ver no fe de ral de cen tra li zar as ações, a exem plo
do que ocor re mun do afo ra.

Re nan foi du ro em seu pri mei ro dis cur so na CPI. Sem ci tar Bol- 
so na ro, mas man dou re ca dos incô mo dos. “Nos sa cru za da se rá
con tra a agen da da mor te. Con tra o ca os so ci al, a fo me, o des ca la- 
bro ins ti tu ci o nal, o mor ti cí nio, a ruí na econô mi ca, o ne ga ci o nis- 
mo”. Em bo ra pro me ten do ser im par ci al em seu re la tó rio, ale gou
que pre za rá sem pre pe la ci ên cia. “A co mis são se rá um san tuá rio
da ci ên cia, do co nhe ci men to e uma an tí te se diá ria e es tri den te ao
obs cu ran tis mo, ao ne ga ci o nis mo se pul cral”, dis se. Ele te rá um
ro tei ro de Ran dol fe Ro dri gues, de 19 itens, com 60 pe di dos de in- 
for ma ções. Is so pa ra co me ço, pois o ma te ri al in cen diá rio só vai
apa re cer no de cor rer dos tra ba lhos. Quem vi ver ve rá.

Aco lhen do ação do go ver na dor Flá vio Di no, o mi nis tro Mar co
Au ré lio, do STF, man dou o go ver no fe de ral re a li zar o Cen so De- 
mo grá fi co can ce la do em 2021, re pe tin do 2020, por fal ta de di- 
nhei ro. O or ça men to de R$ 2 bi lhões foi re du zi do pa ra R$ 50 mi- 
lhões.

Em fe ve rei ro, o IB GE abriu ins cri ção pa ra con tra to tem po rá rio
de 204 mil re cen se a do res, cu jas pro vas se ri am re a li za das em 25 de
abril. Tu do can ce la do. O Ma ra nhão ale ga fal ta de da dos atu ais pa- 
ra es ta dos e mu ni cí pi os ela bo ra rem seus pro gra mas de go ver no.

Ao san ci o nar o Or ça men to de 2021 na úl ti ma quin ta-fei ra (22),
o pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) cor tou a ver ba pa ra o
Cen so de mo grá fi co. No dia se guin te, o en tão se cre tá rio do Mi nis- 
té rio da Eco no mia, Waldery Ro dri gues, anun ci ou o can ce la men- 
to.

Do pre si den te Jair Bol so na ro, em no vo ata que ao Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral, que ga ran tiu em 2020 que pre fei tos e go ver na do res
pu des sem de ci dir so bre me di das de res tri ção pa ra con ter a pan de- 
mia da covid19.

 
Um dos mo ti vos que fez Jo sé Rei nal do re a tar o nó da

rup tu ra de 2018 na re la ção com Flá vio Di no foi mais fi- 
nan cei ro que po lí ti co. De pois que per deu, por or dem

do STF, a pen são de ex-go ver na dor do Ma ra nhão, Joé
Rei nal do es ta ria “que bra do” no bol so.

 
Sem ran cor, Rei nal do es tá as su min do o car go de re la- 

ções ins ti tu ci o nais do Por to do Ita qui, as sun to que ele
his to ri ca men te co nhe ce. Foi co mo se cre tá rio de

Obras do go ver no Jo sé Sarney (1966/70), que o Ita qui
co me çou a ga nhar im por tân cia, já no re gi me mi li tar.

 
De pois de um mês com as ati vi da des ape nas on li ne, por

cau sa da pan de mia, o pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, Othe li no Ne to de ter mi nou o re- 

tor no pre sen ci al da Ca sa, de mo do in te gral, a par tir do
pró xi mo dia 3, mas ain da com re gras pro to co la res.

A pi sa da na bo la do mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, ao
di zer que o co ro na ví rus foi “in ven ta do” pe la Chi na e que a va ci na
de sen vol vi da pe los chi ne ses é me nos efe ti va que a cri a da pe los
nor te-ame ri ca nos, me re ceu re pa ro crí ti co do se na dor We ver ton
Ro cha.

Em su as re des so ci ais, o lí der do PDT no Se na do, dis se: “Já não
bas tam to dos os pro ble mas de saú de e econô mi cos que o país en- 
fren ta. Ain da vem Pau lo Gue des, ofen der a Chi na, um dos nos sos
prin ci pais par cei ros co mer ci ais. Sua fun ção é ajus tar a eco no mia
e não o Bra sil”

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O protagonismo de John Maynard Keynes

     “De no mi nei es te li vro A Te o ria Ge ral do
Em pre go, do Ju ro e da Mo e da […]. O ob je ti vo
des te tí tu lo é con tras tar a na tu re za de meus
ar gu men tos e con clu sões com os da te o ria
clás si ca […]”. John Maynard Keynes (1883-
1946), eco no mis ta. Faz 85 anos da pu bli ca- 
ção da ‘Te o ria Ge ral’.

Keynes nas ceu em Cam brid ge e mor reu
em Sus sex, na In gla ter ra. Vi veu 62 anos e, se- 
gun do mui tos, foi o eco no mis ta mais in flu- 
en te do sé cu lo XX. Além de eco no mis ta, foi
ho mem de ne gó ci os bem-su ce di do, fun ci o- 
ná rio pú bli co e di re tor do Ban co da In gla ter- 
ra, o Ban co Cen tral in glês. In flu en ci a do
prin ci pal men te pe las idei as de Adam Smith,
Da vid Ri car do e Al fred Marshall, in flu en ci ou
Paul Sa mu el son, John Ken neth Gal braith,
Jo seph Sti glitz e Paul Krug man.

Du ran te as úl ti mas qua tro dé ca das, a par- 
tir de 1970, os go ver nos par ti dá ri os da pre- 
sen ça ca da vez me nor do Es ta do co man da- 
ram um in ten so pro ces so de des re gu la men- 
ta ção da eco no mia. Acre di ta vam que os
mer ca dos de sem pe nha ri am na tu ral men te o
seu pa pel em prol do de sen vol vi men to e
“ofe re ce ri am au to ma ti ca men te em pre gos
aos tra ba lha do res con tan to que eles fos sem
fle xí veis em su as de man das sa la ri ais.”

O tem po pro vou que es sa ex pe ri ên cia
mos trou-se ine fi ci en te ao en fren tar mo- 
men tos de cri se, efei tos cí cli cos de re ces são

e de de pres são, e de ‘bo lhas’ de qual quer na- 
tu re za, co mo a de 2008, fru to da cri se das hi- 
po te cas, ini ci a da nos Es ta dos Uni dos e re- 
per cu ti da, até ho je, prin ci pal men te em paí- 
ses da Eu ro pa.

Des de 1930, após o ‘crash’ de 1929,
Keynes deu iní cio ao que se con ven ci o nou
cha mar de ‘uma re vo lu ção no pen sa men to
econô mi co’, opon do-se às idei as clás si cas.
Em 1932, o de sem pre go gras sa va nas prin ci- 
pais eco no mi as ca pi ta lis tas e foi en tão que
ele co me çou a pen sar na in ter ven ção es ta tal,
no au men to dos gas tos pú bli cos que de ve ri- 
am “ga ran tir ní veis ele va dos de de man da e
de em pre go.”

 Na dé ca da de 1970, com as eco no mi as
ame ri ca na e bri tâ ni ca en fren tan do pro ble- 
mas, Mil ton Fri ed man e ou tros eco no mis tas
ne o li be rais o cri ti ca ram du ra men te des- 
cren tes da “ca pa ci da de do Es ta do de re gu lar
o ci clo econô mi co com po lí ti cas fis cais.”

As idei as de Keynes es tão de vol ta. Pa ra
que 1929 não se re pe tis se, em 2008, um gran- 
de au xí lio à li qui dez pro por ci o nou fô le go ao
sis te ma fi nan cei ro dos paí ses de sen vol vi dos
em es tra té gia mon ta da pe lo Ban co Cen tral
des ses paí ses, prin ci pal men te pe lo Fe de ral
Re ser ve ame ri ca no, prá ti cas de po lí ti ca mo- 
ne tá ria he te ro do xas que inun da ram os mer- 
ca dos sem que os re cur sos ti ves sem che ga do
à eco no mia re al, em bo ra não te nham cau sa- 
do in fla ção exa ta men te por es sa ra zão.

Pa ra Keynes, que pu bli cou a ‘Te o ria Ge- 

ral’, em 1936, “a men sa gem bá si ca do li vro
es tá con ti da nas mui tas ve zes re pe ti da pro- 
po si ção de que o sis te ma ca pi ta lis ta tem um
ca rá ter in trin se ca men te ins tá vel”, jus ti fi-
can do a in ter ven ção do Es ta do nes sas cir-
cuns tân ci as. Keynes foi um pen sa dor emi- 
nen te men te prag má ti co; “a eco no mia co mo
ci ên cia pu ra era-lhe mui to me nos in te res-
san te do que a eco no mia a ser vi ço de po lí ti- 
cas”, po lí ti cas pú bli cas na tu ral men te, por- 
tan to, eco no mia po lí ti ca.

Na mi cro e co no mia as for ças de mer ca do
fa ri am com que a ofer ta e a de man da se
equi li bras sem quais quer que fos sem pre ços
e va lo res da dos; a ma cro e co no mia, en tre-
tan to, tra ta dos gran des agre ga dos, ou se ja,
da in ter re la ção de to das as em pre sas no
mer ca do, ‘in trin se ca men te ins tá vel’, su jei to
às in cer te zas.

Pa ra re ver ter ‘ex pec ta ti vas de ren das es- 
pe ra das’ di an te da in cer te za pro va da do
mer ca do, sem que ha ja boa ba se de pre vi são,
e re ver ter es sas ex pec ta ti vas des fa vo rá veis
quan do ocor re rem, é que Keynes re co men- 
da va a in ter ven ção do Es ta do na eco no mia.

Em Coim bra, na sua Fa cul da de de Eco no- 
mia, há uma sa la es pe ci al de di ca da a
Keynes: foi lá que, em no vem bro de 2014, fiz
pa les tra e lan cei meu li vro “Crô ni cas de 400
anos/Ch ro ni que de 400 ans”, au to gra fa do
aos di re to res, pro fes so res e fu tu ros eco no-
mis tas da que la ve tus ta Uni ver si da de.

As idei as de Keynes, atra vés dos seus dis- 
cí pu los, es tão de vol ta. 

Carolina Maria de Jesus: o Quarto de Despejo

Faz tem po. Quan do ti ve, por cu ri o si da de,
con ta to com a nar ra ti va me mo ri a lis ta de Ca- 
ro li na Ma ria de Je sus: Quan to de Des pe jo,
diá rio de uma fa ve la da. Dou um pas seio pe- 
los es ca ni nhos do tem po, co mo se es ti ves se
ca mi nhan do por uma es trei ta rua de pou ca
ilu mi na ção e som bras opa cas. Com al guns
re fle xos de luz elé tri ca ou de lam pa ri na,
sain do das fres tas das ja ne las en tre a ber tas.
Vas cu lho a me mó ria des se tem po e ten to ex- 
trair as re mi nis cên ci as que es tão en cra va das
e re sis tin do a vir até a mim. Mas… foi as sim.
Len do em al gu ma re vis ta, to mei co nhe ci- 
men to do li vro de Ca ro li na Ma ria de Je sus,
com re fe rên ci as a sua pes soa, cu ja pu bli ca- 
ção de cor re ra de um tra ba lho do jor na lis ta
Au dá lio Dan tas. Fa la va-se en tão no ro man ce
Quar to de Des pe jo.

Con se gui ad qui ri-lo no for ma to de li vro
de bol so. E li, de uma sen ta da. Fi quei en tão
sa ben do que au to ra era uma fa ve la da e ne- 
gra. A mim, ain da bem jo vem, es tu dan te e
grá fi co, sen do li no ti pis ta, por tan to ha bi tu a- 
do lei tor, não me des per ta va gran de in te res- 
se es sa par te da bi o gra fia da au to ra de Quar- 
to de Des pe jo. In te res sa va-me sa ber o que
sig ni fi ca vam os sen ti men tos ex pres sos na- 
que le diá rio que o le ra, mo ti va do pe lo inu si- 
ta do da no tí cia e do que es ta va des cri to, co ti- 
di a na men te, por aque la es cri to ra.

É ver da de. Faz tem po. Mas, de lá pra cá, o
tem po pas sou. Po rém nem tan to. O pas sa do
se faz pre sen te, até por que o pas sa do nun ca
pas sa. Es tá in sis ten te men te pre sen te em
nos sas nos tal gi as, ou co mo sau da de de ter
si do fe liz, ou co mo an gús tia de não ter apro- 
vei ta do a fe li ci da de. Es se é o dra ma nos so de
ca da dia: ven cer as re mi nis cên ci as do pas sa- 
do, bus can do a fe li ci da de no pre sen te.

Ten do Quar to de Des pe jo si do pu bli ca do
em edi ção co me mo ra ti va e não sa ben do on- 
de mais se en con tra o meu ve lho li vro de bol- 
so, re cen te men te fiz uma re lei tu ra de al gu- 
mas pas sa gens nu ma no va edi ção. Co mo diz
Au dá lio Dan tas no pre fá cio, “Quar to de Des- 
pe jo não é um li vro de on tem, é de ho je. Os
quar tos de des pe jo, mul ti pli ca dos, es tão
trans bor dan do”.

 Com ra zão. No dia 15 de ju lho de 1955,
Ca ro li na de Je sus re gis tra, co mo uma es pé- 
cie de crô ni ca diá ria que dá iní cio a ou tras
crô ni cas, o se gue: “Ani ver sá rio de mi nha fi- 
lha Ve ra Eu ni ce. Eu pre ten dia com prar um
par de sa pa tos pa ra ela. Mas o cus to dos ge- 
ne ros ali men tí ci os nos im pe de a re a li za ção
dos nos sos de se jos. Atu al men te so mos es- 
cra vos do cus to de vi da. Eu achei um par de
sa pa tos no li xo, la vei e re men dei pa ra ela cal- 
çar.

Eu não ti nha um tos tão pa ra com prar
pão. En tão eu la vei 3 li tros e tro quei com o
Ar nal do. Ele fi cou com os li tros e deu-me
pão.” E pros se gue Ca ro li na de Je sus re la tan- 
do di a ri a men te a sua re la ção ina mis to sa
com a vi da, da qual fa zem os per so na gens do
seu co ti di a no: “Ho je a Lei la es tá em bri a ga da.
E eu fi co pen san do co mo é que uma mu lher
que tem du as fi lhas em ida de ten ra po de
em bri a gar-se até fi car in con ve ni en te.

Dois ho mens vi e ram tra zê-la nos bra ços.
E se ela ro lar na ca ma e es ma gar a re cem
nas ci da? …O que eu acho in te res san te é
quan do al guem en tra num bar ou em po rio
lo go apa re ce um que ofe re ce pin ga. Por que
não ofe re ce um qui lo de ar roz, fei jão, do ce
etc.?”

Des se re a lis mo ví vi do, tem-se uma es pé- 
cie de crô ni ca de a vi da co mo ela é, na fe liz
con cep ção de Nel son Ro dri gues, tam bém
cro nis ta das tra gé di as su bur ba nas. Quar to
de Des pe jo, obra con tro ver ti da de Ca ro li na
de Je sus, foi lan ça do ao pú bli co em agos to de
1969, pe la Li vra ria Fran cis co Al ves Edi to ra.

Na di ta du ra de 1964, che gou a ser apre en di- 
do por ser con si de ra do sub ver si vo. O que
não é ne nhu ma no vi da de, já que Tor tu ra de
amor, mú si ca de Wal dick So ri a no, foi cen su-
ra da, pe lo fa to de ter no seu tí tu lo a pa la vra
“tor tu ra”. Vim a sa ber dis so em re cen te do-
cu men tá rio do ca nal Cur ta!

No lan ça men to, os dez mil exem pla res da
pri mei ra edi ção fo ram ven di dos nu ma se- 
ma na. O li vro foi tra du zi do pa ra tre ze idi o-
mas, ven den do mais de um mi lhão de exem-
pla res. E ad mi ra do pe lo es cri tor Al ber to Mo- 
ra via, que pre fa ci ou a edi ção ita li a na. Mas
foi al vo de con tun den tes ata ques fei tos pe lo
crí ti co Wil son Mar tins, que con tes tou a au-
to ria de Ca ro li na de Je sus e, an tes de ado tar
es sa po si ção eu fê mi ca, de cla rou que o li vro
era um em bus te. Em de fe sa da es cri to ra, o
po e ta Ma nu el Ban dei ra, ci ta do no pre fá cio
da no va edi ção.

Quar to de Des pe jo pa ra mim é um li vro
de crô ni cas do co ti di a no, com for te for ça
poé ti ca, pois ela bo ra do nu ma lin gua gem
pró pria do am bi en te on de os fa tos são nar-
ra dos e on de os per so na gens vi vem as su as
ale gri as e tris te zas. O tem po de vi da da obra
es tá a di zer que é li te ra tu ra. Se é boa ou não,
de pen de do sen ti do que se pos sa ex trair do
seu con teú do e da es cri ta. Ca ro li na de Je sus
veio ao mun do li te rá rio, não pe la por ta da
fren te, mas pe los fun dos de um bar ra co de
fa ve la. 

Da sua nar ra ti va re a lis ta, to dos os dra mas
ali vi vi dos. Em ou tro li vro Clí ris: po e mas es- 
co lhi dos, de Ca ro li na, há es se po e ma Acen-
de o fo go: Acen de o fo go / Ati ça o fo go / Avi va
o fo go, Zé / Não dei xa o fo go apa gar / Ma né
tá lá na la vou ra / Pre ci sa de al mo çar / Ma né
sai de ma dru ga da / Sai an tes do sol nas cer /
Ele não dei xa fal tar / Co mi da pra eu co mer.”
Co mo se vê, a poé ti ca de Ca ro li na de Je sus é
de hu ma nis mo te lú ri co, não ten do per di do a
atu a li da de. São os dra mas e tra gé di as de to- 
dos os tem pos.

CA RO LI NA GRA ÇA MEL LO
ca ro li na gra ca mel lo@gmail.com

A ge o gra fia da
imu ni za ção ex clui
quem es tá na
pe ri fe ria

A de si gual da de so ci al do Bra sil fi ca evi den te quan do ana li sa- 
mos as in for ma ções re fe ren tes à va ci na ção con tra a Co vid-19. Se- 
gun do re por ta gem pu bli ca da na Re vis ta Pi auí no úl ti mo dia 16, a
es tra té gia de imu ni za ção ado ta da nas ca pi tais pri vi le gia bair ros
cen trais e ex clui a pe ri fe ria.

A ma té ria é ba se a da em da dos do Open Da ta SUS com pi la dos
pe lo Pin do gra ma e mos tra que as re giões com mai or co ber tu ra
va ci nal são os bair ros no bres e cen trais, on de os ha bi tan tes, por
vá ri as ra zões, têm mais fa ci li da de de aces so à va ci na.

A dis tân cia dos pon tos de va ci na não é o úni co fa tor que di fi- 
cul ta a imu ni za ção de quem mo ra nos bair ros pe ri fé ri cos. Nas re- 
giões mais ri cas das ci da des es tão aque les que tam bém dis põem
de ex pe di en te re mo to, o que dá mais fle xi bi li da de pa ra cui dar da
saú de.

Pes so as com veí cu lo pró prio tam bém ti ve ram o aces so à va ci- 
na fa ci li ta do nos pos tos dri ve-th ru, pra ti ca do em vá ri as me tró po- 
les pe la ce le ri da de que pro por ci o na à imu ni za ção. Ape sar de mais
rá pi da, a mo da li da de dei xa pa ra trás quem an da a pé já na lar ga da
da cor ri da va ci nal.

Quem es tá à mar gem na ge o gra fia da va ci na tam bém es tá mais
ex pos to ao ví rus. É na pe ri fe ria on de mo ram os tra ba lha do res dos
ser vi ços es sen ci ais, que não pa ra ram de tra ba lhar de for ma pre- 
sen ci al pa ra que a vi da das gran des ci da des pu des se fun ci o nar
du ran te a pan de mia.

Es ta mos fa lan do dos cai xas de su per mer ca do, aten den tes de
far má cia, fun ci o ná ri os do trans por te pú bli co, ser vi ços ge rais dos
hos pi tais, téc ni cos de en fer ma gem e até mes mo as tra ba lha do ras
do més ti cas não dis pen sa das pe los pa trões em iso la men to so ci al.

Ido sos e pro fis si o nais de saú de fo ram os pri mei ros gru pos a te- 
rem pri o ri da de de va ci na ção. Pes so as com co mor bi da de de saú- 
de, pro fis si o nais de se gu ran ça pú bli ca e pro fes so res vi e ram na
sequên cia, mas as de mais ca te go ri as su pe rex pos tas ao ví rus per- 
ma ne cem es que ci das, em meio a um con sen so de que a eco no- 
mia não po de pa rar e não há au xí lio fi nan cei ro su fi ci en te pa ra
man ter to dos em ca sa.

To da via, é um con tras sen so que tra ba lha do res em fun ções
con si de ra das es sen ci ais se jam as vi das me nos pre ser va da aos ris- 
cos do co ro na ví rus. São es ses os mes mos tra ba lha do res mais ex- 
plo ra dos e alo ca dos nas bor das das gran des ci da des, com pre ca ri- 
e da de de aces so aos ser vi ços mais bá si cos. A de si gual da de é na tu- 
ra li za da e não cau sa co mo ção, mes mo no ce ná rio dra má ti co da
pan de mia.

Se gun do a his to ri a do ra e ci en tis ta po lí ti ca Fran çoi se Vergès, o
tra ba lho do més ti co e os ser vi ços ge rais são a ba se de sus ten ta ção
da vi da nas gran des ci da des na ló gi ca ca pi ta lis ta. Fun ções exe cu- 
ta das por mu lhe res, a mai o ria ne gras, que nas pri mei ras ho ras do
dia hi gi e ni zam os es pa ços do més ti cos, os hos pi tais, os ór gãos pú- 
bli cos e as em pre sas.

En quan to nos bair ros no bres to dos acor dam mais tar de, to- 
mam ca fé com cal ma e ali vi am o es tres se pe la exi gên cia de pro du- 
ti vi da de com se ções de yoga e exer cí ci os fí si cos, es sas mu lhe res já
hi gi e ni za ram to dos os es pa ços pa ra nos so uso.

Nes ta pan de mia, os cor pos es tão mais exaus tos pe la re a dap ta- 
ção a no vas ro ti nas de tra ba lho que ain da res pon dam de for ma
efi ci en te às me tas de pro du ção, com bus cas pe la mi ni mi za ção

dos ris cos de ex po si ção ao ví rus. Mas são os cor pos des sas mu- 
lhe res, que hi gi e ni zam o mun do do tra ba lho que não po de pa rar,
os mais afe ta dos.

São tam bém es ses os cor pos exaus tos que re tor nam ao fi nal do
dia pa ra su as ca sas na pe ri fe ria das ci da des, em trans por tes pú bli- 
cos lo ta dos de ou tros cor pos ain da não imu ni za dos por va ci nas.

São tam bém es sas mu lhe res que, quan do não dis pen sa das da
fun ção de lim par as ca sas nas áre as no bres, as acu sa das de te rem
dis se mi na do o ví rus pa ra os pa trões, quan do es tes se des co brem
do en tes, ape sar de te rem per ma ne ci do em ho me of fi ce.

Uma ge o gra fia da va ci na que ex clui os cor pos su pe rex plo ra dos
es can ca ra a ló gi ca so ci al da qual já es tá va mos ha bi tu a dos: as vi- 
das que pres tam fun ções es sen ci ais são as me nos pre ser va das,
em qual quer con tex to. Sen do as sim, o no vo nor mal se pa re ce
mui to com a nor ma li da de de sem pre.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021
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Co ber tor cur to

A or dem es ta be le ci da

• O ris co de de sen vol ver for mas gra ves da do en ça
• O ris co de ex po si ção ao co ro na ví rus
• Si tu a ções de vul ne ra bi li da de so ci al

Jus to ou in jus to?

A or dem im por ta

Os fu ra-fi las

Se rá que vai pra fren te?

A pers pec ti va dos ci en tis tas

Pandemia

O problema dos 
fura-filas das vacinas

N
o dia 1º de de zem bro de 2020, o Mi nis té rio da
Saú de de fi niu ofi ci al men te quais se ri am os
gru pos pri o ri tá ri os da va ci na ção con tra a co- 
vid-19 no Bra sil.

Nes ses cin co me ses, po rém, fo ram vá ri as as ten ta ti- 
vas (le gais e ile gais) de “fu rar a fi la” ou per mi tir às pes so- 
as que não in te gram o pú bli co-al vo to ma rem as do ses
an tes das ou tras. O as sun to vol tou a ga nhar fô le go nas
pri mei ras se ma nas de abril, quan do a Câ ma ra dos De- 
pu ta dos apro vou um pro je to de lei que per mi ti ria a
com pra de lo tes dos imu ni zan tes pe la ini ci a ti va pri va da,
que não pre ci sa ria ne ces sa ri a men te fa zer do a ções ao
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS). A po lê mi ca pro pos ta en- 
con tra for te re sis tên cia no Se na do Fe de ral e es bar ra nu- 
ma sé rie de ques tões prá ti cas, le gais e éti cas. En quan to
o de ba te le gis la ti vo se gue em ple no va por, no cam po da
ci ên cia o con sen so é mai or: a or dem de imu ni za ção im- 
por ta e de fi nir os gru pos pri o ri tá ri os tem o po ten ci al de
de sa fo gar o sis te ma de saú de e sal var vi das. Mas co mo
es sa fi la da va ci na ção foi de fi ni da?

An tes de en ten der a or dem das cam pa nhas, é pre ci so
ter em men te que a dis cus são é ain da mais im por tan te
num con tex to em que há es cas sez de va ci nas.

Pas sa dos três me ses des de o iní cio da va ci na ção, o
Bra sil dis tri buiu cer ca 53 mi lhões de do ses, quan tia su fi- 
ci en te pa ra pro te ger cer ca de 26,5 mi lhões de pes so as.

Ou se ja: o mon tan te dis po ni bi li za do até o mo men to
per mi te res guar dar pou co mais de 10% da po pu la ção
bra si lei ra. Ago ra, ima gi ne que os ges to res de saú de não
ti ves sem fei to um pla no e de fi ni do os gru pos que re ce- 
be ri am o pro du to em pri mei ro lu gar: a quan ti da de de
pes so as que cor re ria até os pos tos de saú de se ria enor- 
me. Is so, por sua vez, au men ta ria o ris co de con fli tos e
dis pa ri da des: po de ser que mi lha res jo vens to mas sem a
pi ca da no bra ço an tes de seus pais ou avós, quan do sa- 
be mos que o ris co de com pli ca ções e mor te pe la co vid-
19 so be con for me a ida de avan ça. 

Po de ría mos ver tam bém pro ble mas de de si gual da de
ge o grá fi ca e so ci al, com ci da des e Es ta dos de mai or po- 
der aqui si ti vo ga ran ti do uma fa tia mai or de do ses em re- 
la ção a ou tros lo cais mais po bres. A li mi ta ção das va ci- 
nas é um fa tor im por tan te, mas va le uma res sal va: uma
fi la de pri o ri da des se ria ne ces sá ria mes mo se ti vés se- 
mos ga ran ti do de uma só vez do ses su fi ci en tes pa ra to- 
dos os bra si lei ros. Es sa or ga ni za ção evi ta que as uni da- 
des bá si cas de saú de fi quem lo ta das — ain da mais
quan do sa be mos que a aglo me ra ção é um dos mai o res
fa to res de ris co pa ra a trans mis são da co vid-19.

De mo do bas tan te re su mi do, a mai o ria dos paí ses on- 
de a cam pa nha de va ci na ção con tra a co vid-19 já co me- 
çou usa ram três cri té ri os bá si cos pa ra de fi nir os gru pos
pri o ri tá ri os:

“No pri mei ro gru po es tão os ido sos e os in di ví du os
com co mor bi da des, co mo do en ças car día cas, pul mo- 
na res e re nais”, exem pli fi ca o pe di a tra Ju a rez Cu nha,
pre si den te da So ci e da de Bra si lei ra de Imu ni za ções.

Já a se gun da tur ma in clui os pro fis si o nais de saú de
que es tão na li nha de fren te do com ba te à pan de mia e
ou tras ca te go ri as la bo rais, co mo pro fes so res, po li ci ais,
bom bei ros e tra ba lha do res do se tor de trans por te e lo- 
gís ti ca. A ter cei ra in clui po pu la ções in dí ge nas, qui lom- 
bo las e ri bei ri nhas, além de pes so as em si tu a ção de rua
e in di ví du os pri va dos de li ber da de.

Es ses três gru pos po dem ser sub di vi di dos em uma sé- 
rie de ou tras ca te go ri as mais de ta lha das — e é jus ta- 
men te a par tir daí que se de fi ne a or dem de va ci na ção.

Va mos ana li sar o que foi fei to no Bra sil: a mai o ria dos
Es ta dos e mu ni cí pi os co me çou a cam pa nha de imu ni- 
za ção pe los tra ba lha do res da área de saú de, a po pu la- 
ção in dí ge na e os in di ví du os de ida de avan ça da ou com
de fi ci ên cia que mo ram em ins ti tui ções de lon ga per ma- 

nên cia.
“Is so foi ne ces sá rio pa ra re du zir a ta xa de óbi tos por

co vid-19 e de sa fo gar mi ni ma men te o sis te ma de saú de,
per mi tin do uma mai or pro te ção aos pro fis si o nais que
atu am nes ses am bi en tes”, con tex tu a li za a bi o tec no lo- 
gis ta La ris sa Brus sa Reis, que in te gra a Re de Aná li se Co- 
vid-19. Quan do es sa pri mei ra tur ma es ta va va ci na da, o
fo co mu dou pa ra os ido sos: pri mei ro aque les com mais
de 90 anos, de pois os que ti nham en tre 85 e 89 anos e as- 
sim por di an te. 

A ten dên cia é que, se tu do der cer to, to dos os bra si lei- 
ros com mais de 60 anos es te jam imu ni za dos en tre o fi- 
nal de abril e iní cio de maio. Com is so, se rá pos sí vel par- 
tir pa ra os pró xi mos con tem pla dos, que de vem en vol ver
pro fis si o nais da edu ca ção, for ças de se gu ran ça e sal va- 
men to e por ta do res de co mor bi da des.

É cla ro que há uma sé rie de con tro vér si as nes sa fi la
es ta be le ci da: al guns es pe ci a lis tas cha mam a aten ção e
cri ti cam a não-in clu são pri o ri tá ria dos tra ba lha do res de
se to res co mo trans por te pú bli co e ca deia de ali men ta- 
ção. Eles en ten dem que os cri té ri os de ida de e das co- 
mor bi da des são in jus tos e pri vi le gi am as ca ma das mais
abas ta das da so ci e da de.

“A ex pec ta ti va de vi da em po bres, ne gros e ho mens é
sig ni fi ca ti va men te me nor, por tan to os mais ido sos são
mu lhe res-bran cas-ri cas. No en tan to, a mor ta li da de da
co vid-19 tem si do mai or em ho mens-pre tos-po bres”,
ra ci o ci na o epi de mi o lo gis ta Pau lo Lo tu fo, pro fes sor da
Uni ver si da de de São Pau lo, nu ma sé rie de pos ta gens no
Twit ter. “A mor ta li da de por co vid-19 em ho mens-pre- 
tos-po bres não é ge né ti ca ou bi o ló gi ca, mas se de ve ao
fa to de eles tra ba lha rem nos se to res es sen ci ais e de mai- 
or ris co na so ci e da de: saú de, se gu ran ça, ser vi ços pú bli- 
cos, trans por tes e re de ali men tar”, com ple ta. 

De acor do com a úl ti ma atu a li za ção do Mi nis té rio da
Saú de, o Pla no Na ci o nal de Ope ra ci o na li za ção da Va ci- 
na con tra a Co vid-19 con ta com 29 gru pos pri o ri tá ri os,
que to ta li zam 77,2 mi lhões de bra si lei ros. Es se pla ne ja- 
men to po de ser adap ta do e mo di fi ca do pe los es ta dos e
mu ni cí pi os, de acor do com a re a li da de de ca da lo cal.

Co mo ex pli ca do mais aci ma, a de fi ni ção dos gru pos
pri o ri tá ri os per mi te pro te ger jus ta men te aque las pes so- 
as que, por di ver sos mo ti vos, cor rem mai or ris co de se
in fec tar com o co ro na ví rus ou de sen vol ver as for mas
gra ves da co vid-19. Nu ma pers pec ti va in di vi du al, is so é
óti mo pa ra os va ci na dos: os es tu dos clí ni cos as se gu ram
que os imu ni zan tes apro va dos têm uma óti ma ca pa ci- 
da de de pre ve nir os ca sos mais sé ri os da do en ça, que
exi gem hos pi ta li za ção, in tu ba ção e po dem ma tar.

Mas do pon to de vis ta co le ti vo, a va ci na ção or ga ni za- 
da dos pú bli cos-al vo faz bem pa ra to da a so ci e da de. “O
ob je ti vo da cam pa nha é jus ta men te di mi nuir a car ga da
do en ça. A par tir do mo men to que avan çar mos nos per- 
cen tu ais de pes so as va ci na das, con se gui re mos di mi nuir
o im pac to da pan de mia”, es cla re ce Cu nha. E não dá pra
se es que cer dos be ne fí ci os in di re tos des sa es tra té gia:
com os gru pos pri o ri tá ri os pro te gi dos, a ten dên cia é que
a ne ces si da de de lei tos de en fer ma ria e UTI di mi nua. 

A me nor pres são no sis te ma de saú de sig ni fi ca uma
si tu a ção mui to mais tran qui la pa ra to dos aque les que
pre ci sam de um aten di men to mé di co por co vid-19, aci- 
den te de trân si to, ata que car día co ou qual quer ou tra
con di ção de saú de. In fe liz men te, nas úl ti mas se ma nas,
mui tos bra si lei ros mor re ram à es pe ra de um tra ta men- 
to: com os hos pi tais sa tu ra dos, não ha via con di ções de
pres tar so cor ro a to dos os ca sos que che ga ram. 

Ain da não é pos sí vel ter ideia do ta ma nho des sa ava- 
lan che, mas, ao lon go das pró xi mas se ma nas, me ses e
anos, os ci en tis tas te rão me lho res con di ções de en ten- 
der e es ti mar o im pac to que a pan de mia te ve no nos so
país.

Se guin do o ra ci o cí nio, as pes so as que to mam a va ci- 

na sem fa zer par te dos gru pos pri o ri tá ri os nes te mo- 
men to po dem até be ne fi ci ar a pró pria saú de, mas es tão
pre ju di can do o res to da so ci e da de. Pa ra co me ço de con- 
ver sa, ao to ma rem as du as do ses de for ma ile gal, elas
“rou bam” o lu gar e a opor tu ni da de de al guém pre ci sa ria
se pro te ger com mais ur gên cia. 

E es se in di ví duo não va ci na do se gue por mais tem po
com ris co al to de pe gar o co ro na ví rus e de sen vol ver as
for mas gra ves da in fec ção. No con tex to am plo, is so sig- 
ni fi ca que a pan de mia se pro lon ga rá e os hos pi tais con- 
ti nu a rão sa tu ra dos por mais tem po — o que, co mo vi- 
mos, é ruim pa ra to do mun do. Se gun do as fon tes ou vi- 
das pe la BBC News Bra sil, um ce ná rio ne ga ti vo des ses,
que por ora es tá res tri to a al guns des vi os e si tu a ções
pon tu ais, po de se ins ti tu ci o na li zar se um pro je to de lei
em dis cus são no Se na do Fe de ral for apro va do. 

A pro pos ta, que já foi dis cu ti da e vo ta da na Câ ma ra
dos De pu ta dos, per mi te que em pre sas pri va das com- 
prem va ci nas e apli quem ime di a ta men te me ta de das
do ses em seus “em pre ga dos, co o pe ra dos, as so ci a dos e
ou tros tra ba lha do res que lhe pres tem ser vi ços”. De ta lhe
im por tan te: os imu ni zan tes po de ri am ser tan to apro va- 
dos pe la Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi- 
sa) ou por “qual quer au to ri da de sa ni tá ria es tran gei ra re- 
co nhe ci da pe la Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS)”. 

A no va re gra mu da ria a lei em vi gor, que foi san ci o na- 
da há pou co mais de um mês. Atu al men te, em pre sas po- 
dem até ad qui rir os imu ni zan tes con tra a co vid-19, mas
eles pre ci sam ter li be ra ção da An vi sa e pre ci sam ser do- 
a dos in te gral men te ao SUS até que to dos os gru pos pri- 
o ri tá ri os se jam con tem pla dos pe la cam pa nha na ci o nal
de va ci na ção. Só a par tir daí os en tes pri va dos po de ri am
usar me ta de dos lo tes que eles com pra ram (a ou tra par- 
ce la iria di re to pa ra a re de pú bli ca) e pre ci sam ofe re cer
as do ses gra tui ta men te aos seus co la bo ra do res.

De acor do com as úl ti mas ma ni fes ta ções, é bas tan te
im pro vá vel que o no vo pro je to de lei te nha vi da fá cil no
Se na do Fe de ral. Em pri mei ro lu gar, a re gra atu al foi pro- 
pos ta e ela bo ra da com a con tri bui ção di re ta do pre si- 
den te da ca sa, o se na dor Ro dri go Pa che co (DEM-MG).
Se gun do, po lí ti cos de di ver sos par ti dos e es pec tros ide- 
o ló gi cos já se po si ci o na ram con tra a mu dan ça. Nas re- 
des so ci ais, o se na dor Hum ber to Cos ta (PT-CE) de fi niu o
pro je to co mo “al go ina cei tá vel, a ins ti tu ci o na li za ção de
um apartheid so ci al”. 

O tam bém se na dor Edu ar do Bra ga (DEM-AM) clas si- 
fi cou a ideia co mo um “va le tu do” na cor ri da pe la va ci- 
na: “A ini ci a ti va pri va da de ve, sim, se so mar aos es for ços
pa ra a aqui si ção de va ci nas. Mas o ob je ti vo tem que ser o
for ta le ci men to do Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ção,
até que to dos que fa zem par te dos gru pos pri o ri tá ri os
se jam va ci na dos. Não dá pa ra fu rar fi la ou ins ti tuir um
‘va le tu do’ na cor ri da pe la va ci na, on de quem sai ga- 
nhan do é quem tem di nhei ro. 

O pro je to apre sen ta do pe lo nos so pre si den te, se na- 
dor Ro dri go Pa che co, foi bem cla ro nes se sen ti do. Já foi
apro va do e já vi rou lei. Va mos cum pri-la”, de fen deu o
se na dor no Twit ter. Em ter cei ro lu gar, a pos si bi li da de de
as em pre sas bra si lei ras ad qui ri rem os imu ni zan tes no
mer ca do na ci o nal ou in ter na ci o nal é al go di fí cil até do
pon to de vis ta prá ti co: as prin ci pais pro du to ras de va ci- 
nas do mun do já dei xa ram bem cla ro que no atu al mo- 
men to só ne go ci a rão di re ta men te com go ver nos. Por- 
tan to, as op ções de com pra fi ca ri am res tri tas aos pro du- 
tos não apro va dos pe la An vi sa ou que es tão nu ma fa se
pre li mi nar das pes qui sas — o que cer ta men te le van ta
sé ri as dú vi das so bre a efi cá cia e a se gu ran ça de les.

Ape sar do rit mo len to de va ci na ção con tra a co vid-19
no Bra sil, em li nhas ge rais os gru pos pri o ri tá ri os de fi ni- 
dos des de o fi nal de 2020 es tão sen do res pei ta dos nas
cam pa nhas es ta du ais e mu ni ci pais. Nes se sen ti do,
qual quer ini ci a ti va que des vie o fo co e per mi ta mais
gen te fu rar es sa fi la po de ser bas tan te ma lé fi ca aos pro- 
gres sos con quis ta dos.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021
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COMUNICADO

A Viva Equipamentos, fabricante dos climatizadores evaporativos 
Ecobrisa, informa que o parceiro comercial SOL ENGENHARIA E REPRE-
SENTAÇÕES, representado por Yara Araujo Costa, baseado em Codó - 
MA, foi descredenciado, não podendo mais representar nossos produ-
tos 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 subsidiaria-
mente, 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.go-
v.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 Complemen-
tar 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 provisoria-
mente 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 esclarecimen-
tos, 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 subsidiaria-
mente 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 LEGISLATI-
VO; 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.

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.HOMO-
LOGAÇÃO. Referente: Processo nº. 01/2020 - Secretaria de Administração. CONVITE 
Nº 01/2020/CPL/CM. Objeto: Aquisição de material de consumo(generos alimenti-
cios, 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.

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.

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 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. Recebimen-
to 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 esclarecimen-
tos, 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 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 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 prossegui-
mento. 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
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1. E-com mer ce de in for má ti ca

2. De sen vol vi men to de ga mes pa ra ce lu lar

3. Co mér cio de we a ra bles (Ves tí veis)

4. Clu be de as si na tu ra

• Li vros (27%)
• Be bi das (18%)
• Ali men tos (17%)
• Cui da dos pes so ais (12%)
• Pet (11%)
• Ou tros (15%).

5. Ven da de pro du tos ve ge ta ri a nos e ve ga nos

6. Ven da de cos mé ti cos na tu rais e ar te sa nais

7. Ne gó ci os imo bi liá ri os

8. Ser vi ço de lo ca ção de car ros

9. Ser vi ços de TI

10. Delivery de co mi da

Empreender

Ideias para empreender
no “novo normal”

O
s ne gó ci os em al ta em 2021 são re fle xo das
mu dan ças pro fun das que o “no vo nor mal” re- 
pre sen ta pa ra o mer ca do.

Ho je, vi ve mos em um ce ná rio de re ces são
glo bal e avis ta mos os pri mei ros si nais de uma pós-pan- 
de mia no ho ri zon te, mas tu do ain da é mui to in cer to.

Ao mes mo tem po em que em pre en der pa re ce ar ris- 
ca do nes se mo men to, a cri a ção de no vos ne gó ci os se rá
fun da men tal pa ra im pul si o nar a re cu pe ra ção econô mi- 
ca no pró xi mo ano.

Além dis so, to da cri se tem su as opor tu ni da des, e
quem en ten der pri mei ro as no vas ne ces si da des do con- 
su mi dor vai sair na fren te em 2021.

Ne gó ci os em al ta pa ra 2021: o que es pe rar do “no vo
nor mal”

Os ne gó ci os em al ta pa ra 2021 são aque les ca pa zes de
se adap tar ao “no vo nor mal” e pros pe rar em um mun do
pós-pan de mia.

Mais do que is so, eles se rão par te im por tan te da re cu- 
pe ra ção econô mi ca do Bra sil após um ba que con si de rá- 
vel e uma cri se sem pre ce den tes cau sa da pe lo co ro na ví- 
rus.

O vo lu me é 6% mai or do que o do pri mei ro qua dri- 
mes tre de 2020, e a prin ci pal ex pli ca ção é a de ter mi na- 
ção do bra si lei ro em em pre en der di an te de uma si tu a- 
ção de re ces são e de sem pre go. 

Lo go, se vo cê pen sa em abrir um ne gó cio no pró xi mo
ano, po de fa zer par te dos bra si lei ros que vão im pul si o- 
nar a re to ma da da eco no mia e ex plo rar a no va re a li da de
do mer ca do. Co mo era es pe ra do, os ne gó ci os em al ta
pa ra in ves tir em 2021 es tão li ga dos a se to res co mo tec- 
no lo gia, delivery e vi da sau dá vel — um re fle xo dos no- 
vos há bi tos de con su mo pós-pan de mia.

Se gun do o re la tó rio Webshop pers nº 42, pu bli ca do
pe la Ebit | Ni el sen, o seg men to do e-com mer ce com
mai or au men to de tic ket mé dio na pan de mia foi o de
pro du tos de in for má ti ca. As lo jas on li ne da ca te go ria ti- 
ve ram um au men to de 50% no va lor mé dio de com pra
dos cli en tes e um cres ci men to de 101% no fa tu ra men to
no se gun do tri mes tre de 2020. Es se ti po de ne gó cio po de
ser fo ca do na ven da de com pu ta do res e no te bo oks
pron tos, além de pe ças e aces só ri os, ou na mon ta gem
de com pu ta do res sob en co men da. As em pre sas de mai- 
or des ta que do seg men to têm co mo di fe ren ci ais os ser- 
vi ços de mon ta gem, cer ti fi ca dos de qua li da de, ga ran ti as
avan ça das e pro du ção de con teú do so bre in for má ti ca.

Um dos mer ca dos que ex plo diu du ran te a pan de mia
foi o de ga mes, com fa tu ra men to re cor de de R$ 851 bi- 
lhões em 2020, se gun do da dos da New zoo pu bli ca dos
no IG. Só o seg men to mo bi le fa tu rou R$ 402,5 bi lhões,
gra ças ao au men to ex po nen ci al de down lo ads de jo gos
pa ra ce lu lar. Nes se ce ná rio, o de sen vol vi men to de ga- 
mes pa ra ce lu lar se tor na um ne gó cio em po ten ci al pa ra
o pró xi mo ano. Os apps po dem ser pu bli ca dos pe lo Go- 
o gle Play, App Sto re e Win dows Pho ne Sto re — bas ta se
re gis trar co mo pes soa fí si ca ou ju rí di ca e pa gar uma ta xa
úni ca pa ra pu bli car e ven der o apli ca ti vo.

As ven das de we a ra bles (ves tí veis) cres ce ram 265%
no pri mei ro tri mes tre de 2020 e al can çou um fa tu ra- 
men to de R$ 438 mi lhões, se gun do da dos do IDC pu bli- 
ca dos na Mo bi le Ti me. En tre smartwat ches e fit bands
(re ló gi os e pul sei ras co nec ta dos), fo ram ven di dos mais
de 318 mil dis po si ti vos ves tí veis no país nes se pe río do.

O cres ci men to do seg men to foi pu xa do es pe ci al men- 
te pe la Ge ra ção Z (jo vens nas ci dos en tre 1992 e 2010),
que tem se adap ta do às pul sei ras que re gis tram ba ti- 
men tos car día cos e ve lo ci da de da cor ri da, ócu los com

as sis ten tes pes so ais e re ló gi os que obe de cem co man- 
dos. Lo go, va le a pe na apos tar na ven da des ses dis po si ti- 
vos pa ra 2021, já que a ten dên cia veio pa ra fi car.

A eco no mia da re cor rên cia já é uma ten dên cia glo bal,
e 2021 pro me te ser o ano dos ne gó ci os que usam o mo- 
de lo de as si na tu ra. No Bra sil, o mer ca do de clu bes de as- 
si na tu ra cres ceu 10% até se tem bro e de ve fe char 2020
com 12% — um avan ço im pres si o nan te pa ra um ce ná- 
rio de pan de mia e cri se mun di al —, se gun do da dos da
Be ta labs pu bli ca dos na Va lor In ves te. Em 2015, exis ti am
ape nas 300 em pre sas no se tor, e ho je o nú me ro es ti ma- 
do é de qua se 4 mil clu bes, que mo vi men ta ram jun tos
mais de R$ 1 bi lhão em 2019.

Con fi ra quais seg men tos se des ta ca ram:

As pos si bi li da des de clu bes de as si na tu ra são inú me- 
ras: vi nhos, cer ve jas, do ces, pro du tos na tu rais, kits de
ma qui a gem, cos mé ti cos, aces só ri os pa ra pets, itens pa- 
ra chur ras co, cáp su las de ca fé e qual quer pro du to de
con su mo fre quen te que o pú bli co pos sa re ce ber em ca- 
sa. Bas ta en con trar um ni cho de mer ca do que ain da não
foi ex plo ra do e abrir seu ne gó cio pa ra fa tu rar com pa ga- 
men tos re cor ren tes.

O mer ca do ve ge ta ri a no já vi nha cres cen do e con ti nua
sen do uma apos ta cer tei ra pa ra 2021. Se gun da a pes qui- 
sa mais re cen te do Ibo pe so bre há bi tos ali men ta res, pu- 
bli ca da em 2018 no G1, 14% da po pu la ção bra si lei ra já
se de cla ra ve ge ta ri a na (30 mi lhões de pes so as). Além
dis so, 55% dos bra si lei ros afir mam que con su mi ri am
mais pro du tos ve ga nos se os in gre di en tes es ti ves sem in- 
di ca dos na em ba la gem, en quan to 60% es co lhe ri am a
op ção ve ga na se ti ves se o mes mo pre ço do pro du to que
cos tu mam con su mir. Nos EUA, 25% da po pu la ção en tre
25 e 34 anos se de cla ra ve ge ta ri a na, se gun do da dos do
Eu ro mo ni tor In ter na ti o nal pu bli ca dos na Is toé Di nhei- 
ro. A mai or pro va do po ten ci al des se mer ca do é o fa to de
gran des em pre sas de pro teí na ani mal co mo Se a ra, Sa- 
dia, Per di gão e re des de fast-fo od co mo Mc DO nald’s e
Bur ger King te rem lan ça do su as li nhas ve ge ta ri a nas e
ve ga nas re cen te men te. Nos pe que nos ne gó ci os, cres- 
cem os res tau ran tes ve ge ta ri a nos, em pre sas de mar mi- 
tas sem pro du tos de ori gem ani mal, em pre sas de cos- 
mé ti cos ve ga nos, fa bri can tes de pro du tos plant-ba sed e
vá ri os ou tros seg men tos re ple tos de opor tu ni da des pa- 
ra 2021.

Na on da da cons ci ên cia am bi en tal e bus ca por pro- 
du tos sus ten tá veis, os cos mé ti cos na tu rais ga nham des- 
ta que no mer ca do de be le za.

Se gun do um es tu do da pla ta for ma Te ads pu bli ca do
em 2020 na Bra zil Beauty News, 62% dos bra si lei ros
acre di tam que os cos mé ti cos de ve ri am ser for mu la dos
ape nas com in gre di en tes na tu rais e or gâ ni cos.

Ape sar de ser re cen te no Bra sil, o seg men to tem gran- 
de po ten ci al de cres ci men to pa ra 2021, pois es tá em sin- 
to nia com as mu dan ças de há bi tos dos con su mi do res
pós-pan de mia. Na opi nião de Thi a go Pis saia, ide a li za- 
dor da mar ca cu ri ti ba na de cos mé ti cos ar te sa nais Nesh,
a po pu la ção es tá bus can do a na tu ra li da de dos pro du tos
que eram ven di dos nas dé ca das de 1940 e 1950, que ti- 
nham me nos adi ti vos quí mi cos e não re pre sen ta vam
ris cos à saú de. Em en tre vis ta ao DC Mais de 2020, ele
afir ma que as prin ci pais ten dên ci as atu ais são sa bo ne- 

tes, xam pus e con di ci o na do res pro du zi dos com ati vos
na tu rais e sem a adi ção de ele men tos no ci vos ou in gre- 
di en tes sin té ti cos em sua com po si ção. Ou tra ten dên cia
in te res san te é a dos xam pus e con di ci o na do res só li dos,
que têm efei to su pe ri or ao dos lí qui dos e dis pen sam o
plás ti co da em ba la gem.

O mer ca do imo bi liá rio foi um dos mais re si li en tes du- 
ran te a cri se do co ro na ví rus, com cres ci men to de 8,4%
na ven da de apar ta men tos, se gun do da dos da Câ ma ra
Bra si lei ra da In dús tria da Cons tru ção (CBIC) pu bli ca dos
na Ga ze ta do Po vo. Já os fi nan ci a men tos imo bi liá ri os
sal ta ram 70,1% em se tem bro, em com pa ra ção com o
mes mo mês de 2019, se gun do da dos da As so ci a ção Bra- 
si lei ra das En ti da des de Cré di to Imo bi liá rio e Pou pan ça
(Abe cip) pu bli ca dos no mes mo ar ti go. Pa ra o pre si den te
da CBIC, Jo sé Car los Mar tins, a pan de mia im pul si o nou
o se tor de vi do à cres cen te va lo ri za ção do lar, da ca sa e
da fa mí lia. Ele afir ma à Ga ze ta do Po vo que o mer ca do
es tá mui to oti mis ta pa ra 2021, quan do o for ne ci men to
de in su mos de ve ser nor ma li za do e os lan ça men tos de- 
vem vol tar a cres cer. Lo go, es se po de ser o mo men to cer- 
to pa ra o em pre en de dor que pen sa em abrir uma imo bi- 
liá ria.

A lo ca ção de car ros foi um dos ser vi ços que ga nhou
for ça em 2020, já que com par ti lhar veí cu los se tor nou
ar ris ca do de vi do à pan de mia. Se gun do uma pes qui sa
re a li za da pe la De loit te e pu bli ca da em 2020 na Fo lha,
56% dos jo vens bra si lei ros (ge ra ções Y e Z) con si de ram
dis pen sá vel pos suir um au to mó vel no fu tu ro. Pa ra aten- 
der a es se pú bli co na re a li da de atu al, as em pre sas de lo- 
ca ção de veí cu los se apre sen tam co mo so lu ção in ter me- 
diá ria en tre as con ces si o ná ri as e apli ca ti vos de com par- 
ti lha men to. Lo go, a ten dên cia é que es se mer ca do cres- 
ça ain da mais e se tor ne um dos ne gó ci os em al ta de
2021.

O mer ca do de ser vi ços de TI cres ceu 4,1% em 2020,
mes mo com a que da ge ne ra li za da no se tor de ser vi ços
de vi do à pan de mia, se gun do da dos do IDC Bra sil pu bli- 
ca dos no Jor nal do Co mér cio. Os seg men tos que im pul- 
si o na ram o mer ca do fo ram o de cloud com pu ting e se- 
gu ran ça da in for ma ção, que ti ve ram um pa pel es sen ci al
na im ple men ta ção do ho me of fi ce em em pre sas du ran- 
te a qua ren te na. Por ou tro la do, o seg men to que per deu
foi o de for ne ci men to de hard ware, por con ta da do la ri- 
za ção de seus pro du tos. Pa ra 2021, a ten dên cia é que os
ser vi ços em nu vem con ti nu em em des ta que e que os
pro je tos e con sul to ri as pa ra em pre sas na área dis pa rem
— uma di ca im por tan te pa ra quem pre ten de in ves tir na
área.

O Se brae apon tou a ten dên cia do delivery no ra mo de
ali men ta ção fo ra do lar já no iní cio da pan de mia. De fa- 
to, os prin ci pais apli ca ti vos de en tre ga de co mi da (Rap- 
pi, Ifo od e Uber Eats) cres ce ram 103% de ja nei ro a ju nho
de 2020, se gun do uma pes qui sa da Mo bills pu bli ca da no
Ter ra. Ao mes mo tem po, as mi cro e pe que nas em pre sas
de di ca das à pro du ção e delivery de mar mi tas e re fei ções
em bar ca ram nes sa ten dên cia e de vem es tar en tre os ne- 
gó ci os em al ta pa ra 2021. De acor do com a con sul to ra
Karyna Mu niz, do Se brae-SP, uma mi cro em pre sa de for- 
ne ci men to de mar mi tas bem ge ri da po de ter mar gens
de lu cro aci ma de 20%. Em en tre vis ta à Fo lha de 2020,
ela su ge re os ra mos de re fei ções in di vi du ais, en tre ga de
mar mi tas pa ra fa mí li as e pro du ção de ali men tos pa ra
ni chos es pe ci ais co mo ido sos e pes so as com res tri ções
ali men ta res.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021

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


10
Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergiosf@gmail.comGERAL

São Luís, quinta-feira 29 de abril de 2021

6

Já imaginou ter que comprar um celular para os fi-
lhos 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 funda-
ções 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 pro-
posta, muitos alunos ainda convivem com equipamen-
tos 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”, des-
tacou o parlamentar.

A destinação poderá ser realizada somente após 60 
dias da apreensão do equipamento, tendo sido esgota-
das todas as tentativas para identificação de seus pro-
prietários 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 pe-
los equipamentos

Duarte propõe doação de celulares apreendidos há 
mais de 2 meses para estudantes de escolas públicas

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

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

Cursos para o Turismo I

Agên ci as de Vi a gem e Tu ris mo, Li bras, in- 
glês, es pa nhol e Eno tu ris mo. Es tes são al-
guns dos cur sos on li ne com ins cri ções aber- 
tas pro mo vi dos gra tui ta men te pe lo Mi nis té- 
rio do Tu ris mo, em par ce ria com o Ins ti tu to
Fe de ral do Rio Gran de do Sul (IFRS). Ao to- 
do, 23 ca pa ci ta ções es tão dis po ní veis a pro- 
fis si o nais de tu ris mo de to do o Bra sil. As ins- 
cri ções po dem ser re a li za das até o dia 30 de
ju nho.

Cursos para o Turismo II

En tre as qua li fi ca ções es tão: Ge o gra fia e
Tu ris mo; Li bras: com pre en são bá si ca; In di-
ca ção Ge o grá fi ca: Agre gan do Va lor a Pro du-
tos e Re giões; Ge o gra fia e Ge o po lí ti ca na
Atu a li da de; Bi o lo gia; Eno tu ris mo e De sen-
vol vi men to Re gi o nal; Agên ci as de Vi a gem e
Tu ris mo; Ge o gra fia 1 e 2; e Hi gi e ne e Con tro- 
le de Qua li da de de Ali men tos, vol ta do a tra-
ba lha do res do seg men to de ali men ta ção,
co mo ba res e res tau ran tes.

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da SE TUR, par ti ci pou de uma reu nião
na EM BRA TUR, com o ob je ti vo de es -
ti mu lar a di vul ga ção de São Luís por
meio dos ca nais ofi ci ais do ór gão. Na
oca sião, o se cre tá rio Sau lo San tos
fir mou par ce ria pa ra a pro du ção e
dis po ni bi li za ção de ma te ri al so bre a
ca pi tal ma ra nhen se pa ra pos te ri or
di vul ga ção na ci o nal e in ter na ci o nal.
Na fo to, Sau lo é vis to na com pa nhia
do di re tor-pre si den te da Em bra tur,
Car los Bri to (meio), e do di re tor de
Mar ke ting, In te li gên cia e Co mu ni ca -
ção da Em bra tur, Sil vio Nas ci men to
(di rei ta).

Ar tis ta e em pre sá rio,
Or lan do Mo rais (fo to)
vi veu na pe le mo men -
tos mui to di fí ceis após
ser in ter na do com Co -
vid-19. Re cu pe ra do e
de vol ta à ati va, o can -
tor e com po si tor fa rá
uma li ve no pró xi mo
dia 12 de maio, quar ta-
fei ra, Dia do En fer mei -
ro, às 20 ho ras, em ho -
me na gem aos pro fis si -
o nais que tan to es ti ve -
ram ao seu la do nes se
pe río do. A apre sen ta -
ção se rá na Ci da de das
Ar tes, no RJ.

Nes ta quin ta-fei ra, às
20h, a As so ci a ção Co -
mer ci al do Ma ra nhão
pro mo ve mais um Co -
ne xão ACM, que traz
co mo pau ta o te ma
“Saú de men tal e for ça
es pi ri tu al – sua vi da
co me ça aqui”. Or ga ni -
za do pe lo ACM Mu lher,
o even to di gi tal re ce be
um ti me de con vi da dos
es pe ci ais. A me di a ção
fi ca por con ta do neu -
ro co a ch e pro fes sor Ci -
di nho Mar ques. O Co -
ne xão tem trans mis são
pe lo YouTube.

Dia das Mães no Blue Tree

Pa co tes per so na li za dos com di rei to a en saio
fo to grá fi co com Mei re les Ju ni or es tão en tre as
op ções do Dia das Mães que o Blue Tree São Luís
es tá ofe re cen do pa ra ce le brar a se gun da da ta
mais im por tan te pa ra o bra si lei ro, per den do
ape nas pa ra o Na tal. 

De vi do ao ce ná rio cau sa do pe la Pan de mia da
Co vid-19, per ce be-se que fi lhos e ma ri dos tem
bus ca do pre sen tes que re me tam ao cui da do e
mo men to em fa mí lia, ten dên cia ini ci a da em
2020 e que de ve se man ter em 2021. Boa pe di-
da pa ra pre sen te ar no  dia 9 de maio.

Protocolo de Intenções

For ta le cer co o pe ra ção aca dê mi ca e ci en ti fi ca
por meio da trans fe rên cia de tec no lo gi as é um
dos ob je ti vos do Pro to co lo de In ten ções as si na- 
do em ja nei ro des te ano pe la VLI e a Uni ver si da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA). 

Ago ra, a ideia co me ça a ser co lo ca da em prá- 
ti ca a par tir de uma reu nião re a li za da na úl ti ma
se ma na com re pre sen tan tes da com pa nhia e da
ins ti tui ção de en si no. 

Du ran te o en con tro, fo ram apon ta das as
prin ci pais de man das do se tor lo gís ti co do Ma ra- 
nhão. 

Testagem na Beira Mar

O Go ver no do Es ta do es tá am pli an do o aten- 
di men to no Cen tro de Tes ta gem pa ra Co vid-19,
lo ca li za do na Ave ni da Bei ra-Mar. 

Além de pro fis si o nais da Saú de e da Se gu ran- 
ça e pes so as com do en ça crô ni ca, o equi pa men- 
to, en tre gue há pou co mais de um ano pe lo Go- 
ver no do Es ta do, pas sa a aten der tam bém pro- 
fis si o nais da Edu ca ção e ido sos com 60 anos ou
mais. 

O agen da men to pa ra a tes ta gem no Cen tro da
Bei ra-Mar po de ser re a li za do pe lo Dis que Saú de
(3190-9091) ou pe lo apli ca ti vo do Pro con.

Pra curtir

O Se nac lan çou em
2019, em ní vel na ci o -
nal, a Bi bli o te ca Di gi -
tal, com o ob je ti vo de
pro por ci o nar co nhe -
ci men to com aces so
fá cil e rá pi do, mo bi li -
da de e fa ci li da de pa -
ra or ga ni zar o con -
teú do.

A pla ta for ma abri ga
mais de 600 li vros em
for ma to di gi tal, e ao
lon go dos dois anos
de im plan ta ção, o
Ma ra nhão tem se
des ta ca do co mo o Es -
ta do que mais aces sa
o acer vo re co nhe ci do
por uni ver si da des e
ins ti tu tos de edu ca -
ção de to do o país.

So men te no pri mei ro
tri mes tre de 2021, fo -
ram 102.339 vi su a li -
za ções de pá gi nas
por alu nos, 9.519 por
ins tru to res, e 10.481
por fun ci o ná ri os do
Se nac no Ma ra nhão,
to ta li zan do 122.339
vi su a li za ções ao
acer vo e ocu pan do o
pri mei ro lu gar no
ran king na ci o nal.

Quem tem ce lu lar da
Vi vo ago ra con ta com
uma no va op ção de
ser vi ço de stre a ming
pa ra ma ra to nar sé ri -
es e gran des su ces sos
do ci ne ma.

A par tir de 01/05, as -
si nan tes de pla nos
pós, con tro le e pré da
Vi vo po dem con tra tar
a STARZPLAY de for -
ma fá cil e rá pi da, pa -
gan do di re to na con ta
de ce lu lar ou com
cré di tos pré-pa gos,
sem pre ci sar de car -
tão de cré di to.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021
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Man da dos cum pri dos

Me li cer tes

Re for ço Ali men tar 

MARANHÃO

Polícia Federal combate
contrabando de cigarros

A
Po lí cia Fe de ral de fla grou
mais uma ope ra ção no Ma ra- 
nhão nes te ano. Des ta vez os
al vos fo ram as ci da des de São

Luís e Be qui mão, on de são in ves ti ga- 
dos con tra ban dos de ci gar ros. A ação
acon te ceu na ma nhã de on tem, quar- 
ta-fei ra (28) e foi de no mi na da de Ope- 
ra ção Me li car tes. O ob je ti vo é com ba- 
ter o cri me de Con tra ban do de ci gar- 
ros que che gam a cos ta ma ra nhen se,
oriun dos do Su ri na me.

A in ves ti ga ção foi con du zi da pe la
Po lí cia Fe de ral com a par ti ci pa ção da
Po lí cia Mi li tar do Es ta do do Ma ra- 
nhão, e te ve iní cio após a pri são em
fla gran te re a li za da pe la Po lí cia Mi li- 
tar, em se tem bro de 2020, de um gru- 
po cri mi no so res pon sá vel pe lo con- 
tra ban do de ci gar ros apre en di dos em
um por to clan des ti no na zo na ru ral de
Be qui mão, na Bai xa da Ma ra nhen se.

Na oca sião da pri são em fla gran te,
além da car ga de ci gar ros con tra ban- 
de a dos, ava li a da em R$ 2.500 mi- 
lhões, tam bém fo ram apre en di dos
com os cri mi no sos a quan tia de R$
12.697 mil em es pé cie e uma ar ma de
fo go.

Du ran te as in ves ti ga ções, foi pos sí- 
vel iden ti fi car uma es tru tu ra cri mi no- 
sa de di ca da ao con tra ban do de ci gar- 
ros vin dos do Su ri na me, in tro du zi dos

no ter ri tó rio na ci o nal em pon tos de
de sem bar ques clan des ti nos lo ca li za- 
dos na zo na cos tei ra do Ma ra nhão,
con tan do ain da com a par ti ci pa ção
de po li ci ais mi li ta res que atu a vam fa- 
zen do a se gu ran ça da car ga.

Co mo o des do bra men to da in ves ti- 
ga ção a Po lí cia Fe de ral re pre sen tou
pe la ex pe di ção de me di das cau te la res
jun to a 2º Va ra Cri mi nal Fe de ral da Se- 
ção Ju di ciá ria do Es ta do do Ma ra nhão
que ex pe diu 15 man da dos ju di ci ais,
sen do 11 de bus ca e 4 de pri são. Cer ca
de 52 Po li ci ais Fe de rais e Po li ci ais da
Cor re ge do ria da Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão par ti ci pam das di li gên ci as.

Os en vol vi dos, ca so con de na dos,
po dem res pon der pe los cri mes de
con tra ban do, fa ci li ta ção de con tra- 
ban do e as so ci a ção cri mi no sa, com
pe nas que po dem che gar a 13 anos de
pri são.

A ope ra ção foi de no mi na da Me li- 
cer tes, fa zen do uma alu são ao deus
gre go Por tu no, o qual era o deus das
cha ves, por tas e ga do, além de pro te- 
ger os de pó si tos on de se ar ma ze na- 
vam ce re ais, po rém, em de ter mi na do
mo men to da his tó ria, em ra zão das
as so ci a ções po pu la res, Por tu no pas-
sou a ser con fun di do com Me li cer tes,
e evo luiu pa ra um deus pri mor di al- 
men te re la ci o na do aos por tos.

ZONA RURAL DE SÃO LUÍS

Prefeitura entrega 300 cestas de alimentos
A Pre fei tu ra de São Luís en tre gou

ces tas de ali men tos a 300 fa mí li as da
zo na ru ral da ca pi tal. Fo ram con tem- 
pla das fa mí li as em si tu a ção de in se- 
gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal aten- 
di das pe lo Cen tro de Re fe rên cia da
As sis tên cia So ci al (CRAS) do Ma ra ca- 
nã.

A en tre ga das ces tas in te gra o Pro- 
gra ma de Aqui si ção de Ali men tos
(PAA) e é uma das ações da ges tão do
pre fei to Edu ar do Brai de que tem co- 
mo ob je ti vo ga ran tir as sis tên cia
àque les que mais pre ci sam. O PAA é
co or de na do pe la Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Se gu ran ça Ali men tar (Sem sa),
com o apoio da Se cre ta ria da Cri an ça
e As sis tên cia So ci al (Sem cas), com
im pac to di re to na me lho ria da qua li- 
da de de vi da das pes so as e na ge ra ção
de em pre go e ren da.

A en tre ga des ta ter ça-fei ra, que be- 
ne fi ci ou fa mí li as do Que bra Po te, Ita- 
pe ra e da co mu ni da de do Ar rai al, en- 
tre ou tras lo ca li da des, en cer ra mais
um ci clo do pro gra ma que foi re to ma- 
do pe lo pre fei to Edu ar do Brai de.
Quan do as su miu a Pre fei tu ra, o PAA
es ta va há qua se dez me ses pa ra do.
Des de a re to ma da, em mar ço, fo ram
dis tri buí das, apro xi ma da men te, 50
to ne la das de ali men tos, con tem plan- 
do em tor no de 3.300 fa mí li as em si tu- 
a ção de vul ne ra bi li da de so ci al.

O pre fei to Edu ar do Brai de des ta- 
cou a re le vân cia do pro gra ma que tem
con tri buí do pa ra a se gu ran ça ali men- 
tar de mi lha res de fa mí li as. “Es te é um
pro gra ma mui to im por tan te por que
além de com ba ter a in se gu ran ça ali- 
men tar fo men ta a agri cul tu ra fa mi li- 
ar. To dos os ali men tos con ti dos nas
ces tas en tre gues às fa mí li as são ad- 
qui ri dos de pro du to res lo cais dos po- 
los Cin tu rão Ver de, Ta ji pu ru e Ma ti- 
nha. São ali men tos que vão re for çar a
ali men ta ção de fa mí li as que vi vem

em vul ne ra bi li da de e que ne ces si tam
da aten ção do po der pú bli co mu ni ci- 
pal, so bre tu do nes te mo men to de
pan de mia em que mi lha res de fa mí li- 
as per de ram ou ti ve ram su as ren das
re du zi das. Te mos tra ba lha do no sen- 
ti do de me lho rar a ci da de e a vi da da
po pu la ção com ações co mo es ta”, dis- 
se o pre fei to Edu ar do Brai de.

Du ran te a en tre ga, o se cre tá rio da
Sem sa, Jú ni or Vi ei ra, dis se que des de
o iní cio da ges tão o pre fei to Edu ar do
Brai de tem pri o ri za do as ações vol ta- 
das pa ra a po pu la ção que mais pre ci- 
sa, so bre tu do nes te mo men to de pan- 
de mia, quan do mui tos che fe de fa mí- 
lia per de ram su as ren das. “Co mo re- 
sul ta do do tra ba lho e do em pe nho de
to dos em pou co tem po já be ne fi ci a- 
mos es ta quan ti da de de fa mí li as, que
são 3.300 fa mí li as con tem pla das com
os ali men tos de qua li da de e com
gran de va lor nu tri ci o nal”, dis se o se- 
cre tá rio.

O se cre tá rio con tou que a Pre fei tu- 
ra já ini ci ou as tra ta ti vas pa ra o iní cio
de uma no va edi ção do pro gra ma. Pa- 
ra a edi ção 2021 do pro gra ma, a me ta
é am pli ar dos atu ais 93 agri cul to res
ca das tra dos pa ra 300. “Is so vai ge rar
uma quan ti da de três ve zes mai or de
ali men tos e, con se quen te men te, va- 
mos be ne fi ci ar três ve zes mais fa mí li- 
as”, con tou o se cre tá rio.

O PAA, uma ini ci a ti va do Go ver no
Fe de ral, tem co mo pú bli co-al vo pes-
so as aten di das pe la re de so ci o as sis- 
ten ci al e pe los equi pa men tos pú bli- 
cos de se gu ran ça ali men tar e nu tri ci- 
o nal da Pre fei tu ra de São Luís. As ces- 
tas dis tri buí das pa ra as fa mí li as con- 
têm 31 pro du tos co mo abó bo ra, ma-
xi xe, qui a bo, chei ro-ver de, cou ve, ce- 
bo li nha, aba ca xi, aba ca te, me lan cia,
ba na na, be rin je la, ba ta ta do ce, mi lho,
ace ro la e pol pa de fru ta, en tre ou tros
itens.

São be ne fi ci a das com o pro gra ma
pes so as co mo o seu Fran cis co Ro dri-
gues Agui ar. Ele con ta que com a pan- 
de mia a si tu a ção fi nan cei ra da fa mí lia
fi cou ain da mais di fí cil. “Eu não te nho
uma ren da cer ta en tão es sa aju da é
im por tan te pa ra ga ran tir o ali men to
da fa mí lia”, dis se seu Fran cis co Ro dri- 
gues que tra ba lha co mo autô no mo.

Quem tam bém saiu fe liz com o re- 
ce bi men to em ser be ne fi ci a da com a
ces ta de ali men to foi a do na de ca sa,
Ro si le ne San tos. 

“É um com ple men to do ali men to
da fa mí lia. É mui to bom por que são
ali men tos sau dá veis e de qua li da de”,
dis se.

A se cre tá ria da Sem cas, Ro sân ge la
Ber tol do, que tam bém acom pa nhou a
en tre ga das ces tas, des ta cou que es te
é um tra ba lho mui to im por tan te da
Sem sa, em par ce ria com a Sem cas, e
uma pri o ri da de da ges tão do pre fei to
Edu ar do Brai de. 

“A Pre fei tu ra tem ga ran ti do às fa mí- 
li as ces tas de ali men tos que são pro-
du zi das por agri cul to res fa mi li a res. As
fa mí li as be ne fi ci a das ho je fo ram
iden ti fi ca das pe lo CRAS do Ma ra ca nã
que fez a dis tri bui ção das se nhas pa ra
que a en tre ga acon te ces se de for ma
or ga ni za da e se gu ra, co mo de ve ser”,
ob ser vou a se cre tá ria.

LAGO DOS RODRIGUES

Criança de 5 anos morre
em parque de diversões

CRIANÇA TERIA SOFRIDO DESGARGA ELÉTRICA EM PULA-PULA

A ci da de de La go dos Ro dri gues es tá em cho que com
uma tra gé dia que acon te ceu no úl ti mo fim de se ma na.
Uma cri an ça de 5 anos veio a óbi to em um par que de di- 
ver sões no mu ni cí pio. A sus pei ta é de que a cri an ça te- 
nha so fri do uma des car ga elé tri ca no mo men to em que
uti li za va um dos brin que dos do par que. A Po lí cia Ci vil
in ves ti ga o ca so. “Ao per ce ber que o me ni no es ta va des- 
mai a do, a mãe en trou no brin que do, e pe gou no cor pi- 
nho do fi lho. Nem a ela e nem ou tras cri an ças que es ta- 
vam no brin que do so fre ram com cho que elé tri co. A sus- 
pei ta é que o me ni no te nha ti do um mal sú bi to. Mas to- 
das as sus pei tas se rão es cla re ci das e pa ra is so o cor po
pre ci sa ser le va do pa ra o IML”, in for mou a po lí cia ci vil.

Após no tar o me ni no des mai a do no brin que do (pu la-
pu la), a mãe te ria ten ta do so cor rê-lo com aju da dos fun- 
ci o ná ri os. Ou tra sus pei ta é de que a cri an ça te ria so fri do
um mal sú bi to, pois a mãe e ou tras cri an ças que es ta- 
vam no brin que dos não te ri am si do atin gi das.

O me ni no de 5 anos foi en ca mi nha do ao hos pi tal,
mas veio a óbi to an tes de che gar ao lo cal. O Ins ti tu to
Mé di co Le gal (IML) re a li za rá uma ne crop sia pa ra des- 
co brir a cau sa da mor te.

A cri an ça mo ra va com a mãe no Bair ro Al to do Bo de.
O Brother Cen ter Park es tá em tur nê pe lo in te ri or do
Ma ra nhão e já es te ve nas ci da des de Pau lo Ra mos, Bar ra
do Cor da e Gra ça Ara nha.

COROADO

Homem é preso por
ameaçar e xingar a mãe

EQUIPE DA PATRULHA MARIA DA PENHA PRENDEU O SUSPEITO

A Pa tru lha Ma ria da Pe nha, da Po lí cia Mi li tar do Ma- 
ra nhão, pren deu um ho mem, no bair ro do Co ro a do, por
ame a çar a pró pria mãe, uma ido sa.

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Mi li tar, ou tro fi lho
da ví ti ma li gou pa ra o te le fo ne fun ci o nal da Pa tru lha
Ma ria da Pe nha, in for man do que o ir mão de le es ta va na
re si dên cia da mãe e que ti nha fei to ame a ças. Ele es ta va
co a gin do a pró pria mãe pa ra lhe dar di nhei ro.

O ho mem pre so é usuá rio de dro gas e além de co a gir
a mãe, ele ain da a es ta va xin gan do. Com me do do fi lho,
a ido sa foi pa ra ca sa de ou tro fi lho, lo cal on de foi fei ta a
de nún cia.

A equi pe da Pa tru lha Ma ria da Pe nha des lo cou-se até
o en de re ço in for ma do e, ao che gar no lo cal, o ho mem
ten tou fu gir ao avis tar a guar ni ção, mas foi de ti do.

A ví ti ma já pos sui me di da pro te ti va con tra o fi lho,
mas ele ain da não ha via si do no ti fi ca do ofi ci al men te.
Foi da do voz de pri são ao au tor, que foi con du zi do à De- 
le ga cia do Ido so.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021
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MPMA solicitou ao Poder Judiciário que obrigue a mineradora a comprovar o
fornecimento de água potável à comunidade do Povoado Aurizona

Ve ja o ca len dá rio

• Ma nhã: nas ci dos em SET e OUT
• Tar de: nas ci dos em NOV e DEZ

GODOFREDO VIANA

Mineradora terá que
fornecer água 

O
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão (MP MA) aci o nou ju di- 
ci al men te a Mi ne ra ção Au- 
ri zo na SA pa ra que se ja 

obri ga da a for ne cer água po tá vel pa ra 
uso diá rio e con su mo dos mo ra do res.

O pe di do de Tu te la An te ci pa da de 
Ur gên cia foi fei to após ocor rer o rom- 
pi men to de uma bar ra gem da mi ne- 
ra do ra, em 25 de mar ço, que atin giu o 
re ser va tó rio de cap ta ção de água e 
com pro me teu o for ne ci men to ao mu- 
ni cí pio de Go do fre do Vi a na e re gião.

O pro mo tor de jus ti ça Fá bio San tos 
de Oli vei ra so li ci tou ao Po der Ju di ciá- 
rio que obri gue a mi ne ra do ra a com- 
pro var o for ne ci men to de água po tá- 
vel à co mu ni da de do Po vo a do Au ri zo- 
na, afe ta da pe la con ta mi na ção da es- 
ta ção de tra ta men to e a em pre sa se ja 
com pe li da a man ter o abas te ci men to 
até que se ja com pro va do, nos au tos, a 
re so lu ção da ques tão am bi en tal.

No do cu men to, o MP MA in di ca co- 
mo pe di dos da de ci são fi nal a con de- 
na ção da em pre sa Mi ne ra ção Au ri zo- 
na a con de na ção da em pre sa nas 
obri ga ções de não fa zer, ou se ja, pa ra- 
li sar ati vi da des que es te jam ge ran do 
po lui ção da área in di ca da, tais co mo 
des pe jo ir re gu lar de de je tos.

Ou tra in di ca ção é que a mi ne ra do- 
ra se ja con de na da a re pa rar even tu ais 
da nos am bi en tais já pro du zi dos ou, 
ca so não se ja pos sí vel a com ple ta re- 
cu pe ra ção do am bi en te de gra da do, 
se ja con de na da a im ple men tar me di- 
das com pen sa tó ri as ade qua das e pro- 
por ci o nais aos da nos não re cu pe ra- 
dos.

A Pro mo to ria de Jus ti ça re quer, ain- 
da, que a mi ne ra do ra, na sen ten ça fi- 
nal, se ja con de na da a pa gar in de ni za- 
ção a ser re ver ti da a um fun do, de 
acor do com a Lei nº 7.347/1985, a tí tu-

De je tos

A COMUNIDADE SOFREU BASTANTE COM O ROMPIMENTO DE UMA BARRAGEM

lo de res sar ci men to pe los da nos am- 
bi en tais re si du ais e in ter me diá ri os.

Se gun do in dí ci os, ain da em apu ra- 
ção, os de je tos pro ve ni en tes do rom- 
pi men to da Bar ra gem do Ve né, lo ca li- 
za da em um dos mai o res ga rim pos de 
ou ro do país, ad mi nis tra do pe la ci ta- 
da em pre sa, te ri am in va di do o re ser- 
va tó rio on de é fei ta a cap ta ção do sis- 
te ma de abas te ci men to de água do 
mu ni cí pio.

Ao ser ques ti o na da so bre a si tu a ção 
am bi en tal, a em pre sa in for mou ao 
Mi nis té rio Pú bli co uma sé rie de me- 
di das que fo ram su pos ta men te ado ta- 
das pa ra mi ni mi zar os pre juí zos cau- 
sa dos à po pu la ção. In clu si ve, que a 
co mu ni da de es ta ria re ce ben do água 
por meio dos ca mi nhões-pi pa e dos 
ga lões d’água.

No dia 25 de abril, du as lí de res co- 
mu ni tá ri as fo ram pre sas ao pro tes tar 
con tra a sus pen são do for ne ci men to 

de água. Se gun do os mo ra do res, a 
água dis tri buí da pe la mi ne ra do ra es- 
ta va su ja e aze da, en quan to o lí qui do 
vin do do sis te ma de abas te ci men to 
re gu lar ti nha um as pec to de “la ma”. 
As ou tras li de ran ças fo ram con vo ca-
das e con fir ma ram a si tu a ção ao MP-
MA. “Exis tem ve e men tes in dí ci os de 
que a ci ta da em pre sa não es tá efe tu- 
an do o de vi do for ne ci men to de água 
po tá vel – pa ra uso diá rio e con su mo – 
à co mu ni da de atin gi da pe lo rom pi- 
men to da Bar ra gem do Ve né, ad mi- 
nis tra da pe la Mi ne ra ção Au ri zo na”, 
afir mou, no pe di do ju di ci al, o pro mo- 
tor de jus ti ça Fá bio San tos de Oli vei ra.

Em re la ção à pri são das li de ran ças 
co mu ni tá ri as, o Mi nis té rio Pú bli co re- 
me teu có pia dos do cu men tos e ví de os 
pa ra a Po lí cia Ci vil e re qui si tou a ins-
tau ra ção de inqué ri to po li ci al. O mes- 
mo ma te ri al foi en vi a do pa ra a Cor re- 
ge do ria da Po lí cia Mi li tar a fim de 
apu rar even tu al cri me de abu so de 
au to ri da de.

SÃO LUÍS

Último dia para 1ª dose de quem tem 60 anos

A VACINAÇÃO PARA ESSE PÚBLICO SERÁ EXCLUSIVA NO CENTRO DE CONVENÇÕES (UFMA) E NO DRIVE THRU (UFMA), DE 8H ÀS 18H

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

Ho je, quin ta-fei ra, dia 29, é o úl ti- 
mo dia pa ra as pes so as com 60 anos.
Pe la ma nhã, os nas ci dos em se tem bro
e ou tu bro; à tar de os nas ci dos em no- 
vem bro e de zem bro.

A va ci na ção pa ra es se pú bli co se rá
ex clu si va no Cen tro de Con ven ções
(UF MA) e no Dri ve Th ru (UF MA), de
8h às 18h.

No úl ti mo fim de se ma na  a Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de (SES) en tre- 
gou mais 2.030 no vas do ses de va ci nas
con tra Co vid-19 ao mu ni cí pio de São
Luís.

As va ci nas são des ti na das pa ra
imu ni za ção dos pro fis si o nais da edu- 
ca ção da re de pri va da, con for me já
pac tu a do na Co mis são In ter ges to res
Bi par ti te (CIB).

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

29/ABR (quin ta) – ido sos com 60
anos

PRAZO

Inscrição de seletivo da
Emserh termina hoje

PROFISSIONAIS DEVEM PROMOVER  INCLUSÃO DOS PACIENTES

O Go ver no do Es ta do abriu pro ces so se le ti vo pa ra a
con tra ta ção de pro fis si o nais pa ra o ser vi ço es pe ci a li za- 
do pa ra pes so as com Trans tor no do Es pec tro do Au tis- 
mo (TEA), que fun ci o na no ane xo do Cen tro Es pe ci a li- 
za do de Re a bi li ta ção do Olho d’Água. As ins cri ções pa ra
o Pro ces so Se le ti vo Sim pli fi ca do nº 08/2021 pros se- 
guem até às 23h59 de ho je, quin ta-fei ra (29). O for mu lá- 
rio ele trô ni co de ins cri ção es tá dis po ní vel no edi tal, pu- 
bli ca do no si te www.em serh.ma.gov.br. “A Em serh abriu
o Se le ti vo nº 08/2021, pa ra a con tra ta ção de 18 pro fis si o- 
nais pa ra atu a rem na uni da de CER do Olho d’Água –
ane xo TEA. Eles te rão uma mis são mui to es pe ci al, pois
irão tra ba lhar com pa ci en tes com de fi ci ên cia tem po rá- 
ria ou per ma nen te, pro gres si va, re gres si va ou es tá vel,
pro mo ven do a in clu são so ci al des ses pa ci en tes e con tri- 
buin do pa ra o seu de sen vol vi men to”, ex pli ca Janyr Car- 
va lho, di re to ra de Re cur sos Hu ma nos da Em serh.

O se le ti vo ofe re ce 18 va gas sen do três pa ra psi co pe- 
da go gos, cin co pa ra psi có lo gos, qua tro pa ra te ra peu tas
ocu pa ci o nais, qua tro pa ra fo no au dió lo gos, uma pa ra
as sis ten te so ci al e uma pa ra edu ca dor fí si co. A car ga ho- 
rá ria va ria de 30 a 36 ho ras se ma nais, de pen den do da
área de atu a ção.

O Pro ces so Se le ti vo Sim pli fi ca do cons ta rá de Ava li a- 
ção Cur ri cu lar de Tí tu los e Ex pe ri ên cia Pro fis si o nal, re a- 
li za do em uma úni ca eta pa e não ha ve rá pa ga men to de
ta xa de ins cri ção. O re sul ta do e ho mo lo ga ção do Pro ces- 
so Se le ti vo, bem co mo a con vo ca ção pa ra con tra ta ção
com apre sen ta ção de tí tu lo e ex pe ri ên cia e do cu men ta- 
ções pa ra ad mis são, se rá di vul ga do no dia 3 de maio,
no si te da Em serh.

BRASÍLIA

Destino São Luís
divulgado para agências

AGÊNCIAS DE VIAGENS DE BRASÍLIA RECEBERAM CURSO 

Agên ci as de vi a gens de Bra sí lia (DF) re ce be ram da
Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Tu ris mo (Se tur), ca pa ci ta ção so bre o des ti no São
Luís. O cur so te ve co mo in tui to in cen ti var a ven da de
pa co tes tão lo go se ja re to ma do o tu ris mo, com se gu ran- 
ça, pa ra as pes so as. Du ran te a ca pa ci ta ção, que ocor reu
es ta se ma na, fo ram re a li za das vi si tas nas agên ci as e
apre sen ta dos da dos e in for ma ções so bre a ca pi tal ma ra- 
nhen se e a en tre ga de ma te ri al pro mo ci o nal.

O tu ris mo é um dos se to res mais afe ta dos pe la pan- 
de mia da Co vid-19 e, nes te mo men to, a Se tur es tá tra ba- 
lhan do pa ra pre pa rar São Luís pa ra a re to ma da do se- 
tor. Du ran te as apre sen ta ções, foi des ta ca do o avan ço
na va ci na ção em São Luís, tan to na po pu la ção ge ral por
ida de, quan to em gru pos es pe cí fi cos, co mo po li ci ais,
bom bei ros e pro fes so res. Além dis so, hou ve ques ti o na- 
men tos quan to à apli ca ção dos pro to co los sa ni tá ri os, o
que es tá sen do mui to bus ca do pe lo pú bli co que es tá vi- 
a jan do. O se cre tá rio Sau lo San tos res sal tou que São Luís
re ce beu o se lo Sa fe Tra vels no iní cio des te ano e es tá in- 
cen ti van do o tra de tu rís ti co a uti li zar os pro to co los e
ade ri rem o se lo tam bém. O con sul tor de vi a gens da
Mun do Tour, Car los Car lis to, fi cou sur pre so com os con- 
teú dos apre sen ta dos so bre São Luís. “Pa ra be ni zo o tra- 
ba lho da Se tur São Luís por es tar sen do pi o nei ra em
apre sen tar es sa ofer ta pa ra os pro fis si o nais res pon sá- 
veis por co mer ci a li zar des ti nos. Co nhe cer mais so bre o
des ti no con tri bui pa ra que pos sa mos in di car com mais
pro pri e da de pa ra nos sos cli en tes”, dis se.

 São Luís
A ca pi tal ma ra nhen se es tá re ce ben do uma sé rie de

me lho ri as no se tor tu rís ti co, vi san do a re to ma da as sim
que for pos sí vel. Nes te mês, foi lan ça do o aten di men to
on-li ne da Cen tral de Aten di men to ao Tu ris ta (CAT), por
meio do nú me ro do What sApp (98) 99158-4947 e o Mu- 
seu da Gas tro no mia Ma ra nhen se, equi pa men to tu rís ti- 
co con so li da do de São Luís.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021
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Serão dois minicursos de capacitação gratuitos como parte da programação de
atividades do Campeonato Maranhense de Beach Soccer de Seleções Municipais 2021

Ar bi tra gem

Chi cão na área

Ma ra nhen se 2021

BEACH SOCCER

Federação capacita
árbitros e técnicos

A
Fe de ra ção Ma ra nhen se de
Be a ch Soc cer (FMBS) vai re a- 
li zar, nes ta quin ta e sex ta-fei- 
ra (29 e 30), dois mi ni cur sos

de ca pa ci ta ção gra tui tos co mo par te
da pro gra ma ção de ati vi da des do
Cam pe o na to Ma ra nhen se de Be a ch
Soc cer de Se le ções Mu ni ci pais 2021.
Os mi ni cur sos ocor re rão de ma nei ra
on-li ne e vão abor dar pe cu li a ri da des
da ar bi tra gem e a par te tá ti ca do jo go.

A pro gra ma ção te rá iní cio na quin- 
ta-fei ra com o “Mi ni cur so de Ar bi tra- 
gem”, que se rá mi nis tra do pe lo ár bi- 
tro FI FA, Mayron No vais, ma ra nhen se
com gran de des ta que no be a ch soc cer
bra si lei ro, sen do re fe rên cia no qua dro
in ter na ci o nal da mo da li da de. “A ini ci- 
a ti va da fe de ra ção em pro mo ver es ses
mi ni cur sos é uma opor tu ni da de mui- 
to boa pa ra que as pes so as pos sam se
qua li fi car ca da vez mais. O Ma ra nhão
pos sui ár bi tros com gran de po ten ci al
de che ga rem ao qua dro na ci o nal e da
FI FA, mas é ne ces sá rio ca pa ci tá-los
ca da vez mais. E é es se o nos so ob je ti- 
vo com es ses mi ni cur sos”, dis se
Mayron No vais.

Na sex ta-fei ra, se rá a vez de am pli ar
os co nhe ci men tos téc ni cos e tá ti cos
do be a ch soc cer com o mul ti cam peão
Chi cão Cas te lo Bran co, atu al trei na- 
dor da Se le ção Pe ru a na. 

Além de con ta bi li zar inú me ros tí- 
tu los ao lon go de sua car rei ra, Chi cão
tem na ba ga gem uma ex pe ri ên cia
mui to gran de com pas sa gem mar can- 
te, in clu si ve, pe la Se le ção Bra si lei- 

ra. “Acre di to que se rá uma opor tu ni- 
da de pa ra di a lo gar com os pro fis si o- 
nais ma ra nhen ses so bre co mo se jo ga
be a ch soc cer no pla ne ta. A mo da li da- 
de tem evo luí do bas tan te e é pre ci so
le var mos es ses no vos co nhe ci men tos
pa ra quem quer cres cer no es por te.
Te nho cer te za de que o mi ni cur so vai
aten der às ex pec ta ti vas de to dos e es- 
pe ro que mui tas pes so as par ti ci pem
em bus ca de co nhe ci men to. Nos so
ob je ti vo é com par ti lhar um pou co do
co nhe ci men to que ad qui ri mos nes- 
ses úl ti mos anos”, afir mou Chi cão
Cas te lo Bran co.

Os in te res sa dos em par ti ci par dos
mi ni cur sos de vem en trar em con ta to
pe lo te le fo ne (98) 99621-1143 pa ra re- 
a li zar su as ins cri ções.

O Cam pe o na to Ma ra nhen se de Be- 
a ch Soc cer de Se le ções Mu ni ci pais
2021 se rá re a li za da em seis eta pas,
sen do a úl ti ma com as equi pes clas si- 
fi ca das nas fa ses an te ri o res.

Ca da eta pa se rá re a li za da em uma
re gião di fe ren te. Em 2021, as ci da des
de Hum ber to de Cam pos, São Luís,
San ta Inês, Li ma Cam pos e Pi nhei ro
re ce be rão os jo gos do es ta du al a par tir
do dia 5 de maio. De acor do com a or- 
ga ni za ção do tor neio, a ex pec ta ti va é
que a fa se fi nal ocor ra so men te en tre
os di as 9 e 13 de ju nho.

Além dis so, to das as eta pas se gui- 
rão to das as re co men da ções sa ni tá ri- 
as pa ra a re a li za ção de even tos es por- 
ti vos, co mo dis tan ci a men to so ci al,
uso obri ga tó rio de más ca ras nas are- 
nas, dis po ni bi li za ção de ál co ol gel e
sem a pre sen ça de pú bli co.

Te nho cer te za de que o

mi ni cur so vai aten der às

ex pec ta ti vas de to dos e

es pe ro que mui tas

pes so as par ti ci pem em

bus ca de co nhe ci men to.

Nos so ob je ti vo é

com par ti lhar um pou co

do co nhe ci men to que

ad qui ri mos nes ses

úl ti mos anos

HOLANDA

Time do Ajax vai
homenagear  Bob Marley

A CAMISA DEVERÁ SER O TERCEIRO UNIFORME DA EQUIPE

De pois de Ji mi Hen drix e Joy Di vi si on, mais um íco ne
da mú si ca se rá ho me na ge a do por um clu be de fu te bol
em seu uni for me. De acor do com di ver sos si tes es pe ci a- 
li za dos e fó runs de tor ce do res, o Ajax lan ça rá uma ca mi- 
sa ce le bran do Bob Marley, o Rei do Reg gae.

Aí vo cê, ca be ça mal do sa, po de pen sar: “Nor mal, afi- 
nal, a ma co nha é le ga li za da na Ho lan da, e o Bob Marley
era um en tu si as ta da er va, en tão de ve ser por con ta dis- 
so a ho me na gem”. Le do en ga no, ca ma ra da!

A li ga ção do ja mai ca no Bob Marley, que era um apai- 
xo na do pe lo fu te bol, com o Ajax co me çou em 2008,
quan do um DJ da Are na Ams ter dã co lo cou a cé le bre
can ção “Th ree Lit tle Birds” pa ra to car após um amis to so
en tre Ajax e Car diff City. A mú si ca pe gou lo go de ca ra e
vi rou hi no dos tor ce do res.

A ideia da for ne ce do ra de ma te ri al es por ti vo do Ajax é
lan çar ofi ci al men te a ves ti men ta, que se rá o ter cei ro
uni for me do clu be na tem po ra da 2021/22, em 11 de
maio, da ta em que se rão com ple ta dos 40 anos da mor te
de Bob Marley.

A ca mi sa, be lís si ma por si nal, é to da pre ta, mas com
de ta lhes em ver me lho, ama re lo e ver de na go la e nas três
lis tras da for ne ce do ra. As co res são as so ci a das à cul tu ra
Ras ta fa ri, di fun di da e se gui da por Bob Marley. Além dis- 
so, na par te in ter na da ca mi sa, os três “X” ca rac te rís ti cos
da ci da de de Ams ter dã con tam com es sas mes mas co res
e acom pa nha dos de três si lhu e tas de pas sa ri nhos em
alu são ao hi no “Th ree lit tle birds”.

Ta be la de jo gos

• 14h45 – Grê mio Ri ba ma ren se x Pon te
Pre ta Lu do vi cen se
• 16h – Eu ro fo ot x Cra ques da Ve ne za
• 17h – Grê mio Ma ra nhen se x Me ni nos de
Ou ro/San ta Ri ta

• 14h45 – Ju ven tu de Ma ra nhen se x Fla -
men go
• 16h – Cru zei ro São Luís x Ju ven tus
Academy São Luís
• 17h – Jei to Mo le que x Cru zei ro São Luís B

FIM DE SEMANA

Copa Papai Bom de Bola vai começar

A par tir des te fim de se ma na, a bo la vai
co me çar a ro lar pe la se gun da edi ção da
Co pa Pa pai Bom de Bo la – ca te go ria +30,
com pe ti ção pro mo vi da pe la Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Fu te bol 7 (FMF7). Ao to do,
seis par ti das vão abrir as dis pu tas do tor- 
neio, sen do três jo gos no sá ba do (1º) e ou- 
tros três du e los no do min go (2). As par ti das
ocor re rão na Are na Olynto (Olho d’Água) e
no cam po da A&D Even tos (Tu ru) e se gui- 
rão to das as re co men da ções sa ni tá ri as pa- 
ra a re a li za ção de even tos es por ti vos: dis- 
tan ci a men to so ci al, uso obri ga tó rio de
más ca ras, dis po ni bi li za ção de ál co ol em
gel e sem a pre sen ça de pú bli co.

A aber tu ra do cam pe o na to se rá no sá ba- 
do à tar de. Grê mio Ri ba ma ren se e Pon te
Pre ta Lu do vi cen se du e lam pe lo Gru po B às
14h45. Na sequên cia, às 16h, tem Eu ro fo ot
x Cra ques da Ve ne za e, en cer ran do a pro- 
gra ma ção do pri mei ro dia, o Grê mio Ma ra- 
nhen se me de for ças com o Me ni nos de Ou- 
ro/San ta Ri ta. Os três jo gos se rão na Are na
Olynto.

No do min go, as dis pu tas pros se guem
com ou tras três par ti das a par tir das 14h45,
no cam po da A&D Even tos. A bo la vai ro lar
pa ra: Ju ven tu de Ma ra nhen se x Fla men go,
Cru zei ro São Luís x Ju ven tus Academy São
Luís e Jei to Mo le que x Cru zei ro São Luís B.

Ao to do, 15 equi pes es tão con fir ma das
no tor neio. Os ti mes fo ram dis tri buí dos em
três gru pos: o A é for ma do pe lo Eu ro fo ot,
Cra ques da Ve ne za, Ju ven tus Academy São
Luís e Me ni nos de Ou ro/AABB; o B con ta
com Au ro ra, Grê mio Ri ba ma ren se, Jei to
Mo le que, Cru zei ro São Luís e Pon te Pre ta
Lu do vi cen se; já o C é com pos to por Olím- 
pi ca, Ju ven tu de Ma ra nhen se, Grê mio Ma- 
ra nhen se, Me ni nos de Ou ro/San ta Ri ta e
Fla men go.

Tu do so bre pe la se gun da edi ção da Co pa
Pa pai Bom de Bo la de Fu te bol 7 es tá dis po- 
ní vel no si te (www.fut7ma.com.br) e nas
re des so ci ais ofi ci ais da fe de ra ção
(@fmf7ma).

Sá ba do (1º/5) / Are na Olynto

Do min go (2/5) / A&D Even tos

NE RES PIN TO

Ia pe x Ju ven tu de
PAC x São Jo sé

MARANHENSE 2021

Rodada vai apontar semifinalistas

A ro da da des ta quin ta-fei ra é mui to im- 
por tan te pa ra os qua tro ti mes que pre ten- 
dem con ti nu ar na dis pu ta do Cam pe o na- 
to Ma ra nhen se, mas ape nas dois te rão es- 
te pri vi lé gio. Os de mais, con se quen te- 
men te, es ta rão fo ra das se mi fi nais. Os
dois jo gos co me çam às 16h, em São Luís e
Pi nhei ro, e du as equi pes apa re cem co mo
fa vo ri tas: PAC e  Ju ven tu de, ven ce do res no
jo go da ida. Os clu bes ven ce do res da ro- 
da da de ho je vão se jun tar a Mo to Club e
Sam paio Cor rêa, pri mei ro e se gun do co- 
lo ca dos, res pec ti va men te na pri mei ra fa- 
se, e que têm o man do de cam po da se- 
gun da par ti da em São Luís. A fe de ra ção já
mar cou pa ra do min go (2) e se gun da-fei ra
(3) de maio a pri mei ra ro da da da se mi fi- 
nal.

No Nho zi nho San tos, o Ia pe ten ta rá de- 
vol ver ao Ju ven tu de Sa mas o re vés so fri do
no pri mei ro con fron to, quan do per deu
por 3 a 0 em São Ma teus. A equi pe in te ri o- 
ra na, por sua vez, ne ces si ta ape nas de um
em pa te, mas po de até per der por dois gols
de di fe ren ça pa ra ga ran tir a clas si fi ca ção.
Se a equi pe da ca pi tal con se guir uma vi tó- 
ria por três gols de van ta gem, as du as
equi pes de ci di rão a va ga por meio de co- 
bran ças de ti ros li vres di re to da mar ca pe- 
nal. Nes ta par ti da, a equi pe do Po raquê
não de ve rá con tar com o ata can te Bai a ni- 
nho, que foi ex pul so no jo go an te ri or. O
téc ni co To ni nho não quis adi an tar quem
se rá o subs ti tu to. O Ia pe, co man da do por
Zé Au gus to, tam bém de ve rá ter al gu mas
al te ra ções. Pau lo Jo sé Mou rão se rá o ár bi- 
tro.

Até o mo men to,  em  oi to jo gos dis pu ta- 
dos, o Ju ven tu de ven ceu 3, em pa tou 3 e
so freu du as der ro tas, mar cou 10 gols e so- 
freu 4. Tem um sal do po si ti vo de 6 gols.
Seus prin ci pais ar ti lhei ros são  Ti a go Chu- 
la pa e Wi li am Amen doim com dois gols
ca da. Sua úl ti ma der ro ta foi pa ra o Ba ca- 
bal, em ca sa, por 2 a 1. O Ia pe, em oi to jo- 
gos, ven ceu três, em pa tou dois e so freu

três der ro tas, fez 11 gols e so freu tam bém
11. Seu prin ci pal ar ti lhei ro é Edre an com 2
gols.

No ou tro jo go que se rá dis pu ta do na
Bai xa da Oci den tal Ma ra nhen se, o Pi nhei- 
ro tam bém es tá  nu ma si tu a ção pri vi le gi a- 
da, pois ga nhou por 3 a 0 do São Jo sé na
pri mei ra par ti da dis pu ta da em São Luís.
Os cál cu los, por tan to, são ab so lu ta men te
iguais. Mes mo sem po der  con tar com a
pre sen ça da tor ci da, de vi do à pan de mia
do co ro na ví rus, o PAC tem a van ta gem de
atu ar num gra ma do que co nhe ce mui to
bem e foi on de ga ran tiu a pas sa gem pa ra
o qua dran gu lar com uma vi tó ria so bre o
Mo to Club por 2 a 0 . Maykon Nu nes se rá o
ár bi tro. O Pei xe Pe dra, no en tan to, tem
por há bi to jo gar bem fo ra de ca sa e vai
ten tar sur pre en der o ad ver sá rio com um
es que ma al ta men te ofen si vo. Na pri mei ra
fa se do Es ta du al, o Pi nhei ro der ro tou o
São Jo sé no mes mo lo cal do jo go de ho je,
por 1 a 0, na pri mei ra ro da da.

O PAC, em oi to jo gos dis pu ta dos, ga- 
nhou qua tro, em pa tou dois e so freu du as
der ro tas. Mar cou 12 gols e so freu cin co. Já
o São Jo sé, que tem a se gun da de fe sa mais
va za da com 12 gols so fri dos, tem du as vi- 
tó ri as, dois em pa tes e qua tro der ro tas,
ape nas cin co gols mar ca dos.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Novo filme estrelado pelo trio de oscarizados, "Os Pequenos Vestígios", tinha todo o jeito
de ser um forte jogador na atual temporada de premiações

CINEMA

“Os Pequenos Vestígios”
estreia com gosto azedo

D
en zel Washing ton, Ja red Le- 
to e Ra mi Ma lek bem que 
ten ta ram, mas não con se- 
gui ram. O no vo fil me es tre- 

la do pe lo trio de os ca ri za dos, “Os Pe- 
que nos Ves tí gi os”, ti nha to do o jei to 
de ser um for te jo ga dor na atu al tem- 
po ra da de pre mi a ções, es pe ci al men te 
pe lo elen co, mas aca bou em bol san do 
ape nas in di ca ções pa ra Le to no Glo bo 
de Ou ro e no SAG -termô me tros que, 
nes se ca so, não pre vi ram tão bem 
quem che ga ria ao Os car. Di ri gi do por 
John Lee Han cock, o lon ga é mais um 
de seus fil mes que ge ram ex pec ta ti va 
pe las per for man ces em pol gan tes e 
elo gi a das, mas que aca ba ram de fo ra 
das ca te go ri as prin ci pais das pre mi a- 
ções. O des ti no quis que ou tras es tre- 
las de Hollywood fi cas sem com as in- 
di ca ções de atu a ção des te ano, fa to 
que, ali a do à pan de mia, po de ter con- 
tri buí do pa ra a War ner adi ar a es treia 
do fil me no Bra sil di ver sas ve zes. Ori- 
gi nal men te pre vis to pa ra ja nei ro, ele 
che gou no úl ti mo dia 22 às ci da des 
com ci ne mas aber tos. Nos EUA,“Os 
Pe que nos Ves tí gi os” foi um dos pri- 
mei ros fil mes da War ner a se rem lan- 
ça dos nu ma es tra té gia hí bri da, sain- 
do ao mes mo tem po em sa las de ci ne- 
ma e o stre a ming HBO Max. Em “Pe- 
que nos Ves tí gi os”, Den zel Washing- 
ton vi ve um po li ci al que caiu em des- 
gra ça após um er ro du ran te uma ope- 
ra ção. Anos mais tar de, de pois de ser 
trans fe ri do pa ra uma ci da de zi nha pa- 
ca ta, ele vol ta a Los An ge les pa ra re- 
sol ver bu ro cra ci as de um ca so, mas 
aca ba se en vol ven do nu ma in ves ti ga-

RAMI MALEK, JARED LETO E DENZEL WASHINGTON PROTAGONIZAM O LONGA

ção co man da da pe lo per so na gem de 
Ra mi Ma lek, uma es tre la em as cen são 
que ca ça um as sas si no em sé rie. To- 
dos os ca mi nhos apon tam pa ra Al bert 
Spar ma, in ter pre ta do por Ja red Le to, 
mas seus olhos vi dra dos, jei to ex cên- 
tri co e há bi tos re clu sos pa re cem dar 
uma so lu ção ób via de mais pa ra cri- 
mes dos quais, apon tam as evi dên ci- 
as, ele pas sou lon ge. A sa ga pa ra le var 
“Os Pe que nos Ves tí gi os” às te las an te- 
ce de, e mui to, a pan de mia de Co vid e 
seus fe cha men tos. Cer ca de 30 anos se 
pas sa ram des de que Han cock es cre- 
veu o ro tei ro. Foi en tre 1992 e 1993, 
em ba la do pe la on da de fil mes po li ci- 
ais da dé ca da, que o ci ne as ta te ve a 
ideia pa ra a his tó ria. Ele re a pro vei tou 
ele men tos fre quen tes -co mo a par ce- 

ria inu si ta da en tre dois agen tes da lei 
dís pa res e os as sas si na tos em sé rie- e 
os ten tou ex pan dir pa ra além do sub- 
gê ne ro. Ste ven Spi el berg, Clint 
Eastwo od, War ren Beatty e Danny De- 
Vi to fo ram al guns dos no mes co ta dos 
pa ra di ri gir o lon ga, an tes de o ro tei- 
ris ta Han cock se con ver ter em di re tor. 
O pro je to foi en ga ve ta do e re des co- 
ber to re cen te men te. O pri mei ro a em-
bar car ne le, além do pró prio ci ne as ta, 
foi Den zel Washing ton, fi gu ri nha ca-
rim ba da dos sus pen ses de cri me. “Eu 
não olho pa ra os fil mes pen san do 
mui to no gê ne ro, eu só leio o ro tei ro e 
des cu bro se es tou in te res sa do, se é 
uma his tó ria da qual eu gos to, se me 
fez dor mir, se me dei xou em pol ga do 
pa ra des co brir o que vai acon te cer”, 

Minissérie da Netflix mostra relacionamento na 3ª idade

RELAÇÃO ENTRE SAENGJA E YEONGSAM É MOSTRADA NO QUARTO EPISÓDIO, AMBIENTADO NA COREIA

Jun tas há 43 anos, Ju re ma e Ni ci nha
vi ve ram uma his tó ria de amor dig na
de ci ne ma. Elas se co nhe ce ram quan- 
do a pri mei ra ti nha 20 anos e a se gun- 
da, 14. Tor na ram-se ami gas e de pois
for ma ram um ca sal. Ao lon go dos
anos, en tre idas e vin das, o re la ci o na- 
men to se fir mou e ho je elas cri am
seus fi lhos e ne tos na fa ve la da Ro ci- 
nha, no Rio de Ja nei ro.

Es sa his tó ria é con ta da no quin to
epi só dio da mi nis sé rie “Meu amor:
Seis his tó ri as de amor ver da dei ro”, da
Net flix. A pro du ção é um pro je to do
di re tor co re a no Jin Moyoung e mos tra
a tra je tó ria de seis ca sais de di fe ren tes
par tes do mun do que es tão jun tos há
mais de 40 anos. Ca da um dos seis
epi só di os é di ri gi do por um ci ne as ta
lo cal.

No ca so do epi só dio que se pas sa
no Bra sil, a di re ção é de Ca ro li na Sá.
Com olhar aten to e cui da do so, ela
acom pa nhou Ju re ma e Ni ci nha ao
lon go de um ano com o ob je ti vo de re- 
gis trar o co ti di a no do ca sal. A câ me ra
re ve la co mo um ca sal ho mo a fe ti vo se
re la ci o na na pe ri fe ria de uma das

mai o res ci da des do Bra sil, mas tam- 
bém fa la de um de ta lhe im por tan te na
vi da das du as: a re li gião.

De vo tas de Exu e Oxa lá, com par ti- 
lham al guns dos ri tu ais de fé que pra- 
ti cam, co mo a ida à praia às sex tas-fei- 
ras pa ra fa zer ofe ren da aos ori xás.
Em pre ga das do més ti cas, elas tam- 
bém mos tram a re a li za ção de um so- 
nho: cons truir uma ca sa pa ra mo rar
lon ge da ci da de.

Os ou tros epi só di os tam bém re ve- 
lam um olhar afe ti vo pa ra re la ções e
pes so as de cul tu ras di ver sas. O pri- 
mei ro, di ri gi do por Elai ne Mc Mil li on
Shel don, mos tra a re la ção en tre os
nor te-ame ri ca nos Da vid e Gin ger. 

Apo sen ta dos, eles vi vem nu ma fa- 
zen da lo ca li za da no in te ri or dos Es ta- 
dos Uni dos. Com ida de já avan ça da,
os dois de ci dem pre pa rar seus tes ta- 
men tos e pla nos de cre ma ção.

Já o se gun do epi só dio, com di re ção
de Chi co Pe rei ra, se pas sa na Es pa nha
e é pro ta go ni za do pe lo ca sal Na ti e
Au- gus to. Apai xo na dos e bas tan te ati- 
vos, eles cur tem a vi da até que ele co- 
me ça a en fren tar pro ble mas de saú de.

Am bi en ta do no Ja pão, o ter cei ro
epi só dio é fo ca do na re la ção en tre Ki- 
nu ko e Ha ruhei. Os dois se co nhe ce- 
ram na ins ti tui ção on de ele fa zia tra-
ta men to pa ra han se nía se. 

Por con ta da ida de avan ça da, quem
pre ci sa de cui da dos ago ra é ela, e Ha- 
ruhei faz is so com a mai or pa ci ên cia
do mun do. A di re ção é de Hi ka ru To- 
da.

O quar to epi só dio se pas sa na Co- 
reia e é di ri gi do pe lo au tor do pro je to,
Jin Moyoung. O di re tor acom pa nha
Sa eng ja e Yeongsam, um ca sal bas tan-
te de di ca do aos ne gó ci os da fa mí lia,
até que os fi lhos co me çam a in sis tir
pa ra que ela pa re de tra ba lhar pa ra
pre ser var a pró pria saú de.

E no epi só dio der ra dei ro, o di re tor
in di a no Fahad Mus ta fa mos tra a his- 
tó ria de Satyabhama e Sat va, um ca sal
cu ja pro du ção de al go dão foi afe ta da
pe las mu dan ças cli má ti cas, o que
obri ga seus fi lhos a pro cu ra rem opor-
tu ni da des em ou tros ra mos de ne gó- 
cio fo ra da ci da de on de nas ce ram.

LEQUE RÍTMICO

Duda Beat lança
segundo álbum

Quan do um ar tis ta apre sen ta o se gun do dis co, após
ter si do ex tre ma men te bem-su ce di do no pri mei ro ál- 
bum, o dis cur so nas en tre vis tas pro mo ci o nais cos tu ma
re cor rer ao con cei to-cli chê da “ma tu ri da de” pa ra ven- 
der evo lu ção que, não ra ro, en co bre in se gu ran ças ge ra- 
das pe la pres são ex ter na e in ter na de bi sar o êxi to do dis- 
co an te ri or. Dis po ni bi li za do na noi te de on tem,  exa tos
três anos após a edi ção do an te ces sor Sin to mui to
(2018), o se gun do ál bum de Du da Be at, Te amo lá fo ra,
vem sen do di vul ga do com to dos os cli chês pos sí veis na
abor da gem de um es pe ra do se gun do dis co.

Co mo si na li zou em 14 de mar ço Meu pi sê ro, lu mi no- 
so sin gle que ci tou a pi sa di nha ao apre sen tar com po si- 
ção de Du da Be at em par ce ria com os pro du to res mu si- 
cais Lux Fer rei ra e To más Tróia, se há a alar de a da evo lu- 
ção em Te amo lá fo ra – e, sim, há – o pro gres so é da du- 
pla Lux & Tróia.

Aos 33 anos, a per nam bu ca na Edu ar da Bit ten court
Si mões apre sen ta no ál bum uma sa fra ra zoá vel de com- 
po si ções va lo ri za das pe la pro du ção mu si cal e pe los ar- 
ran jos dos mul ti-ins tru men tis tas Lux Fer rei ra e To más
Tróia.

Pa re ce fal tar em Te amo lá fo ra a es pon ta nei da de de
Sin to mui to, mas é ine gá vel que as 11 mú si cas do re per- 
tó rio in tei ra men te iné di to e au to ral são apre sen ta das
com ex ce len te aca ba men to ins tru men tal que en co bre,
por ve zes, as li mi ta ções da com po si to ra.

No ál bum Te amo lá fo ra, Du da Be at bu ri la a fu são de
bre ga com o uni ver so da mú si ca ele trô ni ca, mas abre o
le que rít mi co pa ra se guir ten dên ci as do mer ca do fo no- 
grá fi co.

Se Meu pi sê ro re pro ces sa a pi sa di nha, sub gê ne ro da
na ção for ro zei ra que con quis tou a fa ce mais po pu lar do
Bra sil, Nem um pou qui nho (Du da Be at, Lux Fer rei ra, To- 
más Tróia e Tre vo) mi xa o pa go dão bai a no com a pe ga da
do trap em gra va ção adi ti va da com o rap do can tor e
com po si tor bai a no Tre vo.

Mis tu ra por mis tu ra, a fu são de co co de ro da com ma- 
ra ca tu – ba se de Tu e eu (Du da Be at, Lux Fer rei ra, To más
Tróia, Ga bri el Bit ten court e Ci la do Co co) – se jus ti fi ca
pe la ori gem da ar tis ta nas ci da no Re ci fe (PE) em 8 de de- 
zem bro de 1987.

Tu e eu abre o ál bum com a voz da oc to ge ná ria Ce cí lia
Ma ria de Oli vei ra, a Ci la do Co co, uma das ma tri ar cas da
mú si ca po pu lar de Per nam bu co pe la ha bi li da de com o
sam ba de co co. Do na Ci la par ti ci pa da fai xa em que Du- 
da sam pleia du as gra va ções da can to ra, Co ra ção de pa- 
pel e Lá vem ela cho ran do.

NANO VALDERCK

“Demiurgo” narra
relacionamento

CANTOR MARANHENSE LANÇOU O NOVO EP SEMANA PASSADA

Re ve la ção na mú si ca na ci o nal, o ma ra nhen se Na no
Val derck lan çou seu EP de es treia, De miur go. O tra ba lho
trás cin co fai xas ao to do, qua tro de las iné di tas, sen do to- 
das re pre sen tan do uma fa se di fe ren te de um re la ci o na- 
men to amo ro so. O ar tis ta além de es cre ver as mú si cas,
fez to do pro ces so de pro du ção e fi na li za ção das fai xas.

Mui to pre sen te nas re des so ci ais, o can tor es tá pou co
a pou co se des ta can do na mú si ca. Após ter ba ti do nú- 
me ros ex pres si vos em seu úl ti mo sin gle, Na no fi nal- 
men te en tre ga o es pe ra do EP de bu te, on de po de mos
co nhe cer no vas tex tu ras de sua voz e no vas fa ce tas de
sua mú si ca.

O EP “De miur go” vem com uma pe ga da R&B com
mú si cas bem me ló di cas fa lan do so bre amor, pai xão, dú- 
vi das e se xo, tu do que en vol ve um re la ci o na men to. Ar- 
tis tas co mo Ma lu ma, J Bal vin e Ari a na Gran de fo ram al- 
gu mas da in fluên ci as no pro ces so de pro du ção do can- 
tor. “De miur go” con tem uma par ce ria com o DJ e pro- 
du tor mu si cal Bru no so. Pa ra o lan ça men to do EP, Na no
ela bo rou um con cei to vi su al pró prio com di re ção de Jo- 
ta SF e Wal ber Sou sa e con tou com apoio da pro du to ra
au di o vi su al Nu me Re cords.

Na tu ral de São Luís – MA, Na no ga nhou des ta que em
2020 com o lan ça men to da mú si ca “Me Des cul pa”, que
já ul tra pas sou a mar ca de 50 mil plays ape nas no Spotify.

Na no Val derck é can tor, com po si tor e mú si co ma ra- 
nhen se. Co me çou sua car rei ra em 2018, mas des de de
cri an ça vi ven cia a cul tu ra po pu lar atra vés do Bum ba
meu Boi. O ar tis ta en vol ve-se com a mú si ca sem se
pren der a ró tu los, car re gan do in fluên ci as re gi o nais e in- 
ter na ci o nais no seu tra ba lho, acre di tan do que a mú si ca
é a me lhor for ma de ex ter na li zar os sen ti men tos.

São Luís, quinta-feira, 29 de abril de 2021
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