
São Luís registra mais 
mortes que nascimentos

no período de um mês

Ano XCV   Nº 36.394  |   SÃO LUÍS-MA, SEGUNDA-FEIRA, 03 DE MAIO DE 2021   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232-0262@OImparcialMA

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE       Transparentes         APARTE 
SEG 03/05/2021
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10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Quem cria ou inventa os atos são os atores públicos, imprensa destrin-
cha e filtra os fatos para noticiar. Jamais existiu manchete mais ou me-
nos relevante, surge e desaparece do comentário popular resignado ao 
interesse, comoção ou nova bomba na boca do povo.

O Imparcial, quase 100 anos

CPI deve convocar 
governadores e 

prefeitos para depor 
no Senado Federal
Cinco ministros, quatro 

governadores, quatro prefeitos, 13 
secretários estaduais e municipais de 
saúde e um integrante do Supremo 
Tribunal Federal (STF) podem ser 

convocados. PÁGINA 2

Como fazer para não cair no "golpe do amor"
A Receita Federal faz um alerta para golpes bastante conhecidos que 

reiteradamente vêm fazendo vítimas no país. Três golpes recorrentes que 
voltaram a ser relatados recentemente são variantes dos denominados 

“Golpes do Amor”. PÁGINA 7

Pelo segundo mês desde que se iniciou a pandemia da Covid-19, São Luís registrará um mês com mais óbitos do que nascimentos. Com 
cerca de 1 milhão de habitantes, a cidade teve até a última sexta-feira (30/04), 632 óbitos e 581 nascimentos, diferença de 51 óbitos a mais 

do que nascidos vivos, registrando o segundo mês com decréscimo populacional de sua história.  PÁGINA 8

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Aluísio Mendes 
assume liderança na 

Câmara e projeta 
cenário para 2022

Deputado federal assumiu 
recentemente o bloco PSC, PTB e PROS 
e defende o equilíbrio para aprovar as 
pautas positivas para o Brasil e evitar 

que o país caia em colapso.
PÁGINA 3

Maranhense de 14 anos brilha na base do Galo
Ele já nasceu com nome de craque. Isaack Veron, 14 anos, nascido no bairro 

do Anil, em São Luís, acaba de ser contratado pelo Atlético-MG. A viagem com 
destino a Belo Horizonte ainda não tem data marcada, mas poderá ocorrer 

ainda neste semestre. PÁGINA 9

Saiba quais filmes e séries estreiam em maio na Netflix
PÁGINA 10

PELA 2ª VEZ NA HISTÓRIA
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A CPI da Pandemia pode votar ainda a convocação dos governadores João Doria (São
Paulo), Wilson Lima (Amazonas), Rui Costa (Bahia) e Hélder Barbalho (Pará)

“Ga bi ne te do ódio”

Con vi tes e in for ma ções

PANDEMIA

CPI deve convocar 
governadores e prefeitos

A
CPI da Pan de mia po de vo tar
a par tir da pró xi ma se ma na a
con vo ca ção de cin co mi nis- 
tros de Es ta do, qua tro go ver- 

na do res, qua tro pre fei tos, 13 se cre tá- 
ri os es ta du ais e mu ni ci pais de saú de e
um in te gran te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF). Dos 209 re que ri men tos
que ain da aguar dam de li be ra ção do
co le gi a do, 134 são pe di dos de con vo- 
ca ção. Ou tros 73 são de con vi te e ape- 
nas dois de in for ma ções.

Os par la men ta res su ge rem a con- 
vo ca ção dos mi nis tros Pau lo Gue des
(Eco no mia), Wal ter Bra ga Net to (De- 
fe sa e ex-Ca sa Ci vil), Luiz Edu ar do Ra- 
mos (Ca sa Ci vil e ex-Se cre ta ria de Go- 
ver no), Mar cos Pon tes (Ci ên cia, Tec- 
no lo gia e Ino va ções) e Da ma res Al ves
(Mu lher, Fa mí lia e Di rei tos Hu ma- 
nos). O mi nis tro Wag ner Ro sá rio, da
Con tro la do ria Ge ral da União (CGU),
é cha ma do a de por em um pe di do de
con vi te. Há ain da re que ri men tos pa ra
a con vo ca ção do ex-mi nis tro Er nes to
Araú jo (Re la ções Ex te ri o res).

A CPI da Pan de mia po de vo tar ain- 
da a con vo ca ção dos go ver na do res
João Do ria (São Pau lo), Wil son Li ma
(Ama zo nas), Rui Cos ta (Bahia) e Hél- 
der Bar ba lho (Pa rá). Wel ling ton Di as
(Pi auí) é con vi da do co mo re pre sen- 
tan te do Fó rum de Go ver na do res.

O pre fei to de Ma naus (AM), Da vid
Al mei da, é al vo de três re que ri men- 
tos. Além de le, há pe di dos pa ra a con- 
vo ca ção dos ges to res de Cha pe có
(SC), João Ro dri gues; Ilha Be la (RJ),
To ni nho Co luc ci; e São Lou ren ço
(MG), Wal ter Les sa. Ou tro re que ri- 
men to pe de a con vo ca ção do ex-pre- 
fei to de For ta le za (CE), Ro ber to Cláu- 

dio.
A CPI da Pan de mia po de vo tar ain- 

da a con vo ca ção dos se cre tá ri os es ta- 
du ais de Saú de de Ala go as, Ama zo- 
nas, Bahia, Ce a rá, Ma ra nhão, Pa rá,
Pa raí ba, Per nam bu co, Pi auí, Ser gi pe e
Rio Gran de do Nor te. Além de les, po- 
dem ser con vo ca das a de por as ges to- 
ras mu ni ci pais de Saú de de Ma naus e
de Por to Se gu ro (BA). Há ain da re que- 
ri men tos pa ra a con vo ca ção de ex-se- 
cre tá ri os do Ama zo nas, do Dis tri to
Fe de ral e de For ta le za.

De to dos os re que ri men tos que
aguar dam apre ci a ção, ape nas qua tro
têm da ta con fir ma da de vo ta ção. Eles
se re fe rem à con vo ca ção de Fa bio
Wajn gar ten, ex-se cre tá rio es pe ci al de
Co mu ni ca ção So ci al da Pre si dên cia
da Re pú bli ca. Em en tre vis ta à re vis ta
Ve ja, Wajn gar ten afir mou que hou ve
“in com pe tên cia” e “ine fi ci ên cia” de
ges to res do Mi nis té rio da Saú de pa ra
ne go ci ar a com pra de va ci nas. Os
qua tro pe di dos de vem ser vo ta dos na
pró xi ma ter ça-fei ra (4).

Os se na do res po dem apre ci ar ain- 
da a con vo ca ção do cha ma do “ga bi- 
ne te do ódio”: um gru po de ser vi do res
que atua nas re des so ci ais da Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca e é sus pei to de
pro mo ver uma cam pa nha de de sin- 
for ma ção du ran te a pan de mia. Po- 
dem ser cha ma dos a de por os as ses- 
so res Tér cio Ar naud To maz, Jo sé
Matheus Go mes e Ma teus Ma tos Di- 
niz, além do se cre tá rio de Co mu ni ca- 
ção da Pre si dên cia, Flá vio Ro cha.

Dos 73 re que ri men tos de con vi te,
16 se re fe rem à re a li za ção de au di ên- 
ci as pú bli cas. Eles su ge rem a par ti ci-
pa ção de re pre sen tan tes de uni ver si-
da des, en ti da des mé di cas, or ga nis- 
mos mul ti la te rais de saú de, go ver nos
es ta du ais, pre fei tu ras, hos pi tais pú- 
bli cos e pri va dos, san tas ca sas, es pe- 
ci a lis tas em re la ções in ter na ci o nais,
ór gãos de con tro le e ins ti tu tos de pes- 
qui sa. Um re que ri men to tam bém su- 
ge re a pre sen ça de in fec to lo gis tas pa- 
ra “pres tar in for ma ções so bre as evi-
dên ci as ci en ti fi cas que com pro vam a
efi cá cia do tra ta men to pre co ce con tra
a co vid-19”.

Os se na do res apre sen tam ain da re- 
que ri men tos pa ra ou vir re pre sen tan- 
tes de la bo ra tó ri os que de sen vol vem
ou já pro du zem va ci nas con tra o co-
ro na ví rus. São eles: Ins ti tu to Bu tan- 
tan, Si no vac, Fun da ção Oswal do
Cruz, As tra Ze ne ca, União Quí mi ca,
Ins ti tu to Gamaleya, Ins ti tu to do So ro
da Ín dia e Jans sen.

Os dois re que ri men tos de in for ma- 
ção pen den tes de vo ta ção so li ci tam
da dos à Se cre ta ria de Co mu ni ca ção
So ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca e
ao Mi nis té rio da Saú de. O pri mei ro se
re fe re a pro pa gan das, cam pa nhas ou
in ser ções mi diá ti cas re a li za das pe lo
go ver no fe de ral em te mas re la ci o na- 
dos à pan de mia. O se gun do pe de in- 
for ma ções so bre a com pra de exa mes
pa ra a de tec ção da co vid-19.

PROJETO

Senado aprova quebra de patente temporária de vacinas

A PROPOSTA, RESULTADO DO APENSAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI,  AGORA SEGUE PARA A ANÁLISE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Se na do apro vou por 55 vo tos a
fa vor e 19 con tra, a pro pos ta que au to- 
ri za o go ver no bra si lei ro a de cre tar a
li cen ça com pul só ria tem po rá ria de
pa ten tes de va ci nas, tes tes de di ag- 
nós ti co e me di ca men tos pa ra o en- 
fren ta men to da co vid-19, que já ma- 
tou mais de 400 mil bra si lei ros. A pro- 
pos ta, re sul ta do do apen sa men to de
dois pro je tos de lei, o PL 12/2021 e o
PL 1.171/2021, te ve co mo re la tor se- 
na dor Nel si nho Trad (PSD-MS), que
re di giu um tex to subs ti tu ti vo do re la- 
tor. A ma té ria, ago ra, se gue pa ra a
aná li se da Câ ma ra dos De pu ta dos.

“Os tra ta dos dos quais o Bra sil é
par te per mi tem o li cen ci a men to
com pul só rio de pa ten tes e exis te pre- 
vi são le gal pa ra tal na le gis la ção bra si- 
lei ra. Con tu do, di an te da mag ni tu de
da tra gé dia tra zi da pe la pan de mia do
co ro na ví rus, es sa le gis la ção po de ser
aper fei ço a da, de for ma a agi li zar o li- 
cen ci a men to com pul só rio dos in su- 
mos, me di ca men tos e va ci nas de que
o nos so país tan to pre ci sa”, de fen deu
o re la tor, pro pon do mo di fi ca ções à
Lei de Pro pri e da de In te lec tu al.

“Pro po mos pre ver que po de rá ser
con ce di da li cen ça com pul só ria quan- 

do não fo rem aten di das as ne ces si da- 
des de emer gên cia na ci o nal ou de in- 
te res se pú bli co, de cla ra dos em lei ou
ato do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ou di- 
an te de es ta do de ca la mi da de pú bli ca
de âm bi to na ci o nal, de cre ta do pe lo
Con gres so Na ci o nal”, acres cen tou o
se na dor.

O PL 12/2021, de au to ria do se na- 
dor Pau lo Paim (PT-RS), dis pen sa va o
Bra sil de cum prir al gu mas exi gên ci as
ado ta das pe la Or ga ni za ção Mun di al
do Co mér cio (OMC) no Acor do so bre
As pec tos dos Di rei tos de Pro pri e da de
In te lec tu al Re la ci o na dos ao Co mér cio
(Trips) en quan to du ras se a pan de- 
mia.

O subs ti tu ti vo de Trad re ti rou es sa
pre vi são e ob ser vou no re la tó rio que
não é pos sí vel sus pen der, por meio de
uma le gis la ção fe de ral, um tra ta do in- 
ter na ci o nal, mes mo que par ci al men- 
te.

Já o PL 1.171/2021, dos se na do res
Ot to Alen car (PSD-BA), Es pe ri dião
Amin (PP-SC) e Ká tia Abreu (PP-TO),
pre via a “li cen ça com pul só ria, tem- 
po rá ria e não ex clu si va” do an ti vi ral
Rem de si vir, pri mei ro me di ca men to a
ter re co men da ção em bu la pa ra tra ta- 

men to de pa ci en tes com o no vo co ro-
na ví rus, o an ti vi ral foi li be ra do pe la
An vi sa pa ra tra ta men to da co vid-19.
Na jus ti fi ca ti va do pro je to, os au to res
des ta ca ram o pre ço ele va do do me di- 
ca men to, em tor no de R$ 13 mil, en- 
quan to que, no ex te ri or, o re mé dio
cus ta US$ 300 (R$ 1,6 mil, con si de ran-
do o fe cha men to do câm bio de ho je).

O tex to de Nel si nho Trad pro põe,
em si tu a ções de emer gên cia co mo a
atu al pan de mia, cri ar du as eta pas no
pro ces so de li cen ças com pul só ri as,
de acor do com a Agên cia Se na do. Na
pri mei ra, de cla ra da a si tu a ção de
emer gên cia, o Po der Exe cu ti vo de ve rá
pu bli car, em até 30 di as, uma lis ta de
pa ten tes re la ci o na das a pro du tos e
pro ces sos es sen ci ais pa ra o com ba te à
pan de mia. Na prá ti ca, se ria uma lis ta
de pa ten tes que po de ri am vir a ser li-
cen ci a das de ma nei ra com pul só ria.

Na se gun da eta pa, se ri am efe ti va- 
men te con ce di das li cen ças ape nas de
pa ten tes da lis ta de pri o ri da de pa ra as
quais sur gis sem pro pos tas efe ti vas e
ba se a das em con di ções ob je ti vas de
mer ca do, ca pa ci ta ção tec no ló gi ca e
de in ves ti men tos pa ra sua pro du ção
no país.

Bol so na ro aguar da PRTB

Re for ma tri bu tá ria
de ve ser fa ti a da em
qua tro par tes

Com a ins ta la ção da CPI da Co vid, que in ves ti ga rá
ações e omis sões do go ver no na pan de mia, o Pla nal to
cor re pa ra ten tar em pla car uma agen da po si ti va. O ob- 
je ti vo é ace le rar as re for mas tri bu tá ria e ad mi nis tra ti va.
O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL), pre ten de
fa ti ar a tri bu tá ria em qua tro, com dois tex tos que tra mi- 
ta ri am na Ca sa e dois do Se na do — on de o pre si den te
Ro dri go Pa che co (DEM-MG), ou tro ali a do do Exe cu ti vo,
de ve con tri buir pa ra apro var o pro je to.

A ideia, co mo Li ra afir mou nes ta se ma na, é cons truir
um ca mi nho pa ra a apro va ção co me çan do pe los pon tos
de con sen so. Por is so, ou tros pro je tos que são al vo de
dis cór dia en tre par la men ta res de vem ser dei xa dos de
la do. A ar ti cu la ção se con cen tra rá na PEC 45/2019, de
au to ria do de pu ta do Ba leia Ros si (MDB-SP) e re la ta da
por Agui nal do Ri bei ro (PP-PB). O re la tor tem até se gun- 
da-fei ra pa ra apre sen tar o pa re cer.

A in ten ção do Mi nis té rio da Eco no mia em acor do
com a pre si dên cia da Câ ma ra, de fa ti ar a re for ma tri bu- 
tá ria, foi con fir ma da pe lo de pu ta do Ri car do Bar ros (PP-
PR), lí der do go ver no na Ca sa. Ele dis se que a sim pli fi ca- 
ção de tri bu tos de ve ser o pri mei ro pas so, por is so o Exe- 
cu ti vo pre ten de ini ci ar a dis cus são pe la Con tri bui ção
so bre Bens e Ser vi ços (CBS), que é a fu são do PIS/Co fins.
“Va mos co me çar pe la sim pli fi ca ção tri bu tá ria. De pois,
va mos avan çar na di re ção de or ga ni zar mos um sis te ma
tri bu tá rio mais fá cil pa ra o con tri buin te, por tan to mais
sim ples, que cus te me nos pa ra pa gar cor re ta men te os
im pos tos — ho je, te mos um exér ci to de fun ci o ná ri os
nas em pre sas só cui dan do de cum prir as tri bu tá ri as — e
tam bém uma tri bu ta ção mais jus ta”, fri sou.

Ele tam bém res sal tou que a PEC da re for ma ad mi nis- 
tra ti va (32/2020), vol ta da a al te rar as re gras de es ta bi li- 
da de dos ser vi do res, de ve ser vo ta da em maio, com o fim
das au di ên ci as pú bli cas na Co mis são de Cons ti tui ção e
Jus ti ça (CCJ), mar ca do pa ra o dia 14. “A má qui na bra si- 
lei ra cus ta 14% do Pro du to In ter no Bru to. A mé dia na
co mu ni da de eu ro peia é de 9%, e no Ja pão, 5%. En tão,
quem sa be da qui a 30 anos nós pos sa mos ter uma má- 
qui na efi ci en te, com pro me ti da com a qua li da de do ser- 
vi ço pú bli co, com me ri to cra cia pa ra aque les que se de- 
di cam”, des ta cou.

Em au di ên cia da CCJ, on tem, Pau lo Ue bel, ex-se cre- 
tá rio es pe ci al de Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e Go ver no
Di gi tal do Mi nis té rio da Eco no mia, tam bém ci tou que o
Bra sil tem um dos mo de los pú bli cos mais ca ros do
mun do. A por cen ta gem exa ta, se gun do le van ta men to
da Con fe de ra ção Na ci o nal da In dús tria, pu bli ca do no
ano pas sa do, é de 13,4% do PIB gas tos com sa lá ri os de
ser vi do res ati vos e ina ti vos.

O ar gu men to de que a pro pos ta ata ca pri vi lé gi os e
aca ba com o in cha ço do fun ci o na lis mo pú bli co, co mo
ar gu men tam os de fen so res do pro je to, foi du ra men te
cri ti ca do por de pu ta dos de opo si ção. Pa ra Fer nan da
Mel chi on na (PSol-RS), o fim da es ta bi li da de de car rei ra
em al gu mas áre as po de per mi tir que ór gãos pú bli cos vi- 
rem ca bi de de em pre go, pois au to ri da des po de ri am in- 
di car e de mi tir ser vi do res com li ber da de.

“Es sa pro pos ta não aca ba com pri vi lé gi os, ela os au- 
men ta, ge ra ca bi des de em pre go no ser vi ço pú bli co”,
dis se. E con ti nu ou: “Al guém que não tem es ta bi li da de,
que não in te gra o Es ta do, de pois ter uma ava li a ção ne- 
ga ti va e sair dos qua dros, po de le var uma sé rie de da dos
ou ser cap ta do pa ra cor rup ção. Nós es ta mos ven do uma
bar ba ri da de por par te do go ver no que faz um dis cur so
va go, ide o ló gi co, de ma gó gi co. Men te que é pa ra ata car
pri vi lé gi os, quan do, na ver da de, não faz is so. Nem Juí- 
zes, ma gis tra dos e mi li ta res es tão aqui (na pro pos ta)”,
dis pa rou.

De fen sor da agen da de re for mas, Kim Ka ta gui ri
(DEM-SP) tam bém fa lou con tra o pro je to, ao res sal tar
que o tex to não aca ba com as ele va das re mu ne ra ções de
juí zes e par la men ta res, por exem plo. “O país gas ta mais
de R$ 20 bi lhões por ano com su per sa lá ri os. É um va lor,
tra zen do pa ra a nos sa re a li da de de pan de mia, que po- 
de ria pos si bi li tar a aqui si ção de 370 mi lhões de do ses da
Co ro na Vac”, sus ten tou. “Pa ra mim, que de fen do uma
re for ma es tru tu ral no Es ta do bra si lei ro, es sa é uma re- 
for ma que não me ser ve.”

O pre si den te Jair Bol so na ro aguar da uma res pos ta da
fa mí lia de Levy Fi de lix pa ra sa ber se vai se fi li ar ao PRTB.
A ne go ci a ção tem si do con du zi da pe los fi lhos do fun da- 
dor da le gen da após a mor te de le, dia 23. 

O fa tor que po de de ter mi nar uma fu tu ra fi li a ção é a
dis po si ção da si gla de dar car ta bran ca ao che fe do Pla- 
nal to pa ra al te rar o co man do de di re tó ri os es ta du ais e
ter pe so nas de ci sões da Exe cu ti va Na ci o nal. 

“Ele (Fi de lix) ti nha su as po si ções, era um con ser va- 
dor, era uma pes soa mui to pa re ci da co mi go nos seus
po si ci o na men tos”, dis se Bol so na ro, em li ve on tem à
noi te. Re cen te men te, o pre si den te afir mou que pro cu- 
ra va uma le gen da pa ra ser “do no”. No ca so do PRTB, au- 
xi li a res ava li am que não fa ria sen ti do ele en trar em uma
si gla na ni ca e não ter o con tro le in ter no.

Na ter ça-fei ra, Bol so na ro re ce beu os três fi lhos de Fi- 
de lix. Levy Fi lho, Ka ri na e Lí via es ti ve ram no Pa lá cio da
Al vo ra da em uma reu nião com a pre sen ça de Ka ri na Ku- 
fa e Ad mar Gon za ga, ad vo ga dos elei to rais do pre si den- 
te. Levy Fi lho, se cre tá rio-ge ral do PRTB, é o prin ci pal en- 
tu si as ta da ideia de fi li ar Bol so na ro e se dispôs a dar to tal
au to no mia a ele. 

Mas Ka ri na Fi de lix re sis te. Ela tem pre ten sões de as- 
su mir, com o ma ri do, Ro dri go Ta va res, pre si den te do
PRTB-SP, o co man do da le gen da. 

Os ir mãos de ci di ram que vão de ba ter o as sun to e que

São Luís, segunda-feira, 3 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Aluísio Mendes assumiu recentemente o bloco PSC, PTB e PROS e defende o equilíbrio
para aprovar as pautas positivas para o Brasil e evitar que o país caia em colapso

SAMARTONY MAR TINS

O se nhor in te gra a Co mis são de Se gu -
ran ça Pú bli ca. Gos ta ria sa ber de que
for ma es sa te má ti ca da fle xi bi li za ção
de com pras de ar mas tem si do tra ba -
lha da pe lo se nhor?

Qual a im por tân cia da li de ran ça do
blo co pa ra o for ta le ci men to do PSC
tan to no es ta do quan to na es fe ra fe -
de ral e da união des tas le gen das?

Co mo es ti mu lar o cres ci men to pa ra
que a eco no mia do país não se ja mais
pre ju di ca da?

Qual a sua ex pec ta ti va com re la ção à
apro va ção da Re for ma Tri bu tá ria?

O pre si den te Bol so na ro de ve re tor nar
ao Ma ra nhão em maio des te ano. Na
pro gra ma ção, es tá pre vis ta uma vi si ta
ao mu ni cí pio de Al to Par naí ba pa ra a
inau gu ra ção da Pon te que li ga o Ma -
ra nhão ao Pi auí. Qual a im por tân cia
des sa obra e da pre sen ça de Bol so na ro
em um ano que an te ce de as elei ções

de 2022?

Já hou ve al gum ti po de apro xi ma ção
ou con ver sa por par te dos pré-can di -
da tos?

A ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney
tam bém vai dis pu tar as elei ções de
2022. Ca so ela saia a uma can di da tu ra
ma jo ri tá ria exis te a pos si bi li da de do
PSC apoiá-la?

Qual o fu tu ro po lí ti co de Aluí sio Men -
des no ce ná rio po lí ti co de 2022? E de
que for ma o se nhor pre ten de co lo car
em prá ti ca es te pro je to po lí ti co?

ENTREVISTA

Em busca do equilíbrio
na Câmara Federal

C
om me nos de um ano no
PSC,  o de pu ta do fe de ral
Aluí sio Men des as su miu a li- 
de ran ça do par ti do e ago ra

foi es co lhi do pa ra as su mir a fren te do
re cém-cri a do blo co par la men tar for- 
ma do por PSC, PROS e PTB pa ra con- 
du zi-los no Con gres so Na ci o nal. Com
a união, o no vo Blo co Par la men tar
con ta rá com 32 de pu ta dos re pre sen- 
tan tes de qua se to dos os es ta dos da
fe de ra ção.  Em en tre vis ta a O Im par- 
ci al, o par la men tar re ve lou a im por- 
tân cia da sua no va mis são e de que
for ma o par ti do es tá se for ta le cen do
pa ra as elei ções de 2022; a fle xi bi li za- 
ção de com pras de ar mas; o en fren ta- 
men to do no vo co ro na ví rus; a Re for- 
ma Tri bu tá ria; seu fu tu ro po lí ti co, en- 
tre ou tros as sun tos.

Pri mei ro va le pon tu ar que, o lu gar
do Bra sil no ran king de mor tes por ar- 
ma de fo go no mun do re fle te os nú- 
me ros da vi o lên cia ge ra da por cri mi- 
no sos, agen tes do cri me or ga ni za do
que ata cam a so ci e da de e que, em
qua se to das as ocor rên ci as en con- 
tram o ci da dão de bem de sar ma do,
to tal men te vul ne rá vel e sem chan ces
de de fe sa. A lei tu ra des sa re a li da de
não é mui to com ple xa se for mos ca- 
pa zes de no tar a re la ção en tre os nú- 
me ros de mor tes ge ra das pe lo cri me e

a vul ne ra bi li da de de su as ví ti mas
quan do ti ve ram su as vi das in ter rom- 
pi das em um la tro cí nio, por exem plo.
Quan tos as sas si na tos po de ri am ser
evi ta dos e sub traí dos dos ín di ces da
vi o lên cia se as ví ti mas ti ves sem co mo
se de fen der? Acre di to que nem eu
nem vo cê te mos es sa res pos ta em nú- 
me ros, mas acre di to que mui tas pes- 
so as, ten do uma ar ma em pu nho, não
mor re ri am tão pas si va men te e in de- 
fe sas di an te de um ata que cri mi no so.
Co mo Po li ci al Fe de ral e de pu ta do
mem bro da CSPC CO ve jo a fle xi bi li za- 
ção pa ra pos se de ar ma de fo go co mo
um di rei to das pes so as que de se jam
ter es se 2º ins tru men to de de fe sa e
que, so bre tu do, cum pram os re qui si- 
tos e ca pa ci da de téc ni ca pa ra o ma- 
nu seio de ar ma de fo go. Em bo ra eu
não te nha edi ta do ne nhum pro je to
que fle xi bi li ze o por te e pos se de ar- 
mas de fo go, te nho acom pa nha do es- 
sa pau ta na Câ ma ra e sou fa vo rá vel
des de que ha ja ri go ro so con tro le nos
pro ces sos de re gis tros, e que so men te
pes so as idô ne as e com as de vi das ca- 
pa ci da des psi co ló gi cas e téc ni cas te- 
nham sua pró pria ar ma de fo go.

A es co lha de meu no me pa ra li de- 
rar a no va ban ca da foi, uni ca men te,
uma de ci são con jun ta dos lí de res das
três le gen das e em acor do com os de- 
pu ta dos mem bros dos par ti dos. Tan to
o PSC quan to os de mais mem bros do
blo co têm ago ra a opor tu ni da de de
unir for ças po lí ti cas em de fe sa das

pau tas que con si de ra mos po si ti vas
pa ra o país. O PSC so zi nho con ta va
com 11 par la men ta res, o blo co uni do
con ta com 32 de pu ta dos cu jos pro pó- 
si tos con ver gem com o tra ba lho que
te mos de fen di do na Câ ma ra dos De-
pu ta dos. Não pre ci sa mos, não de ve- 
mos e não é po si ti vo pa ra o Bra sil os
ex tre mos do “quan to pi or me lhor” e
nem o do “mal não há se for do la do de
cá”. O blo co PSC-PTB e PROS de fen de
o equi lí brio. Es ta mos apro van do as
pau tas po si ti vas pa ra o Bra sil e to das
as de ci sões to ma das ob je ti vam evi tar
que o nos so país caia em co lap so
econô mi co e so ci al. Ser es co lhi do pa-
ra li de rar um blo co com pos to por par- 
ti dos do ca li bre PTB, PROS e PSC mui-
to me or gu lha, e na mes ma ou mai or
pro por ção au men ta a mi nha res pon-
sa bi li da de no pro ces so de to ma da de
de ci sões em fa vor das gran des e po si- 
ti vas mu dan ças ur gen tes e ne ces sá ri- 
as ao Bra sil.

Es ta mos em pe nha dos em ga ran tir
não ape nas o pre sen te, mas tam bém o
fu tu ro do Bra sil. La men ta vel men te
per de mos 400 mil vi das pa ra o no vo
co ro na ví rus, e mi lhões de fa mí li as es-
tão im pe di das de ge rar ren da de vi do à
pan de mia. Evi den te men te a re to ma- 
da da nos sa eco no mia não se rá fá cil,
mas acre di to em sua pos si bi li da de.
Ca be res sal tar que, as di fi cul da des do
Bra sil an te ce dem a pan de mia quan do
o Go ver no do Bra sil já so ma va es for- 
ços pa ra su pe rar o pe río do re ces si vo
da eco no mia. 

“O meu objetivo é renovar o mandato na Câmara”

RENOVAR O MANDATO NA CÂMARA FEDERAL E CONTINUAR HONRANDO A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO MARANHENSE

A Re for ma Tri bu tá ria não ex pi ra no
pró xi mo mês, con tu do já es ta mos de- 
fi nin do o for ma to da dis cus são da
pro pos ta vis to que se tra ta de uma
am pla e im pac tan te me di da. Va mos
fa ti ar os ei xos e já nas pri mei ras se ma- 
nas de maio le va re mos a RT a ple ná- 
rio. O tex to es tá em seu for ma to ini ci- 
al, co mo che gou aqui na Câ ma ra, va- 
mos al te rar o que for ne ces sá rio pa ra
tor nar o tex to pos sí vel á re a li da de
econô mi ca da po pu la ção bra si lei ra e
fac tí vel no to can te à ges tão das po lí ti- 
cas. His to ri ca men te o Bra sil ado tou
uma es tru tu ra com ple xa de tri bu ta- 
ção e o mo men to pe lo qual pas sa mos
ur ge por sim pli fi ca ção, prin ci pal men- 
te no tri bu to so bre a ren da e so bre o
con su mo.

A inau gu ra ção da pon te San ta Fi lo- 
me na-Al to Par naí ba não só é im por- 
tan te, tam bém mar ca po si ti va men te a
ges tão do pre si den te Bol so na ro que
aten de um an seio his tó ri co dos mo ra- 
do res e pro du to res de grãos da re gião.
Es ta mos fa lan do da tra ves sia en tre os
dois dos es ta dos mais im por tan tes
das fron tei ras agrí co la do Ma to pi ba,
uma obra que se rá um gran de im pac- 
to no agro ne gó cio no sul do Ma ra- 
nhão e do Pi auí. Quan to à ida do pre- 
si den te não es tá li ga da às elei ções
2022, mes mo por que Bol so na ro es te- 
ve no Ma ra nhão por di ver sas ve zes
du ran te seu man da to.

Te nho si do ques ti o na do a es se res- 
pei to por di ver sos veí cu los de im- 
pren sa. A res pos ta é bem sim ples: to- 
dos os po lí ti cos com pro me ti dos com
a po pu la ção que os ele geu não es tão,
nes se mo men to de pan de mia, fo ca- 
dos nas elei ções 2022. O ce ná rio po lí- 
ti co pa ra o pró xi mo ano ain da es tá
dis tan te pa ra pré vi as de fi ni ções. Nos

úl ti mos me ses te nho in ten si fi ca do to- 
da a ro ti na po lí ti ca na bus ca de re cur- 
sos pa ra os mu ni cí pi os e, so bre tu do,
apoi ar o for ta le ci men to da Cam pa- 
nha Na ci o nal de Va ci na ção.

Co mo res pon di an te ri or men te, o
ce ná rio po lí ti co 2022 es tá dis tan te, e o
atu al mo men to vi vi do pe lo Bra sil nos
exi ge pri o ri zar o com ba te à pan de- 
mia. So bre apoi os e pré-can di da tu ras,
pre fi ro fa lar no mo men to mais opor-
tu no e mais apro xi ma do às elei ções.

O ce ná rio es tá dis tan te, mui to po de
ser mu da do. Mas se tra tan do de meu
pro je to, pos so adi an tar que te nho o
ob je ti vo de re no var o man da to na Câ-
ma ra Fe de ral e con ti nu ar hon ran do a
con fi an ça da po pu la ção ma ra nhen se.

To dos os di as?

APAR TE AN DO

O Im par ci al, são
qua se 100 anos

Quem cria ou in ven ta os atos são os ato res pú bli cos,
im pren sa des trin cha e fil tra os fa tos pa ra no ti ci ar. Ja- 
mais exis tiu man che te mais ou me nos re le van te, sur ge e
de sa pa re ce do co men tá rio po pu lar re sig na do ao in te- 
res se, co mo ção ou no va bom ba na bo ca do po vo.

Jor nal O Im par ci al tem o pa pel de ter mi nan te na cor- 
re ta ma té ria, dei xan do ex plí ci ta o quan do, o co mo e o
porquê dos acon te ci men tos no co ti di a no. Ao lon go de
qua se 100 anos mu dou os es ti los, os pro fis si o nais, a tec- 
no lo gia e, prin ci pal men te, os in te res ses de po der bri- 
gan do com o di rei to ao di rei to das co mu ni da des. To dos
ris ca ram de al gu ma for ma o de se nho da so ci e da de que
atu al men te vi ve mos.

Sem pre vai exis tir os bas ti do res re ve lan do o ex plí ci to
em qual quer mo vi men to das pes so as, o ex ce len te jor na- 
lis ta ja mais com pac tua ou tem a per mis são de pai xões
nas li nhas que co lam no pa pel. Meio que per der a opi- 
nião pes so al, sal vos os co men ta ris tas do mun do alheio
com os achis mos da ten da dos mi la gres.

Bom mes mo es tá no jor na lis ta in ves ti ga ti vo, fra grân- 
cia ra ra nos di as de ho je. Es te ne gó cio de co pi ar sem
con sul ta da fon te cri ou uma le gião de re pro du to res en- 
xer tan do a men ti ra a ca da se gun do, aos mi lha res, aten- 
den do ao ufa nis mo na per ver sa des cons tru ção con tra a
im pren sa.

Obri ga tó rio iden ti fi car o co la ri nho bran co que ren do
es ta be le cer o do mí nio das men tes. Al guém pre ci sa avi- 
sar aos seg men tos do mi nan tes dos seus pra zos fi ni tos
na ten ta ti va de do mi nar as men tes de uma na ção.

Ina cre di tá vel a vi si o ná ria ma lu qui ce do jor na lis ta As- 
sis Cha te au bri and cri an do uma re de de co mu ni ca ção
na épo ca do país cheio de fron tei ras in ter nas. Os Diá ri os
As so ci a dos exis te no tú nel do tem po, mai or ou me nor,
so fren do do in te res se de ter cei ros na sua fu tu ra ine xis- 
tên cia, fa zen do o pa pel de ava lis ta da de mo cra cia.

Mu dou a mo da, nas ce ram e mor re ram mui tas fi gu- 
ras, os aces sos de in te ra gir es tão li be ra dos pa ra no vas
idei as. Mas, nos sa po pu la ção con ti nua no res guar do da
opi nião con ser va do ra, tal vez o me lhor ex tra to no en ten- 
di men to da des con fi an ça dos bra si lei ros nas au to ri da- 
des elei tas.

Fun da men tal re gis trar to do o com pos to de pro fis si o- 
nais que par ti ci pam da evo lu ção do im pres so diá rio, im- 
pos sí vel de ter mi nar a im por tân cia in di vi du al, to dos sa- 
bem do pa pel em per mi tir ao lei tor do re sig na do Jor nal
O Im par ci al es tar co nec ta do na ver da de. So men te a ver- 
da de.

Di a ri a men te as es ca la das tur mas dos pré-can di da tos
We ver ton Ro cha (PDT) e Car los Bran dão (PSDB) cri am
fa tos pa ra man ter ati va a bri ga do mos trar o mais po de- 
ro so na cor ri da elei to ral. In te res san te ob ser var que es- 
tra te gi ca men te o se na dor re cu ou de pois da con ver sa
com o go ver na dor ao con trá rio do Bran dão com a ne- 
ces si da de de de mons trar que o Di no de fi niu pe lo seu
no me. Quem sem pre in sis te nem sem pre mos tra for ça!

 
Se rá que al guém con sul tou a de pu ta da Clei de Cou ti- 

nho (PDT) pa ra usa rem o no me de la co mo pos sí vel vi ce-
go ver na do ra em 2022?

 
Se rá que o inu si ta do pe di do de in ves ti ga ção do de- 

pu ta do es ta du al Ne to Evan ge lis ta (DEM) tem um gos to
de con tra a fal ta de apoio na sua cam pa nha de ex-pre- 
fei to pe lo Edi val do Ho lan da (PDT)?

São Luís, segunda-feira, 3 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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CHI CO GON ÇAL VES
Pro fes sor do De par ta men to de Co mu ni -
ca ção So ci al da UF MA e se cre tá rio de
Es ta do dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci -
pa ção Po pu lar.

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta

Mistérios

O es ta do mais po bre do Bra sil tem a
me nor ta xa de mor ta li da de. O fa to foi
clas si fi ca do pe la jor na lis ta Thais
Bilenky, da re vis ta Pi auí, co mo um enig- 
ma. E ela en con trou a res pos ta no de- 
poi men to da pro mo to ra Il ma Pe rei ra e
de uma au xi li ar da ex-go ver na do ra Ro- 
se a na Sarney, que não quis se iden ti fi- 
car. Pa ra a pro mo to ra o re la ti vo con tro le
da pan de mia no Ma ra nhão es ta ria no
“fa to de as es tra das pre cá ri as res trin gi- 
rem a cir cu la ção de pes so as e, por tan to,
do ví rus”, co mo se o ví rus não ti ves se se
es pa lha do em to das as re giões do es ta- 
do. A ou tra ex pli ca ção, da au xi li ar que
não quis se iden ti fi car, lem bra as mais
fa mo sas te o ri as da cons pi ra ção: es ta ria
ha ven do sub no ti fi ca ção, co mo se al- 
guém es ti ves se es con den do os mor tos,
fa to re cha ça do, em en tre vis ta, pe lo se- 
cre tá rio Car los Lu la, com ba se em da dos
ci en tí fi cos. Mes mo as sim, pa ra a jor na- 
lis ta o nú me ro de mor tes por CO VID-19
no Ma ra nhão con ti nua um mis té rio.

Tal qual nas dis to pi as em vo ga nes sa
era apo ca líp ti ca, as ex pli ca ções ofe re- 
cem uma so lu ção trá gi ca, já que, nes se
ca so, se po de pro mo ver Bol so na ro a
Mes si as, pois as es tra das fe de rais es tão
em pe ti ção de mi sé ria, os prin ci pais
paí ses do mun do proi bi ram vo os pa ra o

Bra sil por con ta do nú me ro cres cen te
de mor tes e mi lhões de fa mí li as cor ta- 
ram as op ções de la zer por con ta do de- 
sem pre go e per da de ren da.  Ou se ja,
sem es tra da, em pre go e ren da, o ví rus
dei xa ria de se es pa lhar? É cla ro que as
di nâ mi cas po pu la ci o nais in ter fe rem na
pro li fe ra ção do ví rus, mas não ex pli ca o
Ma ra nhão. Co mo di ria Ro bin, “San ta Ig- 
no rân cia”. 

Nes te ca os que é o Bra sil, Bilenky
pro cu rou uma so lu ção pa ra o mis té rio
sem le var em con ta a ge o gra fia po lí ti ca
do país: o Ma ra nhão, ao con trá rio do
Bra sil, tem go ver no e is so faz uma di fe- 
ren ça enor me na ho ra de se en fren tar,
ao mes mo tem po, uma cri se sa ni tá ria,
econô mi ca e po lí ti ca.

É cla ro que a pan de mia se es pa lha de
for ma de si gual pe lo pla ne ta, con si de- 
ran do as di nâ mi cas po pu la ci o nais, os
ser vi ços de saú de, as ações es tra té gi cas
de com ba te ao ví rus. Mas, de pois de um
ano de pan de mia, sem ações es tra té gi- 
cas, o Ma ra nhão es ta ria em um ca os
com ple to, co mo es tá bei ran do o Bra sil
na au sên cia de um go ver no de en fren ta- 
men to à pan de mia. Al gu mas ações têm
si do fun da men tais no com ba te ao co ro- 
na ví rus no ter ri tó rio ma ra nhen se: a)
am pli a ção cons tan te da re de es ta du al
de saú de, o que já vi nha sen do fei to an- 
tes da pan de mia e con ti nua acon te cen- 
do com in ves ti men tos re gi o na li za dos;
b) mo ni to ra men to ci en tí fi co da pan de- 
mia no mun do, no país e no es ta do com
ações es tra té gi cas de in ter ven ções, ar ti- 

cu lan do cri té ri os sa ni tá ri os, so ci ais,
econô mi cos e cul tu rais; c) diá lo go per- 
ma nen te com os di fe ren tes se to res da
so ci e da de ma ra nhen se, com em pre sá- 
ri os, mo vi men tos so ci ais, co mu ni da des
re li gi o sas etc; d) as ar ti cu la ções na ci o- 
nais e in ter na ci o nais que o go ver na dor
Flá vio Di no tem fei to pa ra ga ran tir equi-
pa men tos, me di ca ção, va ci na e di rei tos
fun da men tais ne ga dos por Bol so na ro.

Nes sa con ver gên cia de cri ses –
econô mi ca, sa ni tá ria e po lí ti ca, o Go- 
ver no do Es ta do, além de for ta le cer os
ser vi ços de saú de e cri ar no vos ser vi ços,
a exem plo da Re de Cui dar, lan çou vá ri- 
os pro gra mas de apoio aos mais atin gi- 
dos pe la cri se sa ni tá ria e econô mi ca. E
pro cu rou re for çar a agri cul tu ra fa mi li ar,
a exem plo do Pro gra ma de Aqui si ção de
Ali men tos (PAA), o Pro gra ma Ma ra nhão
Qui lom bo la e o Ma ra nhão Ver de – Ei xo
In dí ge na. 

Tan to as ini ci a ti vas nas áre as ur ba-
nas, co mo as ini ci a ti vas na área ru ral vi- 
sam en fren tar a in se gu ran ça ali men tar
que se aba teu so bre as fa mí li as, na au- 
sên cia de um con sis ten te pro gra ma na- 
ci o nal de au xí lio emer gen ci al (ren da
mí ni ma) e po lí ti ca de pro te ção ao em- 
pre go e às pe que nas e mé di as em pre sas.
No mo men to, a me ta é ga ran tir aces so à
va ci na e co mi da na me sa dos ma ra- 
nhen ses. E so bre is to não há mis té rio,
bas ta cui dar bem do di nhei ro pú bli co,
tra ba lhar em equi pe e fo car na de fe sa
da vi da.

O Censo de 2020

Na vo ta ção do Or ça men to pa ra 2021, pas- 
sou mais ou me nos des per ce bi do o cor te or- 
ça men tá rio qua se to tal dos re cur sos pa ra a
re a li za ção do Cen so De mo grá fi co de 2020,
pre vis to pa ra re a li zar-se nes te ano, uma vez
que fo ra adi a do do ano pas sa do, da ta cor re ta
de sua fei tu ra, se gun do a le gis la ção per ti- 
nen te. Con tu do, pa ra ter-se uma ideia do
que tal me di da dos con gres sis tas sig ni fi cou,
bas ta sa ber-se que di an te do fa to a Eco no- 
mis ta Su sa na Cor dei ro Guer ra, Pre si den te
do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE), ór gão res pon sá vel pe la pes qui- 
sa, exo ne rou-se do car go. E que, mais re cen- 
te men te, o pró prio Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral- STF- pro vo ca do de fe riu li mi nar em que
de ter mi na ao Exe cu ti vo re a li zá-lo nes te ano
ina di a vel men te.

A ques tão é que a su pres são dos re cur sos
or ça men tá ri os pa ra o tra ba lho, pe los De pu- 
ta dos e Se na do res, tor nou to tal men te in viá- 
vel a sua ela bo ra ção e a Pre si den te do ór gão
não se dispôs a as su mir a res pon sa bi li da de
pe la omis são que tal si tu a ção re pre sen ta.
Mas en tão o que de tão im por tan te se con- 
tém no Cen so que, nem di an te de uma pan- 
de mia co mo a atu al, não dá pa ra es pe rar a
mu dan ça do ce ná rio pa ra que pos sa ser fei- 
to? O ex-Pre si den te do ór gão, Pau lo Ra be lo
de Cas tro, che gou a di zer so bre o as sun to
que o can ce la men to do Cen so é uma ca tás- 
tro fe com pa rá vel a pan de mia, a de ci são do
Con gres so é uma ig no rân cia e que o gas to
fei to ne le é o úni co, jun to com o da aqui si ção
de va ci nas, es sen ci al em 2021.

Sen do uma pes qui sa re a li za da jun to a to- 
da po pu la ção, em seu pró prio do mi cí lio, o
Cen so é o mais com ple to le van ta men to so- 
ci o e conô mi co que se re a li za no país. Eis por- 
que a pe ri o di ci da de de sua re a li za ção é de- 

maio de 1991, tan to em fun ção de cus tos,
quan to de apu rar ca rac te rís ti cas po pu la ci o- 
nais que di zem res pei to a as pec tos de mo- 
grá fi cos es tru tu rais, que não se al te ram em
pe río dos cur tos.

De ou tro la do, o Cen so cons ti tui a prin ci- 
pal fon te de re fe rên cia pa ra o CO NHE CI- 
MEN TO DAS CON DI ÇÕES DE VI DA DA PO- 
PU LA ÇÃO EM TO DOS OS MU NI CÍ PI OS DO
PAÍS.  A di vul ga ção de seus re sul ta dos ocor re
sob vá ri os cri té ri os, abran gen do in for ma- 
ções pa ra o país co mo um to do, su as Gran- 
des Re giões, Uni da des da Fe de ra ção, Me sor- 
re giões, Mi cror re giões, Re giões Me tro po li ta- 
nas, Mu ni cí pi os, Dis tri tos, Sub dis tri tos e Se- 
to res Cen si tá ri os. Ele per mi te a iden ti fi ca ção
de ca rac te rís ti cas fí si cas dos do mi cí li os e as
ét ni co-ra ci ais, as da nup ci a li da de, do nú cleo
fa mi li ar, da fe cun di da de, da re li gião ou cul- 
to, da de fi ci ên cia, da mi gra ção in ter na ou in- 
ter na ci o nal, da edu ca ção, do des lo ca men to
pa ra es tu do, tra ba lho e ren di men to e da
mor ta li da de da po pu la ção do país. Is to é:
com as in for ma ções ob ti das no Cen so, tem-
se um co nhe ci men to da re a li da de na ci o nal
em to dos os as pec tos re le van tes pa ra pen sa- 
rem-se ações con cre tas de in ter ven ção so- 
bre es tes. Em úl ti ma pa la vra: sem o Cen so
não po de ha ver bom pla ne ja men to.

Do pon to de vis ta fe de ra ti vo, em bo ra se ja
des co nhe ci do da gran de mai o ria da po pu la- 
ção e até de li de ran ças po lí ti cas e ad mi nis- 
tra ti vas, o Cen so cum pre um pa pel cru ci al
na me di da em que os da dos da po pu la ção
que ele apu ra são uti li za dos pa ra os re pas ses
do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os
(FPM) e pa ra uma sé rie de ou tras trans fe rên- 
ci as da União pa ra os en tes sub na ci o nais. A
ex-Pre si den te do ór gão lem brou, em ar ti go
em que se des pe diu da fun ção, que “em
2019, do mon tan te to tal, cer ca de R$396 bi- 
lhões que fo ram trans fe ri dos pe la União a
Es ta dos e Mu ni cí pi os, al go co mo R$251 bi- 

que con si de ra ram da dos de po pu la ção”.
Com a trans fe rên cia da pes qui sa pa ra

2022 ou até mes mo de pois, au men tam-se as
in cer te zas no re la ci o na men to fe de ra ti vo,
uma vez que ao fa zê-la só no pró xi mo ano,
acu mu la-se um pe río do de 12 anos des de a
re a li za ção do úl ti mo Cen so. Com is so, se
pro lon ga, por exem plo, a si tu a ção de con ge-
la men to dos co e fi ci en tes do FPM nos va lo- 
res de 2018 até a re a li za ção do pró xi mo Cen- 
so, se gun do es ta be le ceu a lei 165/2019. Ou
se ja: uma de fa sa gem de 4 anos, que po de
sig ni fi car gran de per da de re cur sos por par te
dos mu ni cí pi os em que o per fil de mo grá fi co
mu dou nes se tem po, ha bi li tan do-os ao re- 
ce bi men to de uma mai or fa tia de re cur sos.

Tam bém se de ve con si de rar que até pa ra
me lhor es tra té gia de com ba te a pan de mia
do co ro na ví rus, “o Cen so De mo grá fi co per- 
mi ti rá de ta lhar a po pu la ção em ris co (por
ida de e se xo) pa ra cam pa nhas de va ci na ção,
des ta can do as con di ções de in fra es tru tu ra e
ar ran jos do mi ci li a res que fa vo re cem mai or
ou me nor dis se mi na ção do con tá gio”, ain da
nas pa la vras de Su sa na Guer ra. O mes mo se
apli ca pa ra a edu ca ção, com o cál cu lo das ta-
xas de co ber tu ra, pa ra a po lí ti ca de trans fe- 
rên cia de ren da, com o Bol sa fa mí lia e os au- 
xí li os emer gen ci ais.

Por tan to, a pres são pe la re a li za ção ime di-
a ta do Cen so não é ca pri cho po lí ti co, mas
ne ces si da de ina diá vel de con tar-se com a
prin ci pal fon te de in for ma ções so bre o país
atu a li za da, já que é a par tir de la que se de se-
nham as prin ci pais po lí ti cas pú bli cas na ci o- 
nais e lo cais. Além des se as pec to, a re a li za- 
ção da pes qui sa ago ra se ria uma opor tu ni- 
da de úni ca de sub me ter-se a po pu la ção bra- 
si lei ra a tes ta gem uni ver sal quan to ao con tá- 
gio pe lo co ro na ví rus, ta re fa es sa que po de ria
ser re a li za da pe los pró pri os re cen se a do res,
trei na dos pa ra tal fim.

ADRI A NA VI EI RA
Jor na lis ta

Luiz Pi nho Ro dri gues e
seu le ga do ins pi ra dor

Co mo jor na lis ta e ges to ra de co mu ni ca ção es tra té gi ca e re pu- 
ta ção que sou, me fas ci na des co brir pes so as com vi das ins pi ra do- 
ras nas en tre vis tas que fa ço em meu tra ba lho. É um ver da dei ro
pri vi lé gio es se ofí cio, pois aca bo apren den do mui to com es sas
per so na gens re ais que cru zam o meu ca mi nho. Eu me tor no tam- 
bém al guém me lhor, es prei tan do es sas al mas ele va das em su as
his tó ri as de vi da.

E ago ra, eis que me de pa ro com um le ga do de vi da e tra ba lho
tão ri co e múl ti plo, que mes mo sem tê-lo co nhe ci do pes so al men- 
te, já me in cluo na gran de le gião de ad mi ra do res do pro fes sor Luiz
Pi nho Ro dri gues. 

Com mui ta hon ra re ce bi de sua fa mí lia uma mis são que tem si- 
do pra ze ro sa e de sa fi a do ra: En tre vis tar aque les que co nhe ce ram
e con vi ve ram com es se ho mem exem plar, pa ra aju dar a fa mí lia
Ro dri gues na mon ta gem de uma gran de e jus ta ho me na gem bi o- 
grá fi ca, no ano em que o Prof. Luiz com ple ta seu cen te ná rio de
nas ci men to.

Ain da es tou na me ta de des sa mis são, mas já pos so adi an tar
que tem si do una ni mi da de a se guin te ca rac te rís ti ca des se ho- 
mem que a tan ta gen te aju dou em vi da: Ele foi um Vi si o ná rio! To- 
dos dis se ram is so nas en tre vis tas já re a li za das.

Fe liz do ho mem que vi veu pa ra cons truir, amar e trans for- 
mar… Pois aque le que mu da o mun do a seu re dor, há de ser eter- 
no co mo o pro fes sor Luiz se re ve la ago ra.

Um ma ri do e pai ex tre ma men te de di ca do e amo ro so. Um
odon tó lo go de ex ce lên cia má xi ma e am pla cli en te la, um pro fes- 
sor do cur so de Odon to lo gia que além da téc ni ca, en si na va va lo- 
res e ins pi ra va seus do cen tes.

Um en xa dris ta ama dor que usa va os de sa fi os ló gi cos do xa drez
pa ra des per tar em cri an ças e jo vens ha bi li da des co mo ra ci o cí nio,
agi li da de e até mes mo va lo res co mo ami za de e éti ca.

Um em pre en de dor vi si o ná rio, um ges tor de su ces so, um edu- 
ca dor na to, do ta do de ra ra in te li gên cia e mui ta de ter mi na ção pa- 
ra per se guir seus so nhos até con quis tá-los. E mes mo com tan tos
ad je ti vos na ba ga ga em, era aci ma de tu do um ho mem sim ples e
mui to hu ma no, com um for te ca ris ma que en can ta va a to dos, em
es pe ci al os alu nos da es co la fun da da por sua es po sa, ou tra edu ca- 
do ra bri lhan te e vi si o ná ria, que mol da ria com seu tra ba lho to do o
fu tu ro edu ca ci o nal ma ra nhen se.

Prof. Luiz e sua ama da es po sa e edu ca do ra Ma ria Iza bel Pe rei ra
Ro dri gues cons truí ram as ba ses só li das da que le que é ho je – após
mais de 60 anos – o Gru po Edu ca ci o nal Dom Bos co, for ma do pe lo
ex po nen ci al Co lé gio Dom Bos co e pe lo Cen tro Uni ver si tá rio
UNDB; sob o co man do de su as fi lhas e ne tos, que her da ram igual
pai xão pe lo tra ba lho em prol da edu ca ção.

O pro fes sor Luiz fa le ceu ain da jo vem, mas dei xou um con jun to
im por tan te de obras, ami za des e me mó ri as que o fa zem ser mui to
lem bra do, e sem pre com sau da des, por to dos que com ele con vi- 
ve ram. Nes se do min go, dia 02 de maio, Luiz Pi nho Ro dri gues
com ple ta 100 anos de nas ci men to. E pa ra ce le brar es se le ga do de
amor se me a do por ele en quan to vi vo, a fa mí lia Ro dri gues pro mo- 
ve uma mis sa de ação de gra ças.

Es sa mis sa inau gu ra as ho me na gens alu si vas ao cen te ná rio de
nas ci men to do Prof. Luiz Pi nho Ro dri gues, que acon te ce rão ao
lon go des se ano, e que res ga tam a his tó ria de vi da e a me mó ria
afe ti va de fa mi li a res, ami gos, ex-alu nos e co le gas des se ho mem
ins pi ra dor e à fren te de seu tem po; o qual as no vas ge ra ções me re- 
cem des co brir e co nhe cer. 

Em pro du ção já, ações co mo en tre vis tas, bi o gra fia, ex po si ção e
do cu men tá rio que es tão sen do pro du zi dos por uma equi pe de
pro fis si o nais na qual me in cluo com pra zer, e ca pi ta ne a das de
for ma mui to amo ro sa pe las fi lhas Ce res Mu rad e Eli za beth Ro dri- 
gues e pe las ne tas Re be ca, Raís sa e Isa bel la. Elas que as sim a es po- 
sa Ma ria Iza bel o co nhe ce ram me lhor que to dos, que rem di vi dir
com a co mu ni da de es sa his tó ria tão cheia de exem plos e ações
edi fi can tes. É co mo abrir um por ta joi as pa ra es pa lhar bri lho e luz
num mo men to em que pre ci sa mos des ses exem plos no bre.

Co mo diz a Bí blia, no li vro de Ecle siás ti co 6,36 “Se vi res um sá- 
bio, ma dru ga pa ra es tar com ele”. Nes ses tem pos pan dê mi cos, es- 
se con se lho bí bli co se tor na ain da mais re le van te e ne ces sá rio. Eu
da qui, já agra de ço ao Prof. Luiz Pi nho Ro dri gues pe la opor tu ni da- 
de de ir me ins pi ran do tão for te men te, mes mo que de for ma in di- 
re ta.

E que em bre ve, atra vés da ex po si ção pro mo vi da pe lo Gru po
Edu ca ci o nal Dom Bos co do Cen te ná rio do Prof. Luiz Pi nho Ro dri- 
gues, mui tas pes so as mais pos sam tam bém be ber des sa fon te
que, en quan to vi vo, trans bor dou so li da ri e da de, fé na hu ma ni da- 
de, en tu si as mo pe lo tra ba lho e pai xão pe la edu ca ção.

O bri lhan te es cri tor Ru bem Al ves bem des cre veu “O que va leu
a pe na es tá des ti na do à eter ni da de”. Pa ra béns Prof. Luiz Pi nho

São Luís, segunda-feira, 3 de maio de 2021
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Pro je ção do ago ra

1,9 mi lhão de in ter na dos

Especialistas afirmam

Brasil já  possui 500 mil
mortos por covid

O
fi ci al men te, o Bra sil ul tra pas sou nes ta quin ta-
fei ra (29/04) a mar ca trá gi ca de 400 mil mor tos
por co vid-19 du ran te a pan de mia. Mas re gis- 
tros hos pi ta la res bra si lei ros apon tam que o

nú me ro de pes so as que mor re ram em de cor rên cia de
ca sos con fir ma dos ou sus pei tos da do en ça no país po de
já ter pas sa do de 514 mil.

Es sa es ti ma ti va apa re ce em du as aná li ses dis tin tas,
uma li de ra da por Le o nar do Bas tos, es ta tís ti co e pes qui- 
sa dor em saú de pú bli ca do Pro gra ma de Com pu ta ção
Ci en tí fi ca da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), e ou tra
pe lo en ge nhei ro Mi guel Bu el ta, pro fes sor ti tu lar da Es- 
co la Po li téc ni ca da Uni ver si da de de São Pau lo (USP).

Am bas se ba sei am em da dos ofi ci ais de sín dro me res- 
pi ra tó ria agu da gra ve (SRAG), um qua dro de saú de ca- 
rac te ri za do por sin to mas co mo fe bre e fal ta de ar.

A le gis la ção bra si lei ra es ta be le ce que to do pa ci en te
que é in ter na do no hos pi tal com SRAG pre ci sa obri ga to- 
ri a men te ter seus da dos no ti fi ca dos ao Mi nis té rio da
Saú de por meio do Sis te ma de In for ma ção de Vi gi lân cia
Epi de mi o ló gi ca da Gri pe (co nhe ci do co mo Si vep-Gri- 
pe). Es se sis te ma é uti li za do há anos e per mi te sa ber
quan tos ca sos de in fec ções res pi ra tó ri as ne ces si ta ram
de hos pi ta li za ção e evo luí ram pa ra óbi to no país.

No ano in tei ro de 2019, fo ram re gis tra dos 5.342 óbi tos
por sín dro me res pi ra tó ria agu da gra ve. Em uma se ma na
de abril de 2021, fo ram re gis tra dos 86.651. Até o mo- 
men to, de to das as pes so as com SRAG e re sul ta do la bo- 
ra to ri al pa ra al gum ví rus na pan de mia, mais de 99%
aca ba ram di ag nos ti ca das com co vid. Ou se ja, SRAG e
co vid-19 são pra ti ca men te a mes ma coi sa na pan de mia.

Es ses da dos são con si de ra dos bons in di ca do res por
não so fre rem tan to com a es cas sez de tes tes ou re sul ta- 
dos fal sos po si ti vos. Mas há al guns pro ble mas, en tre
eles o atra so: po de le var bas tan te tem po até uma in ter- 
na ção ou uma mor te ser con ta bi li za da no sis te ma.

En tão, co mo sa ber o nú me ro atu al mais pró xi mo da
re a li da de? Co mo os pes qui sa do res che ga ram à es ti ma ti- 
va de 514 mil ou de 540 mil (no ca so de Bu el ta) mor tes
por do en ça res pi ra tó ria gra ve, ou me lhor, mor tes por
co vid-19?

Bem, os ci en tis tas fa zem o que se cha ma de now cas- 
ting, que gros so mo do é uma pro je ção não do fu tu ro (fo- 
re cas ting), mas do ago ra. Is so se faz ain da mais ne ces sá- 
rio du ran te a pan de mia por cau sa des sa de mo ra da en- 
tra da dos re gis tros de hos pi ta li za ções e mor tes no sis te- 
ma di gi ta li za do.

É co mo se os da dos dis po ní veis ho je no sis te ma ofi ci- 
al for mas sem um re tra to de sa tu a li za do e cheio de bu ra- 
cos. Pa ra pre en cher e atu a li zar es sa ima gem, é pre ci so
cal cu lar, por exem plo, qual é o ta ma nho des se atra so, de
uma mor te de fa to à en tra da do re gis tro de la no sis te ma,
a fim de “pre ver” o que es tá acon te cen do atu al men te.

Bas tos li de ra aná li ses de now cas ting nu ma par ce ria
que en vol ve o Ma ve, gru po da Fi o cruz de Mé to dos Ana- 
lí ti cos em Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi ca, e o Ob ser va tó rio

Co vid-19 BR, gru po que reú ne ci en tis tas de di ver sas ins- 
ti tui ções (co mo Fi o cruz, USP, UF MA, UFSC, MIT e Har- 
vard).

“(O now cas ting) cor ri ge os atra sos do sis te ma de no ti- 
fi ca ção vi gen te, is to é, adi an ta-se as no ti fi ca ções ofi ci ais
fu tu ras pe lo tem po mé dio en tre a ocor rên cia dos pri- 
mei ros sin to mas no pa ci en te e a hos pi ta li za ção, quan do
há o re gis tro dos seus da dos no sis te ma de vi gi lân cia. Es- 
se tem po abran ge vá ri as eta pas: des de pro cu rar um hos- 
pi tal, co le tar o exa me, o exa me ser re a li za do e o re sul ta- 
do do tes te po si ti vo pa ra co vid-19 es tar dis po ní vel pa ra
ser in cluí do no ban co de da dos. O tem po acu mu la do
en tre es sas eta pas do pro ces so cau sa atra sos de vá ri os
di as en tre o nú me ro de ca sos con fir ma dos no Si vep-Gri- 
pe (pla ta for ma ofi ci al de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca) e os
ca sos ain da não dis po ní veis no sis te ma, que são com- 
pen sa dos so man do aos ca sos já con fir ma dos uma es ti- 
ma ti va de ca sos que de vem ser con fir ma dos no fu tu ro”,
de ta lha o Ob ser va tó rio Co vid-19 BR.

A di fi cul da de de mo ni to rar em “tem po re al” o que
acon te ce du ran te epi de mi as é glo bal, e di ver sos ci en tis- 
tas ao re dor do mun do ten tam achar so lu ções pa ra es se
pro ble ma.

Os cál cu los atu ais so bre a pan de mia no Bra sil li de ra- 
dos por Bas tos fo ram fei tos a par tir da adap ta ção de um
mo de lo es ta tís ti co pro pos to em 2019 por ele e mais oi to
pes qui sa do res.

Pa ra apon tar um re tra to atu al mais pre ci so da pan de- 
mia, es sa mo de la gem es ta tís ti ca (hi e rár qui ca
bayesiana) cor ri ge os atra sos dos da dos in cor po ran do
nos cál cu los, por exem plo, a par tir do co nhe ci men to
pré vio da ci ên cia so bre o que cos tu ma acon te cer du ran- 
te o es pa lha men to de do en ças co mo gri pe. Mais de ta- 
lhes no ar ti go dis po ní vel nes te link aqui.

Pa ra che gar até o nú me ro de 514 mil mor tes por
SRAG, Bas tos ex pli ca à BBC News Bra sil que são ana li sa- 
dos pri mei ro os da dos da se ma na atu al e da an te ri or, a
fim de iden ti fi car quan tos ca sos e óbi tos ti ve ram uma
se ma na de atra so.

“As sim, apren de mos a res pei to do atra so e usa mos is- 
so pa ra ‘pre ver’/cor ri gir a se ma na atu al e as úl ti mas 15
se ma nas. O to tal de 514 mil mor tes por SRAG é a so ma
dos ca sos ob ser va dos acu mu la dos até 15 se ma nas atrás
com as es ti ma ti vas mais re cen tes cor ri gi das.”

Em sua aná li se, Mi guel Bu el ta, pro fes sor da USP,
apon ta um nú me ro pró xi mo, de 540 mil mor tos, ou se ja
uma di fe ren ça de cer ca de 140 mil mor tes en tre o da do
ofi ci al di vul ga do ho je pe lo go ver no fe de ral e o nú me ro
cor ri gi do (sem atra so) dos óbi tos por sín dro me res pi ra- 
tó ria agu da gra ve.

A sub no ti fi ca ção do atra so, nes se ca so, gi ra em tor no
de 35%. O cál cu lo de le se ba seia, en tre ou tros pon tos, na
aná li se do nú me ro de mor tes em uma da ta es pe cí fi ca,
mas cap tu ra da em dois mo men tos dis tin tos. Ou se ja,
em 28/2, por exem plo, Bu el ta re gis trou o nú me ro de
mor tes na que le dia e fez os mes mo dois me ses de pois
(quan do os re gis tros pa re cem já “nor ma li za dos”) pa ra
sa ber quan tas mor tes ocor re ram de fa to na que le dia.

O pro fes sor ex pli ca que o fa tor atu al

de sub no ti fi ca ção é de 1.33. Ou se ja,

pa ra sa ber qual é o nú me ro de

mor tes atu a li za do ho je, é pre ci so

mul ti pli car o da do do re gis tro

ofi ci al pe lo fa tor. Por exem plo, em

28/04 cons ta vam 398.185, mas o

es ti ma do atu a li za do sem atra so é de

529.533.

Bu el ta acre di ta que o va lor po de ser ain da mai or por
cau sa do ca os nos hos pi tais vi vi do pe lo país nas úl ti mas
se ma nas, quan do o nú me ro de mor tos pas sou de 4.000
por dia. “A si tu a ção atu al é mui to mais emer gen ci al. É
uma tra gé dia. Va mos to dos lu tar con tra is so. Iso la men to
so ci al e aju da emer gen ci al. Fo ra dis so não há so lu ção.”
Mais de ta lhes so bre o mo de lo es ta tís ti co usa do por ele
aqui nes te link.

Na aná li se li de ra da por Bas tos, da Fi o cruz, es ti ma-se
que o Bra sil te nha re gis tra do mais de 1,9 mi lhão de in- 
ter na ções du ran te a pan de mia de co ro na ví rus por cau sa
de do en ças res pi ra tó ri as gra ves. Na pan de mia de H1N1,
em 2009, o to tal foi de 202 mil hos pi ta li za ções.

Se gun do aná li se da Fi o cruz com ba se em re gis tros de
ca sos de sín dro me res pi ra tó ria agu da gra ve en tre 18/4 e
24/4, há pe lo me nos cin co es ta dos no país com re giões
com ten dên cia de al ta nas in fec ções por co vid: Ma to
Gros so do Sul, Bahia, Mi nas Ge rais, Per nam bu co e Ce a- 
rá.

Na Bahia, o avan ço da do en ça ocor re nas re giões de
Ja co bi na e Ilhéus. No Ce a rá, na re gião do Ca ri ri. O mes- 
mo ocor re no ser tão de Per nam bu co. Mi nas Ge rais en- 
fren ta si tu a ção se me lhan te no Tri ân gu lo Sul e Ma to
Gros so do Sul em tor no de Dou ra dos.

A Fi o cruz afir ma que co me çou a de sa ce le rar a que da
nas in ter na ções por ca sos con fir ma dos ou sus pei tos de
co vid em es ta dos co mo Ama zo nas, Ma to Gros so, Ma to
Gros so do Sul, Rio Gran de do Nor te e Rio Gran de do Sul.

“Tais es ti ma ti vas re for çam a im por tân cia da cau te la
em re la ção a me di das de fle xi bi li za ção das re co men da- 
ções de dis tan ci a men to pa ra re du ção da trans mis são da
co vid-19 en quan to a ten dên cia de que da não ti ver si do
man ti da por tem po su fi ci en te pa ra que o nú me ro de no- 
vos ca sos atin ja va lo res sig ni fi ca ti va men te bai xos.”

São Luís, segunda-feira, 3 de maio de 2021
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para atender à 
demanda da POLICLÍNICA DE MATÕES DO NORTE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 25/05/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 28 de abril de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 131/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.490/2021 – EMSERH

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local), do dia 14 de maio 

do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, para a contratação de empresa especializada 
na aquisição de artigo para prática de atividades físicas, de acordo com especificações, 
quantidades estimadas no Termo de Referência, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 

Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da 

LeiComplementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 

8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e 

seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br 
e https://segov.ma.gov.br/, e ainda, em caso de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados 

através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias úteis, das 09h às 18h.

São Luís/MA, 29 de abril de 2021

ANDERSON ARAUJO PERDIGÃO
Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036766/2021

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (a) Pregoeiro(a) e Equipe de 

Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 11/2021 – SSP/MA, do tipo Menor Preço POR ITEM, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos e acessórios para captura de imagem, som e refrigeração, destinados à Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente/DPCA - São Luís, em sessão pública eletrônica a partir das 

9h (horário de Brasília-DF), do dia 14/05/2021, através do site www.compras.ma.gov.br, nos termos 

da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto 

Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos 

determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela 

Lei Estadual nº 10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e 

seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Estado do Maranhão - SIGA 

www.compras.ma.gov.br e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 28 de abril de 2021

Rosirene Travassos Pinto
Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0150869/2020-SSP/MA

Em atenção à autotutela administrativa, verificou-se que o aviso de licitação restou impedido de 

divulgação no Diário Oficial da União-DOU, logo, não sendo cumprida condição imprescindível do 

certame, assim, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, através de sua Comissão 

Setorial de Licitação, torna público que RESOLVE SUSPENDER o Pregão Eletrônico nº 
34/2021-SEAP, cujo objeto trata da aquisição de equipamentos (betoneiras e mesas vibratórias) 
para as fábricas de blocos implantadas no Sistema Prisional Maranhense, diga-se, que seria 

realizado na data de 11 de maio de 2021, às 10h, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br. 
Informamos que será remarcada uma nova data a ser posteriormente publicada, obedecendo aos 

princípios constitucionais e administrativos. Quaisquer informações podem ser obtidas através dos 

e-mails: cslic@seap.ma.gov.br ou cslicseap@gmail.com.

São Luís/MA, 29 de abril de 2021

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Pregoeiro da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2021-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 23095/2021

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 

Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual 

nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares 

pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por LOTE, 

objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa especializada nos serviços de 
recarga e manutenção de extintores de incêndio, no dia 18/05/2021, às 14h (horário de Brasília), 
através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo 

presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. 
Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 
65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web 

www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 28 de abril de 2021

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031494/2021 – SARP/SEGEP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 

Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei 

Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 

2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor 
Preço por LOTE, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de montagem e instalação de forros e divisórias, no dia 19/05/2021, 
às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site 

www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de 

Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º 
andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se 

disponível na página web www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 28 de abril de 2021

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039061/2021 – SARP/SEGEP

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM ALCÂNTARA, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado na Rua Grande, sn, no Centro, até a Rua de Baixo, sn, no Centro, no 
município de Alcântara, MA. Deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos 
Públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, no máximo, possuir área de 
aproximadamente 50 m², com pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único 
pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de 
estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a 
construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do município referente 
ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento 
e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta proposta assinada 
contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, área construída em m², 
preço da locação por m² da área construída e preço mensal da locação, anexando plantas 
baixas com as respectivas áreas, cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias e 
consulta junto à Prefeitura Municipal para funcionamento de banco no local. Os documentos 
devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, 
nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem físicos) ou 
para ceogi04@caixa.gov.br (se forem digitais e respeitando o tamanho máximo de 10Mb), no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM BARREIRINHA, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado na rua  Militão Dutra entre a Tv São Geraldo e Rua Tavares; OU na Rua 
Leônidas Pimentel entre a Tv São Geraldo e Rua Tavares; OU na Rua Getúlio Vargas até 
a Rua Praça da Bandeira, no município de Barreirinha, MA. Deverá possuir documentação 
regularizada junto aos Órgãos Públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, 
no máximo, possuir área de aproximadamente 150 m², com pé direito mínimo de 3,5m, 
preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá 
possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso 
de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação 
do município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas 
de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta 
proposta assinada contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, área 
construída em m², preço da locação por m² da área construída e preço mensal da locação, 
anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), 
fotografias e consulta junto à Prefeitura Municipal para funcionamento de banco no local. Os 
documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das 
Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem 
físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br (se forem digitais e respeitando o tamanho máximo de 
10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2021 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complemen-
tar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará 
realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 18 de maio de 2021, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Contratação de empresa especializada na licença e cessão 
de direito de Software (locação) para uso de Sistema Folha de Pagamento/App, Sistema Tributário (Emissão de 
Nota Fiscal Eletrônica, IPTU, Alvára e outras taxas), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças de Feira Nova do Maranhão-MA, conforme Termo de Referência.  LOCAL: Comissão 
Permanente de Licitação, situada à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova 
do Maranhão - MA,  onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço 
acima, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br ou e-mail: cpl.feirano-
vama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 30 de abril de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através 
do Pregoeiro Oficial torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei 
nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na 
modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por item, sob o Regime de empreitada por 
preço unitário, objetivando: Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de malharia com fornecimento de materiais de confecção a fim de atender 
as necessidades das diversas Secretarias Municipais do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 17 de maio de 
2021, às 14h00min (Quartorze horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel 
Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e 
seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão 
Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail 
cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 29 de abril de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira/Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS SRP Nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide 
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando: Contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de assessoria e suporte técnico de gestão administrativo, organizacional e financeiro com planejamento 
estratégico da Secretaria Municipal de Educação; Assessoria nos Programas Educacionais; Capacitação de 
Profissionais e equipes Administrativas quanto ao registro físico, Processamento dos dados via Sistemas de 
Informações do SIMEC e Formação Continuada dos professores a fim de satisfazer as necessidades do Município de 
Icatu/MA. ABERTURA: 19 de maio de 2021, às 09h00min (Nove  horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações 
localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no 
prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser 
adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de 
documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais 
informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 29 de abril de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa 
Ferreira/Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
CNPJ: 69.393.510/0001-72
RUA 10 DE JUNHO, 147 – CENTRO – CEP: 65530-000

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. A Câmara Municipal de Urbano Santos/MA, torna público 
que no dia 19 de Maio de 2021, às 09:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 
quadros legislativos, bolsas com brasão e acessórios para a Camara Municipal de Urbano 
Santos - Ma. O Edital se encontra a disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, localizada na Rua Dez de Junho, n° 147 – Centro, Urbano Santos - Ma, CEP: 
65.530-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente, 
através do email camaraurbanosantos@outlook.com ou obtido mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de Documento de Arrecadação Municipal 
- DAM. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes à espécie. 
Publique-se. 28 de Abril de 2021. TOMAZ DE AQUINO ESTRELA NETO.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de 
Outorga de Direito de Uso da Água Superficial 0830704/2021, 
sob as coordenadas geográficas 05º08’21,95”S e 47º41’26,19”W com 
vazão autorizada de 46 m³/h e período de bombeamento de 10 horas 
na Fazenda Verão Vermelho, localizada  no município de Cidelân-
dia/MA, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Estado do Maranhão, 
para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, comba-
te a incêndios e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes 
no processo nº 72207/2020.

Vice-governador Carlos Brandão 
visita galpões de trabalho do 
Complexo Penitenciário de São Luís

Garantir capacitação profissional e oportunidade de 
um futuro melhor às pessoas privadas de liberdade. Esse 
é o objetivo das ações desenvolvidas nos galpões de traba-
lho, instalados no Complexo Penitenciário de São Luís e na 
Unidade Prisional de Ressocialização Feminina (UPFEM). 
Nesses espaços, custodiados são capacitados e inseridos 
no processo de ressocialização por meio do trabalho.

O vice-governador Carlos Brandão visitou, nesta sex-
ta-feira (30), acompanhado do secretário de Administra-
ção Penitenciária (SEAP), Murilo Andrade, as instalações 
desses galpões onde funcionam: padaria, malharia, seri-
grafia, lavanderia, serralheria, marcenaria, fábrica de mó-
veis, fabricação de blocos de concreto e meio-fio, dentre 
outras atividades.

“Uma visita muito especial. Um trabalho que está sen-
do feito para a ressocialização dos internos e para atender 
as demandas do Governo do Estado, a exemplo da con-
fecção de fardamento escolar e a fabricação de blocos de 
concreto para obras do programa Rua Digna. Um modelo 
revolucionário para o Brasil, que valoriza e dá oportuni-
dade para que essas pessoas tenham um trabalho lá fora”, 
enfatizou o vice-governador.

O sistema penitenciário conta com 10 galpões nas uni-

dades prisionais de ressocialização, e mais 14 estão sendo 
construídos. Os galpões são multiusos; além das oficinas 
de trabalho, são projetados com laboratórios para cursos 
e ambiente para ensino de Educação à Distância (EaD). 

“Esse trabalho que vem sendo feito nas 46 unidades 
prisionais de ressocialização do Estado e nas sete Associa-
ções de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) 
vai além do cumprimento da pena, os internos e as in-
ternas aprendem uma profissão e ainda estudam, o que 
levou o Maranhão a obter, em nível nacional, o primeiro 
lugar em trabalho e educação”, disse o secretário da SEAP, 
Murilo Andrade.

Nas malharias, estão sendo produzidos pelos internos 
350 mil uniformes escolares para alunos da rede estadual 
de ensino, que serão entregues neste primeiro semestre. 

Até o final do ano, o sistema penitenciário contará com 
100 fábricas de blocos sextavados em pleno funcionamento. 

Na serralheria, são recuperados 250 conjuntos de car-
teiras escolares por semana. A meta é recuperar 5 mil nes-
te primeiro semestre; 1.250 já foram reformados e entre-
gues para a Secretaria de Educação (Seduc), parceira do 
programa.

A interna Cícera Célia, integrante da Cooperativa Cuxá 
– projeto que reúne 41 custodiadas em atividades de cos-
tura e bordado -, falou com orgulho das atividades desen-
volvidas pelo sistema prisional e agradeceu ao Governo 
do Estado.

“Aqui, existiam mulheres que não sabiam ler e nem es-
crever e hoje são alfabetizadas. Onde que, dentro de um 
sistema prisional, a educação é prioridade? Eu posso dizer 
que, agora, vivemos uma nova história. Pedrinhas não é 
o fim, mas sim, um novo começo”, declarou emocionada.TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
em 29/04/2021, a Renovação da Outorga de Direito de Uso n° 1071008/2018, referente à captação subterrânea 
nos poços tubulares profundos, sob coordenadas 5°09'32,24"S / 48°27'17,64"W e 5°05'13,88"S / 48°26'11,37"W, 
localizados no Pátio Ferroviário e Núcleo Residencial, no município de São Pedro da Água Branca/MA, com 
vazão autorizada de 5 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 21040055802/2021, e-processo nº 75664/2021.
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Outra variante do golpe é conhecida como “Golpe da Doença Trágica”, na qual o
golpista alega que foi acometido por uma doença e pede dinehiro para seu tratamento

• Edi tal nº 041/2021: agen te pe ni ten -
ciá rio – mas cu li no;
• Edi tal nº 042/2021: au xi li ar de se gu -
ran ça pe ni ten ciá rio – mas cu li no.

Sa lá ri os 

Ins cri ções
Va li da de

PERFIS FALSOS

Cuidado para não cair
no “Golpe do Amor”

A
Re cei ta Fe de ral faz um aler ta 
pa ra gol pes bas tan te co nhe- 
ci dos que rei te ra da men te 
vêm fa zen do ví ti mas no país. 

Três gol pes re cor ren tes que vol ta ram 
a ser re la ta dos re cen te men te são va ri- 
an tes dos de no mi na dos “Gol pes do 
Amor”.

Os gol pes, se gun do a Re cei ta Fe de- 
ral, são re a li za dos da se guin te for ma: 
os gol pis tas cri am per fis fal sos nas re- 
des so ci ais ou em apli ca ti vos de re la- 
ci o na men to, ge ral men te pas san do-se 
por es tran gei ros em bo as con di ções 
fi nan cei ras e com em pre gos pres ti gi a- 
dos e es tá veis. Eles se en vol vem emo- 
ci o nal men te com a ví ti ma, de cla ram-
se apai xo na dos e ma ni fes tam in ten- 
ção de ca sa men to com o en vio de vo- 
lu mes con ten do pre sen tes di ver sos, 
co mo ócu los, bol sas, ce lu la res, anéis 
de ou ro pa ra o “noi va do”, di nhei ro em 
es pé cie ou do cu men tos do ex te ri or 
por re mes sa ex pres sa ou pos tal ou por 
meio de um vi a jan te. Pos te ri or men te 
so li ci tam a trans fe rên cia de re cur sos 
fi nan cei ros pa ra que os pre sen tes, su- 
pos ta men te re ti dos pe la Re cei ta Fe- 
de ral, se jam li be ra dos.

Em uma ou tra va ri an te des se mes- 
mo gol pe, tam bém co nhe ci do co mo 
“Gol pe da Do en ça Trá gi ca”, o far san te 
ale ga, tam bém após o en vol vi men to 
emo ci o nal e a pro mes sa de mu dan ça 
pa ra o Bra sil, que foi aco me ti do su bi- 
ta men te por uma do en ça e so li ci ta a 
trans fe rên cia de re cur sos pa ra seu tra- 
ta men to de saú de uma vez que seus 
bens es tão re ti dos na Re cei ta Fe de ral 
e que le va rão um pra zo pa ra se rem li- 
be ra dos.

Em uma ter cei ra va ri an te do cri me,

Ca rac te rís ti cas prin ci pais 
dos cha ma dos “Gol pes do 
Amor”
• A ví ti ma é es co lhi da pe la qua dri lha;
• Co me çam as tra ta ti vas amo ro sas 
com a tro ca de fo tos en tre a ví ti ma e o 
far san te;
• O ho mem re la ta que es tá apai xo na- 
do e que quer dar um pre sen te, se mu- 
dar pa ra o Bra sil pa ra vi ver com a ví ti- 
ma ou ain da ofe re ce uma pro pos ta de 
em pre go a dis tân cia;
• Diz que es tá en vi an do pa ra o Bra sil 
uma cai xa com pre sen tes (nu me rá ri- 
os, joi as etc.), sua mu dan ça ou equi- 

pa men tos de es cri tó rio, e que es tas re- 
mes sas es ta ri am re ti das pe la Re cei ta 
Fe de ral e que, pa ra re ti rá-las, a ví ti ma 
tem que fa zer uma trans fe rên cia ou 
pa gar al gum va lor (ge ral men te em 
tor no de R$ 2.500 a R$ 4 mil);
• A ví ti ma re a li za a trans fe rên cia e se 
di ri ge até a Re cei ta Fe de ral em bus ca 
de in for ma ções so bre as su pos tas re- 
mes sas pos tais (pre sen tes, bens em 
mu dan ça, ou equi pa men tos) e des co- 
bre que foi ví ti ma de um gol pe.

OS GOLPES, SEGUNDO A RECEITA FEDERAL, SÃO REALIZADOS DE VÁRIAS FORMAS

tam bém co nhe ci da co mo “Pro mes sa 
de Tra ba lho”, o gol pis ta si mu la um 
fal so con tra to de tra ba lho e so li ci ta 
uma trans fe rên cia de re cur sos pa ra a 
li be ra ção de equi pa men tos de in for- 
má ti ca e de es cri tó rio en vi a dos pa ra a 
ví ti ma, que tam bém es ta ri am su pos- 
ta men te re ti dos pe lo ór gão, pa ra que a 
pes soa pos sa exer cer a ati vi da de la bo- 
ral à dis tân cia, em ho me of fi ce.

O nú me ro de re la tos e de nún ci as 
en vol ven do es ses ti pos de gol pes au- 
men tou du ran te a pan de mia. É pre ci-
so des con fi ar de to da e qual quer pro- 
mes sa ou so li ci ta ção de trans fe rên ci-
as de re cur sos. A Re cei ta Fe de ral não 
exi ge qual quer pa ga men to em es pé- 
cie ou por meio de de pó si to em con ta 
cor ren te. Ca so o con tri buin te se ja in- 
for ma do de al gum bem re ti do na Re- 
cei ta Fe de ral ou es te ja sen do en vol vi- 
do de al gu ma for ma de ve pro cu rar a 
Po lí cia Ci vil e fa zer um bo le tim de 
ocor rên cia pa ra in ves ti ga ção.

SISTEMA PRISIONAL

Seap abre dois processos seletivos neste mês

OPORTUNIDADES SÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ENSINO MÉDIO OU CURSO PROFISSIONALIZANTE E DE NÍVEL SUPERIOR

Já po dem ser efe tu a das as ins cri- 
ções de dois no vos Pro ces sos Se le ti- 
vos Sim pli fi ca dos da Se cre ta ria de Es- 
ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria
do Ma ra nhão (Se ap – MA) que, jun tos,
vi sam à con tra ta ção tem po rá ria de
pro fis si o nais de en si no mé dio ou cur- 
so pro fis si o na li zan te e de ní vel su pe- 
ri or. Se gun do os do cu men tos di vul ga- 
dos, es tas se le ções bus cam for mar ca- 
das tro re ser va na uni da de pri si o nal da
ci da de de Go ver na dor Nu nes Frei re,
den tre os se guin tes car gos lis ta dos
abai xo:

Quan do ad mi ti dos, os pro fis si o- 

nais de ve rão de sem pe nhar ati vi da des
em car ga ho rá ria se ma nal de 40 ho ras,
po den do ser na mo da li da de plan to- 
nis ta ou di a ris ta, com re mu ne ra ção
men sal que al ter na de R$ 1.500 e R$
3.283,56.

Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de- 
vem efe tu ar as ins cri ções até às 23h59
do dia 9 de maio de 2021, ob ser va do o
ho rá rio lo cal, ex clu si va men te no si te
da Se ap – MA. 

No mo men to da con tra ta ção, o
can di da to de ve rá do ar um li vro pa ra- 
di dá ti co no vo ou usa do, (obras li te rá- 
ri as, nar ra ti vas, po e sia, tex tos clás si- 
cos, den tre ou tros) cu jo ob je ti vo é
con tri buir pa ra a cri a ção de bi bli o te- 
cas nas Uni da des Pri si o nais do Sis te- 
ma Pe ni ten ciá rio do Ma ra nhão.

A clas si fi ca ção dos can di da tos ins- 
cri tos no cer ta me con sis ti rá em du as
fa ses, de ca rá ter clas si fi ca tó rio e eli- 
mi na tó rio, com pos tas por aná li se
cur ri cu lar e exa me de con di ci o na- 
men to fí si co/Tes te de Ap ti dão Fí si ca
(TAF).

Es tes Pro ces sos Se le ti vos se rão vá- 
li dos por 12 me ses e po de rão ser pror- 
ro ga dos, a cri té rio da ad mi nis tra ção,
por igual pe río do. É im por tan te des ta-
car ain da que os con tra tos tem po rá ri- 
os se rão vá li dos por seis me ses, con ta- 
dos da da ta da as si na tu ra, com a pos-
si bi li da de de ser pror ro ga do até o li- 
mi te cons tan te do ar ti go 4º, ca put, da
Lei Es ta du al nº 10.678/2017, sem pre
no in te res se da Ad mi nis tra ção Pú bli- 
ca.

DÁ PRA FA ZER PE LA IN TER NET?

Cli en tes bus cam
so lu ções sem
pre ci sar sair de ca sa

Sair de ca sa pa ra re sol ver si tu a ções de qual quer na tu- 
re za, é uma op ção que tem se tor na do ca da vez mais dis- 
tan te pa ra os cli en tes. Quem pre ci sa de aten di men to
com as em pre sas que pres tam ser vi ços tem bus ca do a
tec no lo gia pa ra su prir es sa ne ces si da de, e os in ves ti- 
men tos tem si do mai o res em so lu ções on-li ne pa ra que
o cli en te te nha opor tu ni da des de re sol ver mui ta coi sa
pe la in ter net. Com a pan de mia es se ce ná rio se tor nou
ain da mais re al, pois os im pac tos na ro ti na das pes so as
tra zem um ce ná rio di fe ren ci a do, em que as em pre sas de
to dos os se to res pre ci sam se pre o cu par ain da mais com
a qua li da de de vi da da po pu la ção.

Se gun do a Ge ren te de Ges tão de Cli en tes da Equa to- 
ri al Ener gia, Fer nan da Leão, o vo lu me de aten di men tos
di gi tais au men tou. “Em to do o Gru po Equa to ri al Ener- 
gia, em mé dia 125 mil aten di men tos são fei tos por dia
atra vés dos nos sos ca nais de aten di men tos di gi tais. Só
na Equa to ri al Ma ra nhão du ran te o ano de 2020, os aten- 
di men tos fei tos pe lo si te, apli ca ti vo e What sApp so mam
qua se 9 mi lhões. Ain da no ano pas sa do, os nú me ros de
aten di men tos di gi tais su pe ra ram em 60% aque les fei tos
nas agên ci as pre sen ci ais e pe los aten den tes da cen tral
116. En tre to dos os aten di men tos fei tos, 40% fo ram via
si te e apli ca ti vo, já a fer ra men ta What sApp re ce beu
apro xi ma da men te 2 mi lhões de so li ci ta ções du ran te o
ano”, res sal tou Fer nan da.

Quan do se fa la de ser vi ço es sen ci al, é per cep tí vel que
nes se ce ná rio mais com pli ca do fi nan cei ra men te, al gu- 
mas pes so as sen ti ram a ne ces si da de de re a li zar ne go ci- 
a ções ou par ce la men tos de con tas. 

Com is so, a Equa to ri al Ma ra nhão adap tou es sa ne- 
ces si da de pa ra seus ca nais de aten di men to e in te grou
em seu si te o pa ga men to e ne go ci a ção de dé bi tos da
con ta de ener gia com opões que fa ci li tam a vi da de
quem pre ci sa re sol ver es sas si tu a ções. Já é pos sí vel re a li- 
zar pa ga men tos por meio do car tão de cré di to e com
par ce la men to em até 12 ve zes, de pen den do do va lor da
con ta de ener gia.

E pa ra quem não pos sui car tão de cré di to é pos sí vel
re a li zar um par ce la men to de con tas, pa ra que es sas par- 
ce las ve nham di vi di as nas pró xi mas con tas de ener gia,
ge ran do uma en tra da que po de ser pa ga por meio de
bo le to ban cá rio ou car tão de cré di to. Após efe ti va do o
par ce la men to, o acor do se rá lan ça do no sis te ma da dis- 
tri bui do ra e a par ce la vi rá in clu sa na pró xi ma fa tu ra do
mês se guin te. Es sas mo da li da des va ri am de acor do com
a quan ti da de de con tas em aber to e va lo res.

Pa ra es co lher uma des sas al ter na ti vas, o cli en te de ve
bus car no www.equa to ri a le ner gia.com.br a op ção “Par- 
ce lar dé bi tos” ou “pa gar com car tão”. Após es co lher a
op ção, o cli en te se rá di re ci o na do pa ra uma te la em que
pre ci sa rá co lo car os da dos do ti tu lar da con ta con tra to,
pa ra o sis te ma lo ca li zar as fa tu ras que es tão em aber to.
Em se gui da, se rá aber ta uma no va te la com as op ções de
ne go ci a ção.

É im por tan te res sal tar que tan to o pa ga men to pe lo
car tão de cré di to, quan to por par ce las na con ta de ener- 
gia, o am bi en te é to tal men te se gu ro e foi de sen vol vi do
com fer ra men tas al ta men te mo der nas pa ra ga ran tir a
se gu ran ça das su as in for ma ções. Com es ses ser vi ços a
Equa to ri al Ma ra nhão tam bém con ti nua a co la bo rar
com as re co men da ções de dis tan ci a men to so ci al, aju- 
dan do vo cê a re a li zar seus pa ga men tos sem pre ci sar sair
de ca sa!

São Luís, segunda-feira, 3 de maio de 2021
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Dados são do mês de abril que apontam fenômeno na capital maranhense no registro
de mais óbitos do que nascidos pela segunda vez na história

PANDEMIA

Capital registra mais
mortes que nascimentos

P
e lo se gun do mês des de que se 
ini ci ou a pan de mia da Co vid-
19, São Luís re gis tra rá um mês 
com mais óbi tos do que nas ci- 

men tos. Com cer ca de 1 mi lhão de ha- 
bi tan tes, a ci da de tem até a úl ti ma 
sex ta-fei ra (30/04), 632 óbi tos e 581 
nas ci men tos, di fe ren ça de 51 óbi tos a 
mais do que nas ci dos vi vos, re gis tran- 
do o se gun do mês com de crés ci mo 
po pu la ci o nal de sua his tó ria. 

A pri mei ra vez ha via ocor ri do em 
maio de 2020, quan do fo ram re gis tra- 
dos 1072 óbi tos e 1034 nas ci men tos.

Os da dos pre li mi na res, uma vez 
que re gis tros de abril ain da po dem ser 
lan ça dos, cons tam no Por tal da Trans- 
pa rên cia do Re gis tro Ci vil 
(https://trans pa ren cia.re gis tro ci- 
vil.org.br/ini cio), ba se de da dos abas- 
te ci da em tem po re al pe los atos de 
nas ci men tos, ca sa men tos e óbi tos 
pra ti ca dos pe los Car tó ri os de Re gis tro 
Ci vil do País, ad mi nis tra da pe la As so- 
ci a ção Na ci o nal dos Re gis tra do res de 
Pes so as Na tu rais (Ar pen-Bra sil), cru- 
za dos com os da dos his tó ri cos do es- 
tu do Es ta tís ti cas do Re gis tro Ci vil, 
pro mo vi do pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro 
de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), com 
ba se nos da dos dos pró pri os car tó ri os 
bra si lei ros. “Per ce be mos, com es tes 
nú me ros, que os pi cos ele va dos e as 
va ri an tes do no vo co ro na ví rus im pac- 
ta pro fun da men te as fa mí li as ma ra- 
nhen ses. E a ca pa ci da de do Por tal da 
Trans pa rên cia do Re gis tro Ci vil tra zer 
es ses nú me ros em tem po re al pa ra 
nós é bem im por tan te pa ra as sim sa- 
ber mos as me di das que nos so es ta do 
de ve to mar e in cen ti var a va ci na ção 
em mas sa na re gião”, diz o Pre si den te

Bra sil

632 ÓBITOS E 581 NASCIMENTOS, DIFERENÇA DE 51 ÓBITOS A MAIS DO QUE NASCIDOS

da Ar pen/MA, De va nir Gar cia.
A que da na di fe ren ça en tre os nas- 

ci men tos e os óbi tos na ca pi tal vi nha 
ocor ren do de for ma gra du al ao lon go 
dos anos, mas se acen tu ou de for ma 
con tun den te com a pan de mia da CO- 
VID-19. Em ja nei ro de 2020, es ta di fe- 
ren ça era de 1.104 re gis tros de nas ci- 
men tos a mais. Em maio do ano pas- 
sa do, caiu pa ra 38, e em abril, des te 
ano, São Luís vi ven ci ou o se gun do 
mês com mais óbi tos que nas ci men- 
tos e o re cor de ne ga ti vo em sua his tó- 
ria, com 51 óbi tos a mais do que nas- 
ci dos vi vos.

No País, a re gião Su des te, com cer- 
ca de 85 mi lhões de ha bi tan tes tem 
até es ta sex ta-fei ra (30.04) 81.525 óbi- 
tos e 76.508 nas ci men tos, re a li da de 
que se re pe te em três dos qua tro Es ta- 

dos que com põe a re gião: São Pau lo, 
Mi nas Ge rais e Rio de Ja nei ro, sen do 
que os dois pri mei ros re gis tram tam- 
bém o pri mei ro mês com mai or nú- 
me ro de mor tes do que de nas ci dos 
em seus ter ri tó ri os na sé rie his tó ri ca.

Além do Su des te e dos três Es ta dos 
com mais óbi tos do que nas ci dos na 
re gião, o Rio Gran de do Sul tam bém 
re gis trou um mai or nú me ro de mor- 
tes do que nas ci men tos em abril. En- 
tre as ca pi tais bra si lei ras, no ve vi ram 
os óbi tos su pe ra rem o nú me ro de 
nas ci dos vi vos, sen do que em qua tro 
de las is so ocor re pe la pri mei ra vez 
des de o iní cio da sé rie his tó ria, em 
2003: São Pau lo (SP), Cu ri ti ba (PR), 
São Luís (MA) e Vi tó ria (ES). As ou tras 
cin co, Rio de Ja nei ro (RJ), Por to Ale gre 
(RS), For ta le za (CE), Re ci fe (PE) e Be lo 
Ho ri zon te (MG), já ha vi am re gis tra do 
es te fenô me no em me ses an te ri o res.

GRANDE ILHA

Duarte impede corte de
energia em condomínio

O DEPUTADO FOI AO CONDOMÍNIO PARA VERIFICAR O CORTE

Na úl ti ma sex ta-fei ra, dia 30 de abril, o de pu ta do es ta- 
du al Du ar te acom pa nhou de per to um ca so de um mo- 
ra dor que es ta va pres tes a ter sua luz cor ta da no con do- 
mí nio Vil la ge do Bos que 7, em São Jo sé de Ri ba mar.

O de pu ta do to mou co mo ba se a Lei Fe de ral nº
14.015/2020, a Lei do An ti cor te, que proí be a sus pen são
da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos, co mo água e ener gia
elé tri ca, na sex ta-fei ra, sá ba do, do min go, fe ri a do ou em
vés pe ra de fe ri a do.

A ação acon te ceu após vis to ria re a li za da pe lo de pu ta- 
do em lo cais que po de ri am ter o ser vi ço de ener gia in- 
ter rom pi do. “Ho je re sol ve mos acom pa nhar al guns car- 
ros do ser vi ço de ener gia e ve ri fi car se es ta ri am re a li zan- 
do, a ser vi ço da em pre sa pa ra qual tra ba lham, al gum
cor te que não po de ser fei to. O STF já de ci diu que a Lei
An ti cor te é cons ti tu ci o nal, por tan to, vá li da, en tão não
tem por que des cum prir”, ex pli cou Du ar te.

O de pu ta do ain da acon se lhou, du ran te li ve em sua
re de so ci al fei ta no mo men to da vis to ria, que qual quer
con su mi dor de ve exi gir seus di rei tos, mas com diá lo go e
res pei to aos tra ba lha do res do ser vi ço de água e luz de
sua ci da de, que ape nas se guem de ter mi na ções da em- 
pre sa. “Eles es tão tra ba lhan do, cum prin do o ser vi ço de- 
les, por tan to, o con su mi dor de ve, sim exi gir, seus di rei- 
tos, mas com edu ca ção. A em pre sa, no ca so a Equa to ri- 
al, de ve cum prir o que es tá na lei”, des ta cou.

VACINA

A importância de tomar a 2ª dose 
O Mi nis té rio da Saú de di vul gou, no dia

13 de abril, que mais de 1 mi lhão e meio de
bra si lei ros não to ma ram a se gun da do se da
va ci na con tra co vid-19, o que é to tal men te
con train di ca do pe los mé di cos, uma vez
que com a apli ca ção de ape nas uma do se
ain da exis te a pos si bi li da de de in fec ção pe- 
lo no vo co ro na ví rus, pe lo fa to de o or ga nis- 
mo não pos suir to dos os an ti cor pos ne ces- 
sá ri os pa ra com ba ter o ví rus.

“A res pos ta de imu ni da de va ria de pes- 
soa pa ra pes soa, mas por exem plo com a
Co ro na vac a pes soa só fi ca imu ne da do en- 
ça gra ve ou que le va a mor te, de pois de du- 
as do ses e pe lo me nos 14 di as de pois da se- 
gun da do se” ori en ta Sil via Fon se ca, in fec- 
to lo gis ta da Re de Hap vi da Saú de.

Por exem plo com a

Co ro na vac a pes soa só fi ca

imu ne da do en ça gra ve ou

que le va a mor te, de pois de

du as do ses e pe lo me nos 14

di as de pois da se gun da do se

Dos imu ni zan tes no Bra sil, o in ter va lo
en tre as apli ca ções de ve ser de 14 a 28 di as
pa ra a Co ro na vac e de três me ses pa ra a da
As tra Ze ne ca. Se es ti ver atra sa do, pro cu re o
lo cal de va ci na ção quan to an tes. É im por- 
tan te res sal tar que ne nhu ma das ori en ta- 
ções é fei ta ao aca so. As re co men da ções de
in ter va los en tre a pri mei ra e a se gun da do- 
se são fei tas com ba se em es tu dos clí ni cos
de  de sen vol vi men to da va ci na.

Quan do uma cri an ça nas ce ela ini cia um
ca len dá rio de va ci na ção, são anos to man- 
do go ti nhas e pi ca das pa ra fi car imu ne a di- 
ver sas do en ças, e ca da es que ma de va ci na
apre sen ta um pla no di fe ren te, com in ter- 
va los e nú me ros de do ses di fe ren tes  pa ra
que os efei tos no sis te ma imu no ló gi co se- 
jam sa tis fa tó ri os. E quem não com ple ta o
es que ma va ci nal es tá mais su jei to à in fec- 
ção, e es se in di ví duo tam bém não con tri- 
bui pa ra o con tro le da cir cu la ção do Sars-
CoV-2. Es se é um gran de pro ble ma no Bra- 
sil, on de a mai o ria das pes so as se gue sem
aces so aos imu ni zan tes.

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de aler ta
que a apli ca ção de só uma do se tam bém
po de fa vo re cer ver sões mais re sis ten tes do
co ro na ví rus. Por exem plo: uma va ri an te
no va de co vid-19, po de ria não re sis tir em
um cor po que re ce beu du as do ses, mas é
per fei ta men te pos sí vel se pro li fe rar em ou- 
tro que só to mou uma do se. Ou se ja, se
hou ver um gran de nú me ro de pes so as que
só to ma ram a pri mei ra do se da va ci na, es sa
va ri an te no va po de se pro li fe rar.

Au men ta pro cu ra por psi có lo -
gos

SAÚDE MENTAL

Impactos gerados pela covid-19
Há pou co mais de um ano a pan de mia

cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus ater ro ri za
a po pu la ção, di an te das di fi cul da des au- 
men ta ram os ca sos de do en ças re la ci o na- 
das ao psi co ló gi co hu ma no. 

Pa ra evi tar al guns des gas tes são ne ces- 
sá ri as ações que irão re sul tar no bem-es- 
tar so ci al, de for ma que in flu en ci a rá na
saú de men tal.

Se gun do Suely Fa ria, psi có lo ga e pro- 
fes so ra, nes te mo men to é ne ces sá rio vol- 
tar ao au to cui da do com re fle xões li ga das
aos sen ti men tos. 

“O pe río do traz a ne ces si da de de se ob- 
ser var, de man ter uma re de de con ta to de
apoio, com uma lis ta de in te res ses de for- 
ma que mi ni mi ze o ur gen te, fa zer uma lei- 
tu ra, pra ti car uma ati vi da de fí si ca, ti rar
um mo men to pa ra uma me di ta ção ou ati- 
vi da de re li gi o sa, cui dar da ali men ta ção e
evi tar per ma ne cer li ga do em in for ma- 
ções. Nós po de mos nos apoi ar en quan to
co le ti vo e ter um su por te em nós mes mos,
man ten do a nos sa co e rên cia”, res sal ta a
es pe ci a lis ta.

Com o im pac to da pan de mia, aler tas
so bre a aten ção à saú de fo ram emi ti dos
por ór gãos da saú de. “Se gun do a Or ga ni- 
za ção Mun di al de Saú de o Bra sil em 2017
já ocu pa va o 3º lu gar nos ca sos iden ti fi ca- 
dos de an si e da de e de pres são nas Amé ri- 
cas. Sen do que re sul ta dos de pes qui sas
re cen tes há a in di ca ção se ja de um agra- 
va men to e de uma mai or pro cu ra por cui- 
da dos psi cos so ci ais de vi do aos si nais do
im pac to psi co ló gi co e emo ci o nal da pan- 
de mia”, afir ma Suely.

Di an te dis so, a pro fes so ra dá di cas de
ati vi da des pa ra se rem re a li za das, pe ri o di- 
ca men te, pa ra evi tar tan to o es tres se,
quan to ca sos de pres si vos e si mi la res.

 “Nes te con tex to, é im por tan te se aten- 
tar aos sin to mas co mo por exem plo: ir ri- 
ta bi li da de, al te ra ção no so no ou ape ti te,
li mi ta ção de in te res ses, mai or de pen dên- 
cia de aten ção das pes so as e al gu mas
com pul sões. De for ma que, ao no tar que
al gu mas des tas ma ni fes ta ções es te jam
com pro me ten do sua vi da diá ria, é de ex- 
tre ma im por tân cia a bus ca pe lo tra ta- 

men to ade qua do”. 
Pa ra fi na li zar, a es pe ci a lis ta des ta ca a

im por tân cia do acom pa nha men to mé di- 
co. 

“Vi ve mos si tu a ções de sa fi a do ras e des- 
co nhe ci das que, so men te com o au xí lio
pro fis si o nal, te mos a in di ca ção apro pri a- 
da a ca da pes soa. Es tes si nais cha mam a
nos sa aten ção pa ra a ne ces si da de de um
cui da do es pe cí fi co”, en fa ti za a psi có lo ga.

De acor do com da dos da Opas (Or ga ni- 
za ção Pan-Ame ri ca na da Saú de), uma em
ca da dez pes so as pre ci sa rá de cui da dos
de saú de men tal em al gum mo men to da
vi da. 

Se gun do in for ma ções mais atu ais da
Se cre ta ria Es pe ci al de Pre vi dên cia e Tra- 
ba lho, no au xí lio-do en ça, os afas ta men- 
tos por trans tor nos men tais, co mo de- 
pres são e an si e da de, ti ve ram au men to de
33,7%, pas san do de 213,2 mil, em 2019,
pa ra 285,2 mil, em 2020. Já o nú me ro de
apo sen ta do ri as por in va li dez con ce di das
em de cor rên cia de pro ble mas men tais su- 
biu de 241,9 mil pa ra 291,3 mil de 2019 pa- 
ra 2020, um au men to de 20,4%.

Pa ra o psi qui a tra Car los Wil son, com a
pan de mia hou ve um au men to da pro cu ra
por psi qui a tras. 

“A pan de mia aca bou iso lan do mui tas
pes so as e as so ci a da a is so o me do de mor- 
rer, fez ca da vez mais as pes so as en tra rem
em qua dros de de pres são e cri ses de pâ ni- 
cos, in clu si ve com au men to da de man da
nos pron to-so cor ros. Mas an tes da pan- 
de mia já exis tia uma so bre car ga aos pro- 
fis si o nais de saú de men tal, vis to que mui- 
tos pos suíam agen da men tos pa ra mais de
30 ou 45 di as, po rém hou ve um au men to
im por tan te da de man da de vi do a Co vid-
19, em al gu mas ci da des o pa ci en te es pe ra
até 60 di as pa ra a pri mei ra con sul ta, o que
já de mons tra uma es cas sez des te pro fis si- 
o nal no mer ca do”, ava lia.

O es pe ci a lis ta tam bém re co men da que
pa ra cui dar da saú de men tal é im pres cin- 
dí vel pro cu rar um pro fis si o nal qua li fi ca- 
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NE RES PIN TO

Em bus ca de no vos ho ri zon tes em BH

Qua tro per gun tas a Isa ac Ve ron

Isaack Veron

Talento maranhense
no Atlético-Mineiro

E
le já nas ceu com no me de cra que. Isa ack Ve ron,
14 anos, nas ci do no bair ro do Anil, em São Luís,
aca ba de ser con tra ta do pe lo Atlé ti co-MG, um
dos gi gan tes do fu te bol bra si lei ro. A vi a gem com

des ti no a Be lo Ho ri zon te ain da não tem da ta mar ca da,
mas po de rá ocor rer ain da nes te se mes tre. En quan to is- 
so, a fa mí lia do jo vem de 1,81m já co me mo ra o que po de
re pre sen tar um gi gan tes co pas so na car rei ra do atle ta
ma ra nhen se.

Re ve la do na es co li nha do Cru zei ro São Luís, fi lho de
um vi gi lan te Relry Sou sa e da mi cro em pre sá ria Mi ri am,
mo ra do res no bair ro Ci da de Olím pi ca, Isa ack Ve ron,
que atua de quar to za guei ro, co me çou a cha mar a aten- 
ção dos “ca ça do res de ta len tos” des de quan do ti nha 12
anos e sa grou-se vi ce-cam peão bra si lei ro Fut-7.

Ca nho to, bom no de sar me, nas bo las al tas e no pas se
de lon go al can ce, o me ni no tam bém mos trou seu po- 
ten ci al nos ar re ma tes a gol, em 2019, quan do foi o ar ti- 
lhei ro de sua equi pe com cin co gols na que la com pe ti- 
ção. O tor neio foi re a li za do em Re ci fe-PE com a par ti ci- 
pa ção de gran des clu bes, en tre eles, Sport e Náu ti co-PE.

Em 2019, Isa ack dis pu tou a Go Cup, em Apa re ci da de
Goiás, e vol tou a ser des ta que. “No Bra si lei ro e na Go Cup
fiz gols com as sis tên ci as do meu par cei ro Saulinho28,
que ria apro vei tar pa ra man dar um abra ço pra ele ai em
São Luís”, re ve lou Ve ron.

No Bra si lei ro e na Go Cup fiz gols

com as sis tên ci as do meu par cei ro

Saulinho28, que ria apro vei tar pa ra

man dar um abra ço pa ra ele em São

Luís

Lo go pas sou a des per tar in te res se de Flu mi nen se-RJ,
Vas co da Ga ma-RJ, Cru zei ro-MG, Atlé ti co-MG e Grê- 
mio-RS. A pri o ri da de, no en tan to, era do ti me cru zei ren- 
se, de acor do com a fran quia.

A ca mi nha da do ga ro to te ve iní cio em Mi nas Ge rais, a
con vi te do clu be es tre la do. Nas ava li a ções, co mo já se
es pe ra va, ele foi apro va do e ime di a ta men te cha ma do
pa ra in te grar o gru po. Fi cou na To ca da Ra po sa-1 en tre
abril e ju lho, mas em agos to es tou rou a con fu são de cor- 
ren te das de nún ci as de su pos tas ir re gu la ri da des fi nan- 
cei ras nas con tra ta ções fei tas pe lo clu be nas di vi sões de
ba se. Não deu pa ra con ti nu ar. “Foi aí que o Atlé ti co, que
já vi nha de olho no fu te bol de le (Ve ron), mais tar de ma- 
ni fes tou no va men te in te res se. Ago ra, veio o con tra to de
for ma ção pa ra ser as si na do”, re ve la Relry, pai de Isa ack.

Em pol ga do com o bom fu te bol pra ti ca do pe lo fi lho,
Relry não tem pou pa do es for ços pa ra vê-lo atin gir seu
ob je ti vo de ser um gran de pro fis si o nal nos pró xi mos
anos. “A gen te sa be que tu do tem su as eta pas e com Ve- 
ron não se rá di fe ren te. Es se con tra to tem a du ra ção de
três anos, re no va do por mais dois, e nós va mos con ti nu- 
ar dan do to do apoio a fim de que ele re a li ze um so nho
que tam bém é nos so. Tan to que pa ra is so, va mos ter que
nos mu dar pa ra Be lo Ho ri zon te pa ra acom pa nhar tu do
de per to e in cen ti vá-lo”, acres cen ta Relry, de 39 anos.

Ve ron foi o no me en con tra do pe los pais pa ra ho me- 
na ge ar o cra que ar gen ti no, um dos mai o res vo lan tes da
his tó ria do fu te bol da que le país vi zi nho. Deu cer to, por- 
que des de ce do o me ni no co me çou a mos trar su as ha bi- 
li da des com a bo la e cha mar a aten ção dos des por tis tas.
A fa mí lia en tão de ci diu in ves tir na car rei ra do ga ro to e
ago ra vi ve a ex pec ta ti va des se “pon ta pé ini ci al” no Ga lo
mi nei ro.

A fa mí lia de Isa ack Ve ron es tá pron ta pa ra mu dar de
ares, mes mo que o pai te nha que pe dir de mis são do em- 
pre go de vi gi lan te, em São Luís. Em prin cí pio, o ga ro to
vai trei nar e mo rar na Ci da de do Ga lo (CT do Atlé ti co),
mas se rá li be ra do nos fins de se ma na pa ra vi si tar a fa mí- 
lia. In ter ro ga do so bre va lo res fi nan cei ros que jus ti fi- 
quem es sa mu dan ça to tal pa ra BH, Relry foi ta xa ti vo em
afir mar a ine xis tên cia de al go tão ex pres si vo no mo men- 
to. “Ini ci al men te, Isa ack vai re ce ber ape nas uma bol sa-
atle ta. Ele ain da não tem ida de pa ra fir mar con tra to pro- 
fis si o nal. Mas va le a pe na a gen te es pe rar e acre di tar no
ta len to de le. Va mos alu gar uma ca sa em Be lo Ho ri zon te,
pois fa ze mos ques tão de acom pa nhar nos so fi lho. Já co- 
lo quei meu cur rí cu lo à dis po si ção de vá ri as em pre sas de
Mi nas e acre di to que vou ser cha ma do nos pró xi mos di- 
as, pois já sou ex pe ri en te na fun ção. Te mos que agra de- 
cer o em pre sá rio Ro nal do Le al, do gru po JJB Es por tes”.

O Im par ci al – Co mo vo cê se sen tiu ao re ce ber a in- 
for ma ção da che ga da do con tra to de for ma ção pa ra
in te grar o Atlé ti co-MG?

Isa ack Ve ron – Com uma cer ta sur pre sa, pois sei que
há mui ta con cor rên cia de jo vens atle tas que tam bém
aguar dam uma opor tu ni da de pa ra fir mar es se ti po de
con tra to. Fi co fe liz por que vou me pre pa rar pa ra fa zer
par te de um gran de clu be do fu te bol bra si lei ro, ló gi co que
sei que meu su ces so vai de pen der prin ci pal men te da mi- 
nha de di ca ção e is so não vai fal tar.

Até aon de vo cê pre ten de che gar, a par tir de ago ra,
quan do sur ge es sa opor tu ni da de fo ra de São Luís?
Cla ro que pre ten do cres cer com o gru po até che gar ao
pro fis si o nal, o que vai de pen der mui to da qui lo que eu

pro du zir nas eta pas des se es tá gio. Meu fo co ago ra é o
Atlé ti co, a opor tu ni da de que vou ter e que pro me to não
des per di çar. Que ro cres cer no clu be e ne le dar gran des
pas sos pa ra jus ti fi car o in ves ti men to fei to em mi nha con- 
tra ta ção.

Cla ro que pre ten do cres cer com o

gru po até che gar ao pro fis si o nal, o

que vai de pen der mui to da qui lo que

eu pro du zir nas eta pas des se es tá gio

O fa to de ter no me de um gran de cra que ar gen ti no o
agra da ou vo cê gos ta ria mes mo era ser cha ma do de
Isa ac? 
Meus ami gos já me cha mam ape nas por Ve ron e já me
acos tu mei com is so. Gos to de ser cha ma do de Ve ron, mes- 
mo sem que rer fa zer com pa ra ções ao gran de cra que ar- 
gen ti no. Já as sis ti a al guns ví de os de le, que re al men te era
ta len to so, por is so o ape li do só me in cen ti va a me es for çar
pa ra tam bém ser um gran de atle ta.

Vo cê sem pre so nhou ser um atle ta pro fis si o nal ou
jo ga va ape nas pa ra se di ver tir?
Des de ce do pen sei em cres cer e me tor nar um gran de jo- 
ga dor de fu te bol. Meu pai ob ser vou e me in cen ti vou, me
le van do pa ra trei nar. Foi daí que aca bei in do aos oi to
anos pa ra a equi pe de fut sal do Afas ca, do pro fes sor Al lan
Jo nes, Fal cão-12, de Pe dro Bri to, ho je es co li nha do Cru- 
zei ro, on de me pre pa rei pa ra mais tar de ser cha ma do por
um gran de clu be. A opor tu ni da de sur giu e ago ra vou ten- 
tar de to dos os mo dos cor res pon der às ex pec ta ti vas.

Des de ce do pen sei em cres cer e me

tor nar um gran de jo ga dor de

fu te bol. Meu pai ob ser vou e me

in cen ti vou, me le van do pa ra trei nar

São Luís, segunda-feira, 3 de maio de 2021
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KOMINSKY

OXI GÊ NIO

SÉ RI ES

FIL MES

DO CU MEN TÁ RI OS E ES PE CI AIS

CRI AN ÇAS E FA MÍ LIA

ANI MES

Estreias

O que assistir na
Netflix em maio

M
aio es tá che gan do e, com ele, as no vi da des
do ca tá lo go da Net flix. A pla ta for ma de stre- 
a ming irá dis po ni bi li zar 50 tí tu los ao lon go
do pró xi mo mês. Sé ri es de su ces so ga nham

no vas tem po ra das e fil mes ori gi nais iné di tos, um de les
es tre la do por Amy Adams, es tão pre vis tos pa ra es tre ar
no ser vi ço de stre a ming.

No uni ver so dos pro gra mas se ri a dos, o gran de des ta- 
que é a se gun da par te da quin ta tem po ra da de “Lu ci fer”,
que es treia no dia 28. De acor do com o que a Net flix di- 
vul gou, o per so na gem vi vi do por Tom El lis vol ta à ter ra
dos vi vos pa ra fa zer as pa zes com Ch loe (Lau ren Ger- 
man).

Os oi to no vos epi só di os com ple men tam os que fo- 
ram lan ça dos em agos to de 2020. A sé rie, que ori gi nal- 
men te ter mi na ria na quin ta tem po ra da, foi re no va da
pa ra uma sex ta e úl ti ma, ain da sem pre vi são de es treia.

Hit na pla ta for ma e bas tan te co men ta da nas re des so- 
ci ais, a pro du ção me xi ca na “Quem ma tou Sa ra?” ga nha
no vos epi só di os a par tir do dia 19. A sé rie mos tra a sa ga
de Alex (Ma no lo Car do na) pa ra pro var que foi fal sa men- 
te acu sa do de as sas si nar sua ir mã, Sa ra (Xi me na La ma- 
drid). Nos no vos epi só di os, ele irá re ve lar o la do mais
som brio da ir mã.

Na pri mei ra se ma na do mês (dia 4), es treia a se gun da
par te de “Se le na: A sé rie”, ba se a da na vi da da can to ra
Se le na Quin ta nil la. Os no vos epi só di os irão mos trar o
mo men to em que ela atin ge o su ces so e se es for ça pa ra
se man ter fi el aos seus prin cí pi os.

Na sex ta-fei ra (7/5), a pla ta for ma es treia a sé rie de fic- 
ção ci en tí fi ca “O le ga do de Jú pi ter”. Es tre la da por Les lie
Bibb e Josh Duha mel, a pro du ção ori gi nal, ba se a da na
HQ homô ni ma de Mark Mil lar, fo ca na ten são en tre du- 
as ge ra ções de su per-he róis.

“Spe ci al”, sé rie so bre um ho mem gay com pa ra li sia
ce re bral que de ci de vi ver a vi da co mo sem pre quis, che- 
ga ao fim na se gun da tem po ra da, que es treia no dia 20.
Nos no vos epi só di os, Ryan (Ryan O’Con nell) con ti nua
sua sa ga pe la in de pen dên cia pes so al.

Já a ter cei ra tem po ra da de “O mé to do Kominsky” fi ca
dis po ní vel a par tir do dia 28. Es tre la da por Mi cha el Dou- 
glas e Al lan Ar kins, a sé rie é fo ca da nas aven tu ras que
Sandy (Dou glas) e Nor man (Ar kin) en fren tam na ter cei- 
ra ida de.

 O pri mei ro é um ator que al can çou cer to su ces so e
ago ra dá au las de atu a ção, e o se gun do é seu agen te e
ami go.

En tre as pro du ções iné di tas na Net flix es tão “Fa mí lia
Upshaw”, sit com es tre la da por Wan da Sykes e Mi ke
Epps, pro gra ma da pa ra o dia 12; e “Hals ton”, pro du zi da
por Ryan Murphy e pro ta go ni za da por Ewan Mc Gre gor,
que es treia no dia 14.

O reality “Imó veis de lu xo em fa mí lia” es treia no dia
31. A pro du ção acom pa nha a fa mí lia Kretz e sua imo bi- 
liá ria de lu xo em Pa ris.

Ou tras sé ri es que ga nham con ti nu a ção em maio são:
“Ga ro ta de fo ra” (em 7/5); “Eu vi” e “Lo ve de ath & ro- 

bots” (14/5); e “O vi zi nho” (21/5).
No dia 11, a Net flix dis po ni bi li za a quin ta tem po ra da

de “Ou tlan der”, sé rie do ca nal nor te-ame ri ca no Starz.
As qua tro tem po ra das de “The bold type”, da Fre e form,
che gam um pou co an tes, no dia 8. A sé rie mos tra a vi da
de três mu lhe res que tra ba lham nu ma re vis ta em No va
York e pre ci sam equi li brar car rei ra, ro man ces, ami za de
e a vi da na ci da de gran de.

Pa ra man ter a pro mes sa de que lan ça ria ao me nos
um fil me por se ma na em 2021, a Net flix pro gra mou a
che ga da de oi to tí tu los ori gi nais em maio. Os dois pri- 
mei ros são “Mons tro” e “500 mil quilô me tros”, am bos
com es treia agen da da pa ra a pró xi ma sex ta-fei ra (7/5).

Com pro du ção exe cu ti va de John Le gend, “Mons tro” 
nar ra a his tó ria de um es tu dan te ne gro que se vê en vol- 
vi do em um rou bo se gui do de mor te. 

A par tir daí, ele tra va uma lu ta pa ra pro var sua ino- 
cên cia con tra um sis te ma ju di ciá rio que o con de na por
an te ci pa ção. O elen co é com pos to por Kel vin Har ri son,
Jen ni fer Hud son e Jeffrey Wright.

Em “500 mil quilô me tros”, um ca mi nho nei ro al can ça
a qui lo me tra gem anun ci a da no tí tu lo. O fei to, no en tan- 
to, não é su fi ci en te pa ra que ele não per ca o em pre go
pa ra um no vo es ta giá rio.

No dia 12, es treia “Oxi gê nio”, dra ma fran cês em que
uma mu lher acor da nu ma uni da de cri o gê ni ca to tal- 
men te sem me mó ria. A par tir daí, a re ser va de oxi gê nio
co me ça a se es go tar, e ela pre ci sa lem brar quem é pa ra
so bre vi ver.

Cer ca do de ex pec ta ti vas, o lon ga “A mu lher na ja ne- 
la”, es tre la do por Amy Adams, es treia no dia 14. Adap ta- 
ção do li vro de A.J. Finn, o fil me con ta a his tó ria de An na
(Adams), uma psi có lo ga que so fre de ago ra fo bia e, por
is so, pas sa o dia con fi na da em ca sa. Um dia, ela tes te- 
mu nha um cri me vi o len to de sua ja ne la e pas sa a ques ti- 
o nar se ele de fa to acon te ceu ou se é fru to de sua ima gi- 
na ção. A di re ção é de Joe Wright e o elen co ain da con ta
com Ju li an ne Mo o re, Gary Old man e Jen ni fer Ja son
Leigh.

“Army of the De ad: In va são em Las Ve gas”, de Zack
Snyder, che ga no dia 21. No fil me, um gru po de mer ce- 
ná ri os pre ten de re a li zar o mai or as sal to de to dos os tem- 
pos em uma Las Ve gas as so la da por uma in va são zum bi.

E no dia 26, a pla ta for ma lan ça “O di vi no Bag gio”, que
mos tra os 22 anos de car rei ra do jo ga dor ita li a no Ro ber- 
to Bag gio. O cra que fi cou co nhe ci do no Bra sil após per- 
der o pê nal ti na fi nal da Co pa do Mun do de 1994, o que
ren deu o te tra cam pe o na to pa ra a Se le ção Bra si lei ra.

Além dos fil mes iné di tos, a Net flix dis po ni bi li za rá em
seu ca tá lo go su ces sos já lan ça dos no ci ne ma. Des ta que
pa ra os na ci o nais “Boi ne on” (2015), pre mi a do lon ga de
Ga bri el Mas ca ro, e “Ir mã Dul ce” (2014), de Vi cen te Amo- 
rim.

Ou tras in clu sões no ca tá lo go são: “Si ca rio: Dia do sol- 
da do” (2018), com Be ni cio Del To ro; e “Ope ra ção Over- 
lord” (2018), de Ju lius Avery.

Pa ra os fãs de “De ath no te”, a Net flix pre pa ra a che ga- 
da de três fil mes da fran quia ja po ne sa: “De ath no te”
(2006), “De ath no te II – O úl ti mo no me” (2006) e “De ath

no te: Ilu mi nan do um no vo mun do” (2016).

“Se le na: A sé rie – Par te 2” (4)
“O le ga do de Jú pi ter: Vo lu me I” (7)
“A ga ro ta de fo ra: Tem po ra da 2” (7)
“The bold type: Tem po ra das 1, 2, 3 e 4” (8)
“Ou tlan der: Tem po ra da 5” (11)
“Fa mí lia Upshaw” (12)
“Amor, ca sa men to e di vór cio” (13)
“A ca mi nho do céu” (14)
“Lo ve, de ath & ro bots: Vo lu me 2”  (14)
“Hals ton” (14)
“Eu vi: Tem po ra da 3” (14)
“Quem ma tou Sa ra?: Tem po ra da 2” (19)
“Spe ci al: Tem po ra da 2” (20)
“O vi zi nho: Tem po ra da 2” (21)
“Olá? Sou eu!” (22)
“Lu ci fer: Tem po ra da 5 – Par te 2” (28)
“O mé to do Kominsky: Tem po ra da 3” (28)
“O mi to de Sí si fo” (29)
“Imó veis de lu xo em fa mí lia” (31)
“Rag na rok: Tem po ra da 2” (em bre ve)
“Lou cos um pe lo ou tro” (em bre ve)
“Rac ket boys” (em bre ve)

“De ath no te” (já dis po ní vel)
“De ath no te II – O úl ti mo no me” (já dis po ní vel)
“De ath no te: Ilu mi nan do um no vo mun do” (já dis po- 

ní vel)
“Ope ra ção over lord” (já dis po ní vel)
“Mons tro” (7)
“500 mil quilô me tros” (7)
“Boi ne on” (10)
“Oxi gê nio” (12)
“A mu lher na ja ne la” (14)
“Ferry” (14)
“Si ca rio: Dia do sol da do” (15)
“Ir mã Dul ce” (15)
“Army of the de ad: In va são em Las Ve gas” (21)
“O di vi no Bag gio” (26)
“Mi la gre azul” (27)

“Os fi lhos de Sam: Lou cu ra e cons pi ra ção” (5)
“Ex pli can do… Di nhei ro” (11)
“Pe ter Tat chell: Do ódio ao amor” (12)
“The last days” (19)
“Da Áfri ca aos EUA: Uma jor na da gas tronô mi ca” (26)
“Aten ta dos em Lon dres” (26)
“Soy Ra da: Se ren di pia” (27)

“Zé co le ta: Tem po ra da 2” (4)
“Ju ras sic world: Acam pa men to ju rás si co: Tem po ra da

3” (21)
“En cren Cão” (28)

“Cas tle va nia: Tem po ra da 4” (13)

São Luís, segunda-feira, 3 de maio de 2021
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