
Como argumento para contestar a va-
lidade do Fieis – Programa do governo Fe-
deral que financia estudos para pobres em 
universidades particulares –, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, contou uma 
lorota, que virou indigna-
ção geral. Em reunião 
no Conselho de Saúde 
Complementar, Gue-
des disse que “é bolsa 
pra todo mundo.   
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Depoimento de Mandetta 
compromete Bolsonaro 

 Câmara Municipal de São Luís e a Assembleia Legislativa do Maranhão retornaram gradativamente suas atividades presenciais, que 
foram suspensas no final de fevereiro, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). PÁGINA 3

O silêncio do 
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Don’t fight the 
Banco Central 
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Quase meio século 
depois: O Imparcial e eu

RICARDO VIVEIROS 

Jornalista

Carlos Brandão recebe coletivo “Nós”
O vice-governador Carlos Brandão recebeu, nesta terça-

feira (4), a visita dos vereadores do coletivo “Nós” – formado 
por seis co-vereadores de São Luís. O encontro teve como 
objetivo o fortalecimento de parcerias, com o Governo do 

Estado, que visem a defesa e a garantia de direitos e de polí-
ticas públicas para a capital. PÁGINA 3

Câmara de São Luís e Assembleia Legislativa voltam às sessões presenciais

DIA DAS MÃES

77% dos consumidores 
devem comprar presentes

Em tempos de pandemia, 
vendas na web crescem

PÁGINA 9

PÁGINA 9

Prefeito Eduardo Braide lança 
novo projeto de infraestrutura 

 Prefeitura no Bairro 

PETs

Entenda as fases da 
 vida de um cachorro

PÁGINA 7

CPI DA COVID-19

Com investimento de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), o projeto “Prefeitura no Bairro” vai solucionar 
problemas que há anos têm incomodado a comunidade do Co-
roadinho. PÁGINA  10

Mandetta afirmou que colocou ao presidente que aumentar produção de cloroquina sem 
uma análise da Comissão Nacional do SUS seria improbidade administrativa. Página 2

Adolescente 
invade escola e 
mata crianças 

MONSTRUOSIDADE

Ao menos três crianças e duas funcionárias 
de uma escola municipal de educação infantil, 
em Saudades (SC), morreram nesta terça-fei-

ra (4) após serem atacadas por um jovem de 18 
anos, com um facão. De acordo com a Polícia 

Civil, após o crime, o suspeito deu golpes con-
tra o próprio corpo e foi levado em estado gra-

víssimo para um hospital da região. 
PÁGINA 8
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Mandetta afirmou que colocou ao presidente que aumentar produção de cloroquina
sem uma análise da Comissão Nacional do SUS seria improbidade administrativa

Pro pi na

CLOROQUINA

“Bolsonaro sabia que
gastos eram ilegais”

A
or dem do pre si den te Jair Bol- 
so na ro pa ra au men tar a pro- 
du ção de clo ro qui na con fi gu- 
ra im pro bi da de ad mi nis tra ti- 

va e o man da tá rio sa bia dis so. É o que
afir mou o ex-mi nis tro da Saú de Luiz
Hen ri que Man det ta du ran te de poi- 
men to na CPI da Co vid, na tar de des ta
ter ça-fei ra (4/5). “AGU (Ad vo ca cia-
Ge ral da União) co lo cou cla ra men te
que não se ria cor re to do pon to de vis- 
ta da pro bi da de ad mi nis tra ti va”, de ta- 
lhou.

Na res pos ta ao se na dor Ales san dro
Vi ei ra (Ci da da nia/SE) so bre se Bol so- 
na ro te ria ci ên cia de que “a re a li za ção
de gas tos pú bli cos re le van tes com
me di ca men tos, co mo a clo ro qui na,
sem aval ci en tí fi co po de ria con fi gu rar
im pro bi da de ad mi nis tra ti va”, Man- 
det ta dis se que, “in clu si ve, o pa re cer
den tro do Mi nis té rio da Saú de tem
que pas sar pe la Co ni tec (Co mis são
Na ci o nal de In cor po ra ção de Tec no- 
lo gi as no Sis te ma Úni co de Saú de). Eu
não pos so co mo mi nis tro de ci dir
com prar re mé dio qual quer por que eu
que ro. E es se me di ca men to não pas- 
sa va pe lo [aval do] co mi tê”. Is so por- 
que, na jus ti fi ca ti va de Man det ta, não
ha via evi dên cia ci en tí fi ca pa ra tal in- 
di ca ção.

“Es ses gas tos fo ram

fei tos sem pas sar pe la

in cor po ra ção da

co mis são”, afir mou.

De acor do com Man det ta, a or dem
pa ra que o La bo ra tó rio Cen tral do
Exér ci to pro du zis se clo ro qui na em
lar ga es ca la ocor reu de ma nei ra
“alheia ao Mi nis té rio da Saú de”. Ele
des ta cou nun ca ter re co men da do, co- 
mo mi nis tro, a ado ção do me di ca- 
men to con tra a do en ça, a não ser o
uso em pa ci en tes gra ves, em hos pi- 
tais.

Vi ei ra ain da ques ti o nou se Bol so- 
na ro foi aler ta do, di re ta e ob je ti va- 
men te, em reu niões pre sen ci ais e
atra vés de do cu men tos por es cri to
que a con du ta ado ta da à épo ca pe lo
man da tá rio po de ria le var o Bra sil a
uma “ca tás tro fe com mi lha res de
mor tes”. “Se sim, quem po de con fir- 
mar o seu re la to?”, com ple tou o se na- 
dor da opo si ção, sus ci tan do o cha ma- 
men to de no mes ci ta dos por Man det- 
ta pa ra tam bém pres ta rem de poi- 
men tos que cor ro bo rem pa ra a res- 
pon sa bi li za ção da al ta cú pu la do Pla- 
nal to pe la si tu a ção da pan de mia.

“To dos os mi nis tros,

que par ti ci pa vam to das

as ter ças-fei ras em

reu niões es pe cí fi cas

so bre is so. Além de eu

ter en tre gue uma car ta

em mãos ao

pre si den te”, es cla re ceu

Man det ta. 

No do cu men to, que foi le va do pe lo
de po en te aos par la men ta res, es tá o
pe di do ex pres so pa ra uma mu dan ça
de pos tu ra por par te do pre si den te
Bol so na ro “uma vez que a ado ção de
me di das em sen ti do con trá rio po de rá
ge rar co lap so do sis te ma de saú de e
gra vís si mas con sequên ci as à saú de
da po pu la ção”.

Se gun do Man det ta, tal du bi e da de
de re co men da ções con fun diu a po- 
pu la ção, di fi cul tan do a con du ção da
pan de mia. En quan to o Mi nis té rio da
Saú de que ria ins ti tuir uma cam pa nha
pu bli ci tá ria re co men dan do o uso de
más ca ras, o dis tan ci a men to so ci al e a
gra vi da de do ví rus, Bol so na ro pro pu- 
nha uma pro pa gan da que emi tis se a
ideia de que o Bra sil iria ven cer o ví- 
rus. “Uma men sa gem mais ufa nis ta
[…]. O que me res ta va era usar a tra di- 
ção oral, ver bal, pa ra fa zer che gar à
pon ta a men sa gem lim pa pa ra que [os
mu ni cí pi os] pu des sem cons truir a li- 
nha de de fe sa”.

CPI DA COVID-19

Mandetta: “410 mil vidas me separam do Presidente”

O MÉDICO RECORDOU QUE A CONTRARIEDADE DE BOLSONARO COM O MINISTÉRIO DE SAÚDE ACABOU LEVANDO À SUA DEMISSÃO

O ex-mi nis tro da Saú de, Luiz Hen- 
ri que Man det ta, afir mou, em de poi- 
men to du ran te a Co mis são Par la men- 
tar de Inqué ri to (CPI) da co vid-19,
nes ta ter ça-fei ra (4/5), que in ten si fi- 
cou as crí ti cas ao Exe cu ti vo após dei- 
xar o go ver no. Se gun do ele, an tes, a
ten ta ti va era de cons truir pon tes e ori- 
en tar o pre si den te da Re pú bli ca, Jair
Bol so na ro, o que fun ci o na va por al- 
guns di as, an tes que o man da tá rio co- 
me ças se a pro vo car aglo me ra ções e
es pa lhar de sin for ma ção so bre o com- 
ba te ao ví rus.

Man det ta res pon dia a um ques ti o- 
na men to do se na dor An ge lo Co ro nel
(PSB-BA). Ele afir mou que 410 mil
mor tes o se pa ram de Jair Bol so na ro.
“Ca da vez que se con ver sa va com o
pre si den te, ele com pre en dia. A gen te
fa la va que não se po de aglo me rar, que
tem que usar o ál co ol em gel, e ele
com pre en dia e fa la va que ia aju dar. Só
que se pas sa vam dois ou três di as e ele
vol ta va a aglo me rar”, lem brou.

O mé di co re cor dou que a con tra ri- 

e da de de Bol so na ro com o Mi nis té rio
de Saú de aca bou le van do à sua de- 
mis são em 16 de abril de 2020. O en- 
tão mi nis tro já ha via afir ma do que
não ia se de mi tir. “E ele me de mi tiu e
con ti nu ou fa zen do a mes ma prá ti ca.
Co mo ci da dão, eu pos so, sim, cri ti- 
car”, des ta cou lem bran do que o pre si- 
den te se guiu ne gan do o uso de más- 
ca ra, re cu san do com pra de va ci na e
tes ta gem do ví rus. 

“Eu, co mo ci da dão, 410

mil vi das me se pa ram

do pre si den te até o

mo men to. Até o dia de

ho je”, afir mou.

Ques ti o na do so bre a fa la do ge ne- 
ral Edu ar do Pa zu el lo, mi nis tro que o
su ce deu, so bre uma su pos ta pe re gri-
na ção de par la men ta res pa ra pe dir
pro pi na, que o mi li tar cha mou de “pi- 
xu le cos”, Man det ta ne gou que te nha
re ce bi do al gum pe di do se me lhan te.
“Quan to à fa la do mi nis tro Pa zu el lo,
ele tem que ex pli car. O que eu co nhe-
ço é a pres são le gí ti ma de par la men- 
ta res da Câ ma ra, Se na do, pa ra que se
le vem re cur sos pa ra seus es ta dos, e
en ten do co mo le gí ti mo”, dis se.

“Em 2019, eu fui o mi nis tro que
mais re ce beu de pu ta dos e se na do res
e vim a es sas Ca sas inú me ras ve zes.
Acho le gí ti mo. Es sas pes so as pú bli cas
es tão aqui elei tas. Eu es ta va mi nis tro,
mas nun ca vi na da fo ra do que se es- 
pe ra de ho mens pú bli cos”, jus ti fi cou.
Pa zu el lo de cli nou de com pa re cer à
CPI ho je por ter, su pos ta men te, man-
ti do con ta to com mi li ta res con ta mi-
na dos pe lo no vo co ro na ví rus. O co le- 
gi a do apro vou um no vo de poi men to
pa ra o mi li tar em 19 de abril.

SUSPEITA DE COVID

Pazuello será ouvido
dia 19 de maio

MINISTRO DEVE FICAR ISOLADO  E NÃO PODERÁ DEPOR

O de poi men to do ex-mi nis tro da Saú de Edu ar do Pa- 
zu el lo na Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da
Pan de mia foi re mar ca do pa ra o dia 19 de maio, que cai rá
em uma quar ta-fei ra. O pre si den te do co le gi a do, se na- 
dor Omar Aziz (PSD-AM), su ge riu a da ta e a sub me teu à
vo ta ção sim bó li ca dos mem bros.

Pa zu el lo se ria ou vi do ho je (5) na CPI, mas um ofí cio
da Se cre ta ria-Ge ral do Exér ci to in for mou que o ex-mi- 
nis tro te ve con ta to com dois ser vi do res do Po der Exe cu- 
ti vo que fo ram di ag nos ti ca dos com co vid-19. Com is so,
a par ti ci pa ção de Pa zu el lo na CPI foi re mar ca da pa ra da- 
qui 15 di as, após a sua qua ren te na.

O ex-mi nis tro che gou a su ge rir a

al ter na ti va de man ter o seu

de poi men to na da ta ori gi nal, mas

fei ta de ma nei ra re mo ta. Aziz, no

en tan to, fez ques tão da pre sen ça do

ex-mi nis tro no ple ná rio da

co mis são.

Edu ar do Pa zu el lo, que co man dou o Mi nis té rio da
Saú de por dez me ses du ran te a pan de mia, de ve ser
ques ti o na do, en tre ou tros as sun tos, so bre o pro ble ma
da fal ta de oxi gê nio em Ma naus, o nú me ro de mor tos e
in fec ta dos pe la do en ça e a de mo ra na com pra de va ci- 
nas.

MANDETTA

“Guedes é desonesto
intelectualmente”

O ex-mi nis tro da Saú de Luiz Hen ri que Man det ta fez
du ras crí ti cas ao mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des,
du ran te de poi men to na CPI da CO VID, re a li za do nes ta
ter ça-fei ra (4/5), no Se na do. Se gun do Man det ta, ele é
uma pes soa “de so nes ta in te lec tu al men te” e não es tá à
al tu ra do car go. “Es se mi nis tro Gue des, da Eco no mia, é
de so nes to in te lec tu al men te, uma coi sa pe que na, ho- 
mem pe que no pa ra es tar on de es tá. Quan do es te ve na
Câ ma ra, ele fa lou que (o mi nis tro da Saú de) saiu com R$
5 bi lhões e não com prou va ci na. Es se mi nis tro não sou- 
be nem olhar o ca len dá rio pa ra olhar que en quan to es ti- 
ve lá não ha via nem va ci na sen do co mer ci a li za da no
mun do. Só pos so la men tar”, afir mou Man det ta.

Pa ra o mé di co, Gue des de ve ter si do uma das vo zes
que in flu en ci ou o pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti- 
do) du ran te a pan de mia.

Ao ci tar Gue des, Man det ta tam bém fa lou so bre o atu- 
al pre si den te do Ban co Cen tral, Ro ber to Cam pos Ne to,
no qual ele elo gi ou e agra de ceu.

Ain da se gun do Man det ta, Gue des

“não aju dou na da”. “Pe lo con trá rio,

fa la va que já ti nha man da do o

di nhei ro e que se vi rem. Va mos

to car a eco no mia. Tal vez te nha si do

uma das vo zes que te nha

in flu en ci a do o pre si den te”,

afir mou.

An te ri or men te, ques ti o na do se as di ver gên ci as com o
pre si den te Jair Bol so na ro, so bre a clo ro qui na e as me di- 
das de iso la men to so ci al, o le va ram a pe dir de mis são,
Man det ta re for çou que não “aban do na ria seu pa ci en te
Bra sil” du ran te a pan de mia.

O ex-mi nis tro da Saú de ci tou ain da que tes te mu nhou
por di ver sas ve zes a pre sen ça de Car los Bol so na ro, ve re- 
a dor no Rio de Ja nei ro e fi lho do pre si den te, em reu niões
mi nis te ri ais.

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vereadores de São Luís e deputados estaduais retornaram suas atividades presenciais
tanto na Câmara de Vereadores quanto na Assembleia Legislativa do Maranhão

SAMARTONY MAR TINS

CÂMARA E ASSEMBLEIA

Parlamentares voltam
às sessões presenciais

A
Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís e a As sem bleia Le gis la ti- 
va do Ma ra nhão re tor na ram
gra da ti va men te su as ati vi da- 

des pre sen ci ais, que fo ram sus pen sas
no fi nal de fe ve rei ro por con ta da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus (Co vid-
19). No Pa lá cio Pe dro Nei va de San ta- 
na, a vol ta ocor reu na se gun da-fei ra,
03, após qua se dois me ses de sus pen- 
são das ati vi da des, que vi nham acon- 
te cen do de for ma re mo ta. Já na “Ca sa
do Po vo”, on de as ses sões ple ná ri as
ocor re ram em ca rá ter hí bri do (pre- 
sen ci al e re mo to), as ati vi da des vol ta- 
ram se guin do to dos os pro to co los sa- 
ni tá ri os ne ces sá ri os pa ra ga ran tir a
se gu ran ça dos par la men ta res e ser vi- 
do res. Além do Pe que no Ex pe di en te e
Or dem do Dia, foi in cluí do tam bém o
tem po dos par ti dos.

Nes ta ter ça-fei ra, o des ta que na Câ- 
ma ra de Ve re a do res de São Luís foi o
ve re a dor Mar qui nhos (DEM), que
ata cou ver bal men te os mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, du ran te
uma ses são or di ná ria. Mar qui nhos
fez um dis cur so de fen den do o pre si- 
den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro e
apro vei tou pa ra cri ti car a es quer da,
além de ter cha ma do a mai o ria dos
mi nis tros do STF de “va ga bun dos”. 

“O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a
mai o ria da que les mi nis tros são tu do
va ga bun dos, a mai o ria de les não tem
amor pe la pá tria, a mai o ria de les não
es tão ali co mo guar diões da nos sa

Cons ti tui ção, mas es tão ali pra fa zer
ati vis mo po lí ti co e pa ra su cum bir a
de mo cra cia do nos so País”, ata cou o
ve re a dor Mar qui nhos. O par la men tar
tam bém ci tou o no me do Mi nis tro
Gil mar Men des e dis se que ele pa ga rá
um pre ço al to ao pres tar con ta com
Deus, fa zen do re fe rên cia às su as de ci- 
sões ju di ci ais.

Já na As sem bleia Le gis la ti va, o che- 
fe do Le gis la ti vo, Othe li no Ne to (PC- 
doB), in for mou que os de pu ta dos po- 
dem par ti ci par pre sen ci al men te das
ses sões, mas, aque les que ain da não
se sen ti rem à von ta de, de vem con ti- 
nu ar re mo ta men te. “É ra zão de gran- 
de ale gria es tar mos de vol ta, ain da
que se ja ape nas uma par te pre sen ci al,
ten do em vis ta que, com a mai o ria no
ple ná rio, os de ba tes se tor nam mais
pro du ti vos e efe ti vos”, res sal tou.

Othe li no Ne to en fa ti zou, ain da, as
me di das de se gu ran ça de ter mi na das
pa ra o aces so ao ple ná rio. “Fi ze mos
al gu mas exi gên ci as, pois o aces so
con ti nua res tri to e, cla ro, a más ca ra e
o ál co ol gel con ti nu am ne ces sá ri os
pa ra que pos sa mos es tar com se gu- 
ran ça no ple ná rio, que é um am bi en te
fe cha do. Além dis so, to dos atu a li za- 
ram seus exa mes”, fri sou.

O par la men tar tam bém fa lou so bre
o ex pe di en te pre sen ci al na As sem- 
bleia Le gis la ti va, que re tor nou, na se- 
gun da-fei ra (3), com es ca las de tra ba- 
lho pa ra que o trân si to de pes so as na
Ca sa con ti nue re du zi do em to dos os
se to res. “Es tá sen do de for ma es ca lo- 
na da, com par te dos ser vi do res vin do

pe la ma nhã e a ou tra pe la tar de, man- 
ten do tam bém os cui da dos ne ces sá ri- 
os”, dis se.

De acor do com a Re so lu ção Ad mi-
nis tra ti va, que de ter mi na o re tor no
das ati vi da des pre sen ci ais na Ale ma,
de for ma in te gral, o ho rá rio de fun ci o- 
na men to se rá das 8h às 17h, sen do
que o di re tor ou res pon sá vel pe lo se-
tor de ve rá ado tar a es ca la de tra ba lho
e en ca mi nhar a re la ção dos ser vi do res
à Di re to ria de Re cur sos Hu ma nos e ao
Ga bi ne te Mi li tar, de ven do as se gu rar o
dis tan ci a men to en tre as pes so as em
seu lo cal de tra ba lho.

PARCERIAS

Carlos Brandão recebe coletivo “Nós”

CARLOS BRANDÃO RECEBE COLETIVO “NÓS” (PT),  O PRIMEIRO MANDATO COLETIVO DA HISTÓRIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
re ce beu, nes ta ter ça-fei ra (4), a vi si ta
dos ve re a do res do co le ti vo “Nós” –
for ma do por seis co-ve re a do res de
São Luís. O en con tro te ve co mo ob je- 
ti vo o for ta le ci men to de par ce ri as,
com o Go ver no do Es ta do, que vi sem
a de fe sa e a ga ran tia de di rei tos e de
po lí ti cas pú bli cas pa ra a ca pi tal.

O “Nós” (PT) é o pri mei ro man da to
co le ti vo da his tó ria le gis la ti va do Ma- 
ra nhão, elei to pa ra a Câ ma ra de Ve re- 
a do res de São Luís. Du ran te a reu nião
com o vi ce-go ver na dor, os par la men- 
ta res ex pli ca ram o fun ci o na men to
des se man da to iné di to no es ta do e
apre sen ta ram al gu mas de man das da
po pu la ção, prin ci pal men te da pe ri fe- 
ria e da zo na ru ral. “Os par la men ta res
apre sen ta ram as de man das de vá ri os
bair ros e os tra ba lhos que es tão sen do
de sen vol vi dos pa ra me lho rar a qua li- 
da de de vi da do po vo de São Luís. Fi- 
quei mui to sen sí vel às pro pos tas
apre sen ta das.

Não te nho dú vi das de que os pro je- 

tos que são bons pa ra a co le ti vi da de,
são bons pa ra o Go ver no do Es ta do”,
afir mou o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão. Pa ra a ve re a do ra Rai mun da
Oli vei ra, in te gran te do co le ti vo “Nós”,
a par ce ria com o Go ver no do Ma ra- 
nhão é im por tan te pa ra a efe ti va ção
de po lí ti cas pú bli cas que aten dam a
to dos. “Vi e mos em bus ca do for ta le ci- 
men to de par ce ri as com o Go ver no,
por meio do vi ce-go ver na dor. Par ce- 
ria es sa em de fe sa pe la ga ran tia de di- 
rei tos e de po lí ti cas pú bli cas pa ra a
nos sa ci da de. E nós,co mo par la men- 
ta res e re pre sen tan tes do po vo, que
es ta mos nas pe ri fe ri as e na zo na ru ral,
que re mos ga ran tir que as po lí ti cas
pú bli cas acon te çam em nos sa ci da de,
pa ra o nos so po vo e pa ra a nos sa gen- 
te”, fri sou a ve re a do ra.  O ve re a dor
Jho na tan So a res co men tou so bre a re- 
cep ti vi da de com que as pau tas fo ram
re ce bi das e des ta cou a im por tân cia
de ca mi nhar ao la do da ges tão es ta- 
du al, em bus ca de so lu ções pa ra as
ne ces si da des da po pu la ção.

É

“É uma gran de hon ra es tar aqui,
jun to com o vi ce-go ver na dor, que
com mui ta sen si bi li da de aco lheu as
nos sas pau tas e das nos sas co mu ni- 
da des das pe ri fe ri as e da área ru ral de
São Luís. E é exa ta men te is so que a
gen te acre di ta, em uma ges tão que é
sen sí vel e pró xi ma da po pu la ção, co- 
mo sem pre tem si do. Nós que re mos
con ti nu ar as sim. A gen te acre di ta que
é mui to im por tan te es tar mos ao la do
do Go ver no do Es ta do, tra zen do es sas
de man das e ven do for mas rá pi das de
re sol ver es sas ques tões, pois o nos so
po vo tem pres sa”, dis se Jho na tan So a- 
res. Co le ti vo Nós O co le ti vo é en ga ja-
do e in se ri do nas ques tões so ci ais,
cul tu rais, econô mi cas e po lí ti cas do
po vo lu do vi cen se.

O “Nós” é re pre sen ta do pe los ve re- 
a do res Del mar Ma ti as, Eni Ri bei ro,
Eu ni ce Chê, Flá via Al mei da, Jho na tan
So a res e Rai mun da Oli vei ra. Jun tos,
ocu pam ape nas uma ca dei ra de ve re- 
a dor, to dos com a mes ma im por tân-
cia e com equi da de sa la ri al.

1

2

3

Iro nia a Pa zu el lo

Iro nia a Pa zu el lo (2)

Sem “ca sa men to”

“Não po de mos cres cer mais co mo ca sal”

Fer ro ve lho? (1)

Fer ro ve lho? (2)

Fi lhos de por tei ro
Co mo ar gu men to pa ra con tes tar a va li da de do Fi eis – Pro gra- 

ma do go ver no Fe de ral que fi nan cia es tu dos pa ra po bres em uni- 
ver si da des par ti cu la res –, o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des,
con tou uma lo ro ta que vi rou in dig na ção ge ral. Em reu nião no
Con se lho de Saú de Com ple men tar, Gue des dis se que “é bol sa pra
to do mun do. Um de sas tre”. O Fi es Fi nan ci ou até o fi lho do por tei- 
ro de seu pré dio. Po rém os da dos do Fi es são es pe ta cu la res: dos
6,5 mi lhões de es tu dan tes de fa cul da des pri va das, 45,6% con ta- 
vam com al gum ti po de bol sa ou fi nan ci a men to em 2019. Em
2014, o Fi es re pre sen ta va 53% des ses be ne fi ci a dos; em 2019, des- 
pen cou pa ra 19%. E po de cair ain da mais, ou até aca bar.

Mes mo sen do ho je um pro gra ma de fi ci tá rio, por ser di fe ren te
do Prou ni, que ban ca to do o cur so do es tu dan te po bre na fa cul da- 
de, o Fi es tam bém fez com que mi lhões de fi lhos de por tei ros, de
la va dei ra, de ta xis ta, de tra ba lha dor ru ral, de do més ti ca e de tan- 
tas ca te go ri as de bai xa ren da, pu des sem che gar à uni ver si da de.
Num país de tan tas de si gual da des so ci ais, sem di plo ma uni ver si- 
tá rio o fos so en tre as clas ses ri cas e mi se rá veis só apro fun da. O
Prou ni, por exem plo, já be ne fi ci ou com di plo ma uni ver si tá rio
mais de 2,87 mi lhões de es tu dan tes, que ob vi a men te mu da ram
de vi da pa ra me lhor.

Pau lo Gue des con tou que o por tei ro de seu pré dio – do na da –
pu xou uma con ver sa pa ra di zer-lhe que es ta va pre o cu pa do com o
fi lho que aca ba ra de pas sar na uni ver si da de, mes mo ten do ti ra do
ze ro em to das as pro vas. O por tei ro con tou a Gue des, co mo se fos- 
sem ve lhos ami gos, ter re ce bi do “um ne gó cio fi nan ci a do es cri to
com ‘pa ra béns seu fi lho ti rou…’ Aí ti nha um es pa ço pra pre en- 
cher… e lá 0. Seu fi lho ti rou 0 e aca ba de se in gres sar na nos sa es- 
co la. Es ta mos mui to fe li zes.” Por que se rá en tão que o por tei ro re- 
sol veu con tar es sa pre o cu pa ção lo go pa ra o mi nis tro da Eco no- 
mia? Sem dú vi da, pa re ce uma lo ro ta ca ri ca ta mal en gem bra da,
pa ra jus ti fi car pos sí vel cor te ain da mai or no pro gra ma Fi es, do PT.

É por is so que os fi lhos de por tei ros que che ga ram à uni ver si- 
da de têm um or gu lho da na do, que o mi nis tro Pau lo Gue des ig no- 
ra. Uma le gião de jo vens de bai xa ren da se for mou em fa cul da des
por pro gra mas de in clu são so ci al. O mi nis tro da Eco no mia, de eli- 
te abas ta da, tam bém foi bol sis ta do CNPq. Seu co men tá rio so bre
o fi lho do seu por tei ro fe riu a al ma de bra si lei ros que têm no Prou- 
ni a úni ca ja ne la pa ra che gar à fa cul da de e mu dar seu des ti no.
Sem dú vi da há um mal es tar em par te da so ci e da de eli tis ta por
con ta des sa ja ne la pa ra os mais po bres. Não é ra ro no país ou vir
al guém fa lar com de mé ri to – ou com co men tá ri os en vi e sa dos —
so bre as bol sas de es tu do pa ra mais po bres, ou as co tas ra ci ais que
be ne fi ci am es se es tra to. Con tu do, na bo ca de uma au to ri da de pú- 
bli ca, o co men tá rio mais do que cho ca. Re vol ta. Cou be ao mi nis- 
tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, as su mir es se pro ta go nis mo.

Ao sa ber on tem que o ex-mi nis tro da Saú de, ge ne ral Edu ar do
Pa zu el lo ha via co mu ni ca do não po de de por, ho je, na CPI da Pan- 
de mia, co mo tes te mu nha, por ha ver ti do con ta to com in fec ta dos
da Covid19, a se na do ra Eli zi a ne Ga ma não se con te ve.

“Vai sem más ca ra pro shop ping em Ma naus e não po de vir pra
CPI”, iro ni za se na do ra lí der do Ci da da nia, após Pa zu el lo can ce lar
de poi men to, que te rá de ser re mar ca do. Tu do is so, de pois de ele
ser “trei na do” por 9h, no Pla nal to, pa ra se de fen der na CPI.

Pa ra o go ver na dor Flá vio Di no, “o de ba te so bre o com pa re ci- 
men to de um ge ne ral em uma CPI de ve ria ser vir de re fle xão pa ra
as For ças Ara ma das”. En ten de que ins ti tui ções per ma nen tes de
Es ta do, co mo o Exér ci to, não po dem es tar “ca sa das” com go ver- 
nos.

 

No di zer de Bill Ga tes e Me lin da ao anun ci a rem, no twit ter, o di- 
vór cio após 27 anos de ca sa men to, um ter re mo to pa ra o mun do da
fi lan tro pia, dos ne gó ci os e o des ti no da for tu na ava li a da em R$ 675
bi lhões.

A Pes qui sa da CNI in di ca que pan de mia da co vid no Bra- 
sil é con si de ra da gra ve ou mui to gra ve pa ra 89% dos
bra si lei ros. Há um ano, eram 80%. O per cen tu al mos- 

tra que a 2ª on da da Co vid te ve um im pac to mai or na
po pu la ção, es pe ci al men te en tre quem per deu en tes que ri dos.

De pois de man ter con ta tos em Bra sí lia des de o fim da
se ma na pas sa da, Luiz Iná cio Lu la da Sil va em bar ca rá
pa ra um pé ri plo na ci o nal. Te rá en con tro com Jo sé

Sarney so bre o MDB, com Flá vio Di no e com We ver ton
Ro cha, lí der do PDT de Ci ro Go mes.

Co mo se po der ver, We ver ton Ro cha en con tra-se no
cen tro de um re de moi nho po lí ti co ru mo a 2022. No
Ma ra nhão é di nis ta, pré-can di da to a go ver na dor con- 

tra Car los Bran dão, apoi a do por Flá vio Di no, que é Lu la
des de cri an ci nha e nem um pou co Ci ro Go mes, pro vá vel

opo si tor de Lu la.

Fa bri can tes de veí cu los co mo Re nault, Mer ce des-Benz e Nis- 
san tam bém anun ci a ram pa ra li sar ati vi da des, se guin do a de ci são
da Volkswa gen que pa rou, e da Ford, que dei xou o Bra sil. O con su- 
mi dor das mar cas es tá em de ses pe ro e sem res pos ta pa ra o des- 
man te lo.

A As so ci a ção Na ci o nal dos Fa bri can tes de Veí cu los Au to mo to- 
res apon tou em le van ta men to que 29 das 58 fá bri cas de veí cu los
ins ta la das no país es tão pa ra das. Quan to is so re pre sen ta pa ra a
eco no mia e o em pre go no Bra sil, nin guém fa la, nin guém de ba te
no go ver no.

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RI CAR DO VI VEI ROS
É jor na lis ta, pro fes sor e es cri tor.

ALEX BRI TO
Dou tor em De sen vol vi men to.

O silêncio do conivente

O Se na do bra si lei ro ins tau rou uma Co- 
mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) pa ra
in ves ti gar o que o Go ver no Bol so na ro pos sa
ter fei to de er ra do na cons ci ên cia, pla ne ja- 
men to, es tra té gia e ação con tra a pan de mia
da Co vid-19. CPIs têm po der, ge ram im pe a- 
ch ment de pre si den tes. Fer nan do Col lor
caiu ao fi nal de uma CPI. De 1988 pa ra cá, es- 
se ti po de in ves ti ga ção con quis tou ain da
mais for ça, pas san do a que brar si gi los ban- 
cá rio, fis cal e te lefô ni co co mo, até en tão, só o
Ju di ciá rio ti nha con di ção de fa zer.

O que de ter mi na rá es sa no va CPI? O par- 
la men to, a quem ca be por von ta de po pu lar a
fis ca li za ção do Exe cu ti vo, irá ou não cum- 
prir, ri go ro sa men te, com a li ber da de de apu- 
rar e de ter mi nar a cul pa da tra gé dia? Em ple- 
na pan de mia, além do ne ga ci o nis mo e ou- 
tros er ros, em dois anos fo ram no me a dos
qua tro mi nis tros da Saú de.

O gran de per so na gem des sa CPI é, sem
dú vi da, o ge ne ral de di vi são do Exér ci to Bra- 
si lei ro, Edu ar do Pa zu el lo. 

Qual quer re sul ta do co me ça rá, pas sa rá e
ter mi na rá ne le. Pa zu el lo não tem for ma ção
na área da Saú de, nem mes mo em Lo gís ti ca
que te ria si do o bom mo ti vo pe lo qual Bol so- 
na ro o no me ou pa ra mi nis tro. A ri gor, traz no
seu cur rí cu lo de nún ci as de cor rup ção en- 
vol ven do cur so de pa ra que dis tas e des vio de
mu ni ção nos tem pos em que es ta va nos
quar téis. Sua pas sa gem pe lo Mi nis té rio con- 
ta bi li za des de a re co men da ção de uso da
clo ro qui na, ci en ti fi ca men te não com pro va- 
da; pas san do por des ca so e mi li ta ri za ção da
pas ta; in cen ti vo à de sin for ma ção so bre a
pan de mia, atra sos na com pra de va ci nas e
res pon sa bi li da de pe lo co lap so nos hos pi tais
de Ma naus, no Ama zo nas, ge ran do muit as
mor tes.

Fon tes in for mam que Pa zu el lo vem sen- 
do “trei na do” pa ra sair-se bem na CPI, e pro- 
te ger Bol so na ro. Per da de tem po, ele não as- 
si mi la es se ti po de pre pa ro, é au to ri tá rio de- 
mais pa ra tan to. Ou tras fon tes, as se gu ram
que ele já te ria acei to o sa cri fí cio da con de- 
na ção pa ra pro te ger o pre si den te. Por fim,
ain da cor re por fo ra a hi pó te se de le ser fi de- 
dig no aos fa tos e mos trar quem, de fa to, tem

a prin ci pal res pon sa bi li da de pe las con- 
sequên ci as da má ges tão. Aque le ao la do do
qual dei xou cla ro, em uma en tre vis ta, que
mi li tar ape nas cum pre or dens.Bol so na ro
ten tou dar um no vo car go a Pa zu el lo no Go- 
ver no, no qual ti ves se fo ro pri vi le gi a do e, as- 
sim, fi cas se “blin da do”. Não con se guiu, te ria
que de sa lo jar ou tro mi li tar ou, pi or, sa cri fi-
car in di ca dos de ali a dos po lí ti cos, em es pe- 
ci al do Cen trão. 

Um dia após ser exo ne ra do do Mi nis té rio
Saú de, po rém, a Pro cu ra do ria-Ge ral da Re- 
pú bli ca pe diu o en vio do inqué ri to con tra
Pa zu el lo pa ra a pri mei ra ins tân cia.

Re cen te por ta ria re tor nou Pa zu el lo ao
Exér ci to. O do cu men to não de ta lha qual
pos to o ge ne ral ocu pa rá, mas é bem pro vá- 
vel que se ja um car go res tri to a mi li ta res no
Mi nis té rio da De fe sa. En quan to is so, a CPI
ou vi rá mui tos de poi men tos. Vai li dar com
“ni tro gli ce ri na pu ra”. 

Pa zu el lo – se ja qual for o re sul ta do fi nal
da in ves ti ga ção par la men tar – é o per so na- 
gem mais co ta do pa ra ter a cul pa de uma tra- 
gé dia mui to mai or do que ele te ria, so zi nho,
a ca pa ci da de de ge rar.

Don’t fight the Banco Central

Em Wall Stre et sem pre foi mui to co mum a
ex pres são “Don’t fight the FED” (“Não lu te
con tra o FED”, o ban co cen tral dos Es ta dos
Uni dos). O jar gão, tí pi co do mun do fi nan cei- 
ro, já ser viu pa ra mui tas das po si ções de po- 
lí ti ca mo ne tá ria ame ri ca na ao lon go dos úl- 
ti mos 50 anos. Na dé ca da de 70, sig ni fi ca va a
ne ces si da de de ele var as ta xas de ju ros pa ra
com ba ter a in fla ção; do crash de 1987 até
2007, ex pri mia a ne ces si da de de bai xar a vo- 
la ti li da de por meio da ma nu ten ção de ta xas
es tá veis pa ra ga ran tir o cres ci men to econô- 
mi co e o ple no em pre go; e, após a cri se de
2008, da das as per tur ba ções econô mi cas
mais pro nun ci a das, a ex pres são era usa da
pa ra de fen der ta xas ain da mais bai xas por
mais tem po. Mas, o fa to é que a po si ção, ir re- 
torquí vel, do FED não pos si bi li ta va ou tra re- 
a ção, ao sis te ma fi nan cei ro, que não fos se a
acei ta ção da po lí ti ca. En fim, não adi an ta va
lu tar con tra o FED. Es se jar gão é ex tre ma- 
men te re pre sen ta ti vo do po der que car re- 
gam os em pres ta do res de úl ti ma ins tân cia.
Por tan to, quan do to ma mos em pres ta do a
ex pres são idi o má ti ca e afir ma mos no tí tu lo
des te ar ti go, Don’t figh the Ban co Cen tral
(BC), o que de fa to que re mos per gun tar é
quem po de en fren tar um BC com mais de
US$ 350 bi lhões em re ser vas? A per gun ta é
re le van te por que a res pos ta, ób via, con tes ta
a con du ção da atu al po lí ti ca mo ne tá ria de
ele va ção dos ju ros, ini ci a da em mar ço,
quan do o BC ele vou a ta xa Se lic de 2% pa ra
2,75% (a pri mei ra ele va ção des de 2015) e
que, pro va vel men te, con ti nu a rá por meio
das de li be ra ções do Co mi tê de Po lí ti ca Mo- 
ne tá ria (CO POM) que se rão to ma das no
pró xi mo dia 5 de maio.Os ar gu men tos que
sus ten tam es sa de ci são es tão as so ci a dos: a
ace le ra ção in fla ci o ná ria e a tra je tó ria de al ta
da es tru tu ra a ter mo da ta xa de ju ros (ju ros
de lon go pra zo) que, se gun do al guns, po- 
dem sig ni fi car a di fi cul da de de ro la gem dos
tí tu los pú bli cos, o que ca rac te ri za ria um
pro ble ma fis cal. 

Quan to ao pri mei ro, ain da que ra zo a vel- 
men te já es ta be le ci do, é pre ci so re co lo car ao
de ba te o ar gu men to de que as pres sões in- 
fla ci o ná ri as não de cor rem de cho ques de
de man da. Em re la ção ao se gun do, é im por- 
tan te dis cu tir o po der que um ban co cen tral

pra zo, e na ca pa ci da de de in flu en ci ar a es- 
tru tu ra a ter mo da ta xa de ju ros. É o que pas- 
sa re mos a fa zer.

Sa be-se que pe lo atu al re gi me mo ne tá rio,
a ta xa de ju ros de cur to pra zo é o ins tru men- 
to ade qua do pa ra o con tro le da in fla ção
quan do se ori gi na do aque ci men to da de- 
man da agre ga da. In con tes ta vel men te, não é
o ca so bra si lei ro há mais de uma dé ca da. Em
to do es se pe río do os pre ços sem pre res pon- 
de ram aos cho ques de ofer ta. Mais re cen te- 
men te, as per tur ba ções fo ram de cor ren tes
do mer ca do in ter na ci o nal de co mo di ti es e
da ta xa de câm bio, mas an tes eram pres si o- 
na dos pe lo au men to re al do sa lá rio-mí ni mo
(prin ci pal cus to do se tor de ser vi ços), por
pre ços ad mi nis tra do e mo ni to ra dos, re gu la- 
dos em con tra to, e ba li za do res dos cus tos
que afe tam o nos so co ti di a no (ener gia elé tri- 
ca, pla no de saú de, trans por te in te res ta du al,
sa ne a men to, te le fo ne etc.) e que não eram (e
não são) sen sí veis à de man da! No en tan to,
há quem ain da de fen da a al ta da ta xa de ju- 
ros mes mo re co nhe cen do que a de man da
não é o de to na dor da pres são so bre o ní vel
de pre ços. O ar gu men to é que po de ría mos
ate nu ar o im pac to so bre a in fla ção, ain da
que es ta fos se de cus tos, se a ta xa de câm bio
in ter rom pes se a tra je tó ria de ele va ção ou
mes mo re tro ce des se a al gum pa ta mar mais
bai xo, afi nal boa par te do que ven de mos no
mer ca do do més ti co tem, em sua com po si- 
ção, in su mos im por ta dos, ou ser vem de al- 
gu ma re fe rên cia pa ra os pre ços in ter nos, co- 
mo é o ca so das com mo di ti es. Con tu do, há
dois im por tan tes as pec tos a con si de rar. O
pri mei ro é a im pro vá vel re du ção da ta xa de
câm bio em si tu a ções de in cer te za, on de não
é pos sí vel cal cu lar o ris co que o flu xo de ca- 
pi tal ex ter no te ria ao ser alo ca do em mer ca- 
dos emer gen tes, a não ser que o prê mio de
ris co su bis se a pa ta ma res ele va dís si mos.
Mas ain da que fos se pos sí vel atrair os flu xos
de ca pi tal e re du zir a ta xa de câm bio, mi ti- 
gan do a ten são so bre a in fla ção, pro va vel- 
men te a es tra té gia se ria con tra pro du cen te.
Ex pli co: con si de ran do que se vi ve em um
mo men to de in cer te za pe cu li ar, a tá ti ca pri- 
vi le gi a da des ses flu xos in ter na ci o nais de ca- 
pi tal se ria (su pon do o pa ga men to de um
prê mio de ris co) o tra di ci o nal carry-tra de
(to mar di nhei ro a ju ros bai xos e apli cá-lo a
ju ros al to), o que, na ver da de, vol ta ria a pres- 
si o nar o câm bio em si tu a ções de re flu xo de

O se gun do é que se o ob je ti vo é re du zir a
vo la ti li da de do câm bio, por que ele var os ju- 
ros? Quem po de en fren tar um Ban co Cen tral
as sen ta do em mais de 27% do PIB em re ser- 
vas in ter na ci o nais? De fa to, o BC po de ria co-
lo car a ta xa de câm bio on de ele bem en ten- 
des se, por uma ra zão mui to sim ples: não há
ne nhum agen te fi nan cei ro, com en ver ga du- 
ra su fi ci en te, ca paz de dis pu tar a co ta ção do
dó lar com o BC. Evi den te men te que não é
ne ces sá rio che gar a ní veis que po de ri am
sus ci tar ata ques es pe cu la ti vos des ne ces sá- 
ri os con tra a mo e da, mas é in dis cu tí vel o po- 
der que o BC car re ga de evi tar a es ca la da da
ta xa de câm bio nas atu ais con di ções! Mas
ve jam, não se es tá fa lan do de “quei mar” re- 
ser vas, ven dê-las, ou “in ter vir no câm bio”. É
pos sí vel de fi nir a ta xa de câm bio ape nas fa-
zen do o que o BC sem pre fez: ope ra ções de
swap-cam bi al, ga ran tin do a in ves ti do res um
se gu ro em su as ope ra ções fi nan cei ras que os
pro te jam da vo la ti li da de cam bi al e de ata- 
ques es pe cu la ti vos. E o “pro ble ma” fis cal?
Exis te? Não! Pri mei ro que paí ses que de vem
em sua pró pria mo e da não cor rem ris co de
in sol vên cia por que são emis so res so be ra nos
da mo e da fi du ciá ria e, por tan to, não “que- 
bram”. Ao con trá rio de en ti da des sub na ci o- 
nais, a União não pre ci sa ar re ca dar pa ra pa- 
gar su as obri ga ções, ou se ja, a dí vi da pú bli ca
não é “pa ga” com tri bu tos ar re ca da dos da
so ci e da de, além dis so a dí vi da pú bli ca é to- 
tal men te lí qui da, ou se ja, é qua se uma mo e- 
da! Em se gun do lu gar, co mo a ta xa de lon go
pra zo é de fi ni da pe las ins ti tui ções fi nan cei-
ras, fi ca cla ro a pres são pa ra ele va ção das ta- 
xas de cur to pra zo. Ca so o go ver no, por meio
do BC, qui ses se mu dar as ex pec ta ti vas e in- 
flu en ci ar a es tru tu ra a ter mo da ta xa de ju ros
(re du zin do os cha ma dos ju ros lon gos) po-
de ria, por exem plo, co mo já pro pos to por
An dré La ra Re sen de, ban quei ro e ex-di re tor
do BC, au to ri zar a au to ri da de mo ne tá ria a
re com prar to da ou par te da dí vi da de lon go
pra zo com ren di men to de 10% ao ano e pa- 
gar com re ser vas re mu ne ra das à ta xa Se lic!
Ha ve ria ne gó cio me lhor pa ra o pró prio BC?
Com prar um tí tu lo que va le 10% ao ano e pa-
gar com 2,75%? Po de ria, tam bém, de fi nir a
ta xa de lon go pra zo, co mo faz o Ja pão. Nes se
sen ti do o BC de fi ni ria as du as prin ci pais ta- 
xas da eco no mia, a de cur to e lon go pra zo.
Al ter na ti vas não fal tam. Afi nal, se ja qual for,
don’t fight the Ban co Cen tral.

LUIS PE DRO
Jor na lis ta

Qua se meio sé cu lo
de pois: O Im par ci al e eu

Em ou tu bro des te ano, fa rá 50 anos que ini ci ei mi nha jor na da
pro fis si o nal co mo jor na lis ta em O Im par ci al, o ani ver sa ri an te de
ho je, que com ple ta 95 anos.

Re cém-che ga do ao Ma ra nhão, nun ca pi sa ra an tes nu ma re da- 
ção de jor nal. A mai or in ti mi da de que ti nha com a pro fis são era o
fo lhe ar das pá gi nas do Cor reio do Ce a rá, de O Po vo, do Uni tá rio,
jor nais que cir cu la vam em For ta le za ou o vis lum brar das ro ta ti vas
de O Po vo, que ain da fun ci o na va em sua an ti ga se de na rua Se na- 
dor Pom peu, no Cen tro Ve lho da ca pi tal ce a ren se, e que ti nha
uma enor me vi tri ne pe la qual, quem pas sa va pe la rua, olha va a
ofi ci na grá fi ca do ma tu ti no.

Creio ter si do a pri mei ra pes soa a ser ad mi ti da num jor nal ma- 
ra nhen se em uma es pé cie de con cur so. Sa be dor que O Im par ci al
fi ca ra sem um dos seus re vi so res, di ri gi-me ao ve tus to pré dio da
rua Afon so Pe na pa ra me can di da tar à va ga. Fui re ce bi do pe lo já
fa le ci do Rai mun do de Car va lho Me lo, o pro fes sor Me lo, que me
dis se que se ria ad mi ti do quem pon tu as se me lhor num tes te que
se ria apli ca do en tre seis con cor ren tes de se jo sos de ser um dos re- 
vi so res da em pre sa.

Es se epi só dio, que de ci di ria meu fu tu ro pro fis si o nal, de vo-o a
O Im par ci al. Em pou cos me ses, saí da re vi são pa ra ir pa ra a re da- 
ção. A pro mo ção se de veu a uma das mui tas re for mu la ções pe las
quais o jor nal pas sou e que, com a con tra ta ção de um no vo edi tor,
bus ca va-se fa zer um pro du to edi to ri al com fei ções mais pró xi mas
do que se fa zia em ou tras ca pi tais do Bra sil. O Im par ci al de en tão
qua se não ti nha re pór te res, era fei to por re da to res, edi to ri a lis tas,
po e tas (ha via mui tas po e si as pu bli ca das nas edi ções diá ri as) e
por um ou ou tro re pór ter, ge ral men te da área po li ci al.

Os re da to res trans for ma vam em no tí ci as as in for ma ções das
pou cas as ses so ri as de co mu ni ca ção que ha vi am en tão, ou en tre- 
vis ta vam em pre sá ri os, po lí ti cos e ou tras au to ri da des que pro cu- 
ra vam a re da ção de for ma es pon tâ nea. Os edi to ri a lis tas es cre vi- 
am ar ti gos de opi nião, ex pres san do o que pen sa vam ou ver ba li- 
zan do a opi nião “do jor nal”. Lem bro des sa Ve lha Guar da, com- 
pos ta por no mes co mo Luís Lí lio, Bap tis ta Lo pes, Al fre do Gal vão,
en tre os re da to res, e João Li ma So bri nho e Ve ra Cruz San ta na, en- 
tre os edi to ri a lis tas.

O fu tu ro es ta va à vis ta, mas ain da não exis tia. Ex pli co: a Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão abri ra o pri mei ro cur so de Co mu- 
ni ca ção, em 1970, mas ain da não for ma ra a pri mei ra tur ma. Des sa
for ma, os jor na lis tas exis ten tes eram os cha ma dos pro vi si o na dos,
sem for ma ção su pe ri or, mas com re gis tro re co nhe ci do pe lo en tão
Mi nis té rio do Tra ba lho.

Fui de re pór ter a edi tor, de pois edi tor-che fe. Tra ba lhei co mo
cor res pon den te dos prin ci pais jor nais do País, da re vis ta Ve ja e de
jor nais da cha ma da im pren sa al ter na ti va co mo Opi nião, Mo vi- 
men to e Tri bu na Ope rá ria. Aju dei a ti rar os con fli tos agrá ri os da
pá gi na de po lí cia e co lo cá-los na pá gi na de mo vi men tos so ci ais.
Saí e vol tei a O Im par ci al umas cin co ou seis ve zes, sem pre me
sen tin do em ca sa e co mo fi lho da ca sa. Co or de nei di ver sas edi- 
ções co me mo ra ti vas do ani ver sá rio do jor nal em anos re don dos
(50, 60, 70 anos).

O ve lho ca sa rão da rua Afon so Pe na jaz aban do na do. O pré dio
alu ga do na ave ni da Cas te lo Bran co já pas sou a ou tros in qui li nos.
O pré dio mo der no so en tre o Tro pi cal Shop ping e o Ma teus do Re- 
nas cen ça pas sa a mai or par te de seus di as em um si lên cio só que- 
bra do pe las má qui nas im pres so ras que fun ci o nam em uma par te
ín fi ma da noi te. Ho je, a re da ção e a ad mi nis tra ção se abri gam em
sa las hi-te ch na Pon ta D’Areia, mas a “no va guar da” dos anos 70
ain da aju da a em pre sa a se man ter vi va: Pe dro Frei re, Rai mun do
Bor ges, Dou glas Cu nha, Ne res Pin to, en tre ou tros. Al guns, fi ca- 
ram no ca mi nho. Ou tros go zam de me re ci da apo sen ta do ria co mo
meu ami go Jo sé Ri ba mar Go mes, o Go jo ba.

A ve lo ci da de im pos ta pe las no vas tec no lo gi as tor na di fí cil di vi- 
sar co mo se rá O Im par ci al da qui a 95 anos, mas de uma coi sa te- 
nho cer te za: a co mu ni ca ção so ci al con ti nu a rá a fa zer par te da vi- 
da hu ma na e os gran des co mu ni ca do res do fu tu ro con ti nu a rão a
plas mar um mun do mais jus to, mais dig no, mais igua li tá rio, mais
fra ter no.

Pa ra béns a O Im par ci al e a to dos que o fa zem.

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021
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Ca sa in te li gen te

Da ci da de ao cam po

Fa ci li ta ção

Se gu ran ça

Se ma na Na ci o nal das Co mu ni ca ções

Avanço

O efeito do 5G na
Internet das Coisas

F
az tem po que o ho mem so nha com um mun do
al ta men te tec no ló gi co. Clás si co dos anos 1980, o
fil me De Vol ta pa ra o Fu tu ro 2 tra zia uma sé rie de
ino va ções que já se con cre ti za ram nos di as de

ho je: as vi de o cha ma das, TVs de te la pla na, uso da bi o- 
me tria, além de ser vi ços au to ma ti za dos e aci o na dos pe- 
la voz. An tes mes mo dis so, na dé ca da de 1960, ou tro
clás si co tam bém se pas sa va no fu tu ro: o de se nho Os Jet- 
sons. A ani ma ção tam bém acer tou em mui tas pre vi sões:
robôs que aju dam a lim par a ca sa e re ló gi os de pul so in- 
te li gen tes (smartwat ches) já são uma re a li da de nos di as
de ho je.

Co nec tar o mun do fí si co ao tec no ló gi co – o of fli ne ao
on li ne – pa ra fa ci li tar o nos so dia a dia é o ob je ti vo da In- 
ter net das Coi sas (IdC) – tam bém tra ta da pe la si gla em
in glês IoT (In ter net of Things). A tec no lo gia per mi te que
ob je tos se co mu ni quem gra ças à in ter net.

A ex pec ta ti va é que a In ter net das

Coi sas mu de o nos so dia a dia. 

“Te re mos a cri a ção de um ecos sis te ma di gi tal on de
tu do se co mu ni ca e a gen te vai ga nhar mais tem po”, diz
o se cre tá rio de Te le co mu ni ca ções do Mi nis té rio das Co- 
mu ni ca ções, Jo sé Afon so Cos mo Jú ni or. “Vai che gar um
mo men to em que mi nha rou pa vai avi sar à la van de ria
que já es tá na ho ra de la var”. A che ga da da in ter net 5G
ao Bra sil de ve con so li dar es se pro ces so.

Es sa re a li da de já vem che gan do de man si nho ao Bra- 
sil. Em Cu ri ti ba, o en ge nhei ro Wil li am Pa di lha, por
exem plo, tem o que se cha ma de smart ho me (ca sa in te- 
li gen te, em tra du ção li vre). Ele uti li za o Go o gle Nest, um
apa re lho que com prou quan do mo ra va na Ale ma nha e
que, pa re a do com seu ce lu lar, aju da a fa zer li ga ções,
aces sar no tí ci as, che car lem bre tes, ou vir mú si ca e até
con fe rir a pre vi são do tem po. “Ele já traz a mú si ca de
que eu gos to e as no tí ci as que que ro ver. Tu do após um
sim ples go od mor ning, Go o gle [Bom dia, Go o gle]”, re- 
ve la.

E não pa ra por aí. Pa di lha co lo cou ou tro apa re lho na
ca sa dos pais, que aju da na ro ti na com os re mé di os, por
exem plo. “Eu con si go lem brá-los da mi nha pró pria ca sa
sem ter a ne ces si da de de es tar com eles lá ou ter de fa zer
uma li ga ção”, diz.

O edi tor de ima gens Ro ber to Maia usa o smart ho me
Ale xa pa ra con tro lar vá ri os equi pa men tos na sua ca sa:

lu zes, ar-con di ci o na do e te le vi são. A ca sa é to da au to- 
ma ti za da, e até o fil tro da pis ci na é con tro la do pe lo ce lu- 
lar. Pa ra ele, es sa au to ma ção traz se gu ran ça: “Mes mo vi- 
a jan do, eu con si go li gar as lu zes de ca sa pe lo ce lu lar.” A
tec no lo gia tam bém aju da com os cin co ca chor ros de es- 
ti ma ção quan do es tá de fé ri as: pe la câ me ra, ele ma ta a
sau da de dos pets.

Ou tro exem plo de co mo a In ter net das Coi sas po de
fa ci li tar o dia a dia é o smartwat ch. Co nec ta do ao ce lu- 
lar, ele re ce be men sa gens e li ga ções. Mas po de ir mui to
além: com apli ca ti vos, po de me dir o ba ti men to car día- 
co e o ní vel de ati vi da de fí si ca.

É exa ta men te com es se pro pó si to que o tri a tle ta bra- 
si li en se Ca le be Nu nes da Sil va uti li za seu re ló gio quan do
pra ti ca na ta ção, ci clis mo e cor ri da. “É bom pa ra sa ber
co mo es tou evo luin do em ca da mo da li da de. Au to ma ti- 
ca men te, ele já pas sa tu do pa ra o meu trei na dor sa ber
on de es tou ten do di fi cul da de”, diz o tri a tle ta, que co- 
men ta que mo de los mais avan ça dos me dem a oxi ge na- 
ção san guí nea e até já sal va ram a vi da de pes so as em iní- 
cio de in far to.

A In ter net das Coi sas tam bém es tá

pre sen te na me di ci na, com

mo ni to ra men to de es to ques de

san gue e da tem pe ra tu ra de

ar ma ze na men to de me di ca men tos

e va ci nas. Ca so os sen so res

iden ti fi quem fa lhas na con ser va ção,

eles aci o nam as equi pes pa ra que

to mem pro vi dên ci as.

Na in dús tria, um exem plo é a uti li za ção de ócu los de
re a li da de au men ta da. No cam po, a IdC au xi lia no au- 
men to da pro du ti vi da de, re du ção de cus tos e di mi nui- 
ção de per das. Re ba nhos mo ni to ra dos por chips que en- 
vi am in for ma ções so bre a saú de e o com por ta men to do
ani mal, além de sua lo ca li za ção pe lo GPS.

Na agri cul tu ra, é pos sí vel ava li ar a umi da de e as con- 

di ções cli má ti cas pa ra pro gra mar a ir ri ga ção au to ma ti- 
za da. Além dis so, dro nes au xi li am, por exem plo, na ve ri- 
fi ca ção da exis tên cia de pra gas.

O go ver no fe de ral vem to man do al gu mas me di das
pa ra in cen ti var a ex pan são da In ter net das Coi sas no
Bra sil. Em 2019, foi san ci o na do o Pla no Na ci o nal de In- 
ter net das Coi sas e cri a da a Câ ma ra IoT, um gru po de
tra ba lho pa ra acom pa nhar a im plan ta ção des se pla no.

No fim do ano pas sa do, foi san ci o na da a Lei 14.108.
Por meio de la, itens que fa zem par te de sis te mas de co- 
mu ni ca ção má qui na a má qui na ti ve ram isen ção de al- 
guns tri bu tos. “Com es sa de so ne ra ção, a gen te abre um
gran de mer ca do e abre pos si bi li da de pa ra que es ses
apli ca ti vos ve nham pa ra o nos so país”, afir ma o se cre tá- 
rio de Te le co mu ni ca ções. Se gun do ele, de 2019 pa ra
2020, o mer ca do de IoT cres ceu 9%. Nos dois pri mei ros
me ses após a de so ne ra ção, o cres ci men to foi de 6%. “Is- 
so no meio de uma pan de mia e com to das as li mi ta- 
ções”, des ta ca Cos mo Jú ni or.

Es sas fa ci li da des tra zi das pe la IdC po dem es con der
al gu mas ar ma di lhas. De acor do com o es pe ci a lis ta em
ci ber se gu ran ça Lu cas Gal vão, nem to dos os fa bri can tes
ofe re cem ga ran tia em re la ção à pro te ção de in for ma- 
ções pes so ais que cir cu lam nos dis po si ti vos. “Um sim- 
ples re ló gio in te li gen te ho je po de sa ber aon de vo cê foi,
qual é a sua mé dia de ba ti men tos – in clu si ve seu ele tro- 
car di o gra ma –, ou vir su as con ver sas e mui to mais.”

Se gun do ele, os ris cos exis tem em to das as par tes, en- 
tre tan to, ho je o usuá rio fi nal po de fa zer uma aná li se an- 
tes de ad qui rir um dis po si ti vo IdC, ve ri fi can do que ti pos
de in for ma ções se rão pro ces sa das e uti li za das. Pa ra Gal- 
vão, fa bri can tes, ór gãos re gu la do res e pro fis si o nais de
se gu ran ça da in for ma ção pos su em um pa pel im por tan- 
te a ser de sem pe nha do na ga ran tia da se gu ran ça ci ber- 
né ti ca des ses dis po si ti vos. Em se tem bro de 2020, en trou
em vi gor no país a Lei Ge ral de Pro te ção de Da dos. O tex- 
to de fi ne di rei tos de in di ví du os em re la ção às su as in for- 
ma ções pes so ais e re gras pa ra quem co le ta e tra ta es ses
re gis tros.

De se gun da-fei ra (3) a do min go (9), os veí cu los da
Em pre sa Bra sil de Co mu ni ca ção (EBC) pu bli cam o Es- 
pe ci al Co nec ta, com con teú dos so bre a Se ma na Na ci o- 
nal das Co mu ni ca ções. O es pe ci al reú ne re por ta gens so- 
bre his tó ria das te le co mu ni ca ções, 5G, In ter net das Coi- 
sas, o im pac to das no vas tec no lo gi as na edu ca ção e no
agro ne gó cio, en tre ou tros te mas.

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021
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Objeto: Aquisição de fórmula alimentar infantil – Leite Especial para atender às necessidades da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica (SUAF), de acordo com o Decreto Estadual n° 20.261 de 

08 de julho de 2004, conforme as quantidades e especificações constante no Termo de Referência. 

Abertura: 18/05/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 30 de abril de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS
Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021
PROCESSO Nº 67331/2021/SES

AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021-CPL/PMB 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, Bacabal, 
Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizará 
Credenciamento, objetivando o Credenciamento de instituições financeiras para a prestação de 
serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas devidas ao Município de 
Bacabal/MA, conforme edital e anexos. A entrega dos envelopes ocorrerá a partir da data de publicação 
do Edital até a data e horário fixado para abertura dos envelopes que será realizada no dia 21 de maio 
de 2021, às 09:00hs (nove horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos 
através do portal da transparência na forma digital através do endereço eletrônico https://www.baca-
bal.ma.gov.br/licitacoes, ou na forma física mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) 
resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. Bacabal – MA. 04 de maio de 2021. ALAN AMORIM NASCIMENTO. 
Presidente da CPL/PMB.

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

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado na Rodovia BR 135 entre a AV Mirador e Rua Itapecuru; OU Av Mirador 
até Rua Rio Branco; OU Rua Rio Branco até Tv Nilario Barbosa; OU Tv Nilario Barbosa até 
Rua Gonçalves Dias; OU Rua Gonçalves Dias até Rua Itapecuru; OU Rua Itapecuru até 
Rodovia BR 135 no município de Colinas, 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 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-DPE

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas 
pertinentes, licitação por meio do Pregão Eletrônico nº 005/2021-DPE, Registro de preços para 
contratação de empresa especializada no fornecimento de placas ACM (Aluminium Composite 
Material) para futuras execução de obra de Retrofi t das fachadas da nova sede da DPE, 
conforme condições do termo de referência e anexos, partes integrante do edital. Data/Hora do 
Certame: dia 18/05/2021 à 09:00 horas, a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital se encontra à disposição dos interessados nas páginas: 
defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. 

São Luís, 03/Maio/2021. 
Comissão Permanente de Licitação-DPE.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
023/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. O Município de Itaipava do Grajaú - MA, através 
de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de comunicação visual e materiais promocionais 
diversos para atendimento das necessidades da Administração Pública Municipal, conforme 
Termo de Referência, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de 
Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Continuação da sessão: às 08h do 
dia 07 de maio de 2021. Para maiores informações no e-mail: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: 
(99) 98515-1121. Itaipava do Grajau/MA, 04 de maio de 2021. AURICELIA DE SOUSA DA SILVA - 
Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 
020/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por 
item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGO DA PEDRA. 
Data e horário do início da disputa: 18 de maio de 2021, às 10:00h (dez horas). Site para 
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as 
empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualifica-
ção exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser 
obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no 
Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados 
gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodape-
dra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 30 de abril de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO INDIRETA POR CONCORRENCIA Nº 002/2021 - SRP 
019/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: CONCORRENCIA. Tipo de licitação: menor preço Global, que será regida pela Lei nº 
8.666/93, suas alterações. Objeto: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DO 
MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA. ABERTURA: 04 de JUNHO de 2021, às 09h00min (nove horas), 
no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, situado na Rua Mendes 
Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos e abertos os envelopes de 
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução 
de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser 
obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/) e também nos dias de 
expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de LAGO DA PEDRA - MA, 
onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em 
mídia, podendo ainda ser disponibilizado através do e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. LAGO DA 
PEDRA - MA, 29 de abril de 2021. Sabrina Santos de Araújo - Presidente da CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: TOMADA DE PREÇO. Modo de disputa: Aberto. 
Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE POÇOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA – MA. ABERTURA: 24 de maio de 2021, às 
15h00min (quinze horas), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, 
situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos e abertos 
os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especiali-
zadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, 
para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores 
informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/) e 
também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de 
LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e seus anexos gratuitamente 
desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através do e-mail: cpllagodapedra@g-
mail.com. LAGO DA PEDRA - MA, 29 de abril de 2021. Sabrina Santos de Araújo - Presidente da CPL.  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras -MA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e 
orientação ao controle interno para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São 
Raimundo das Mangabeiras – MA. 

DATA DA SESSÃO: 21/05/2021. 
HORÁRIO: 09h00 (nove horas).
FONTE DE RECURSOS:  RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais)

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de 
Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser 
obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal 
de São Raimundo das Mangabeiras – MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou no 
site do Tribunal de Contas do Estado/MA: tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados 
gratuitamente. Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodas-
mangabeiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 98503- 2444. 

São Raimundo das Mangabeiras- MA, 03 de maio de 2021.

Gloria Maria Aguiar Costa
Presidente CPL

TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em 30/04/2021, a renovação da Outorga de Direito de Uso nº 0220408/2018, 
para captação subterrânea no Poço 14, situado no Complexo de Ponta da Madeira, município de 
São Luís, no Estado do Maranhão, para fins de uso industrial e consumo humano, conforme dados 
constantes no processo SEMA nº 21040058402/2021, e-processo nº 077223/2021.TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em 03/05/2021, a renovação da Outorga de Direito de Uso nº 0202002/2020, 
para captação subterrânea no Poço 13, situado no Complexo de Ponta da Madeira, município 
de São Luís, no Estado do Maranhão, para fins de uso Industrial e Consumo Humano, conforme 
dados constantes no processo SEMA nº 21050003655/2021, e-processo nº 78399/2021.TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais - SEMA, em 03/05/2021, a renovação da Outorga de Direito de Uso nº 0553408/2018, para 

captação subterrânea nos Poços 07, 10E e Estação de Passageiros, situados no Complexo de Ponta 

da Madeira, município de São Luís, no Estado do Maranhão, para fins de uso Industrial, conforme 
dados constantes no processo SEMA nº 21050003403/2021, e-processo nº 78361/2021.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - (LICITAÇÃO COM ITEM PARA 
AMPLA CONCORRENCIA, RESERVA DE COTA E ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRE-
SA-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP) - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14, 
Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiaria-
mente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR 
PREÇO. OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Educação. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 
19/05/2021. HORÁRIO: 09h:00min (nove horas). 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR 
PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. ORGÃO SOLICITANTE: 
Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. DATA: 19/05/2021. HORÁRIO: 11h:00min (Onze horas).

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR 
PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. ORGÃO SOLICITANTE: 
Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 19/05/2021. HORÁRIO: 
15h:00min (Onze horas).

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 - BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, 
Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: FORMAÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (RECARGA) E CILINDROS. ORGÃO 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. DATA: 21/05/2021. HORÁRIO: 09h:00min (nove horas).

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, 
Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: FORMAÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, 
TRANSLADO E FORNECIMENTOS DE URNAS FUNEBRES. ORGÃO SOLICITANTE: 
Secretaria Municipal de Assistência Social. LOCAL/SITE: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. DATA: 21/05/2021. HORÁRIO: 11h:00min (Onze horas).

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, 
Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: FORMAÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. ORGÃO SOLICIT-
ANTE: Diversas Secretarias. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. DATA: 21/05/2021. HORÁRIO: 15h:00min (Quinze horas).

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA

EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, ou no site www.passagemfranca.ma.gov.br, situada na 
Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no 
horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma 
hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste 
aviso de licitação. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. 
Passagem Franca - MA, 03 de maio de 2021. Rualyson da Silva 
Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a 
Outorga de Direito de Uso, sob as coordenadas geográficas 
4° 12' 1.47"S e 46° 29' 13.97”O” com vazão requerida de 60 
m³/h e período de bombeamento de 10 horas numa Área de 
acesso de domínio público na Fazenda São Jorge II localizado  
no município de Bom Jardim/MA, bacia hidrográfica do Rio  
Pindaré, Estado do Maranhão, para fins Molhamento de 
mudas, combate a incêndios, Umectação de estradas e vias, 
conforme dados constantes no Processo 75639/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. 
TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais diversos e 
prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de bens da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
da Criança e do Adolescente. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de 
Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 19 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do Município http://portal.tuntum.ma.go-
v.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a 
retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 
– Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 04 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – 
Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por 
meio de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando 
Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa 
para a aquisição de gás de cozinha completo (GLP 13 KG) e reposição de gás de cozinha (GLP 13 KG), visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiaria-
mente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura 
dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 19 de maio de 2021. O Edital estará à disposição 
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do Município http://portal.-
tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua 
Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato 
por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 04 de maio de 2021. Sara 
Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021-CPL/PMMS. ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO, 
publicado no Jornal o Imparcial Diário Oficial, Edição do dia 19/04/2021, relativo à 
Licitação, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves, pesados 
e máquinas de interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme 
definido no Edital de Licitação e seus Adendos, faz-se a seguinte retificação: Onde se lê: 
no dia 30/05/2021, às 09h:00min (Horário de Brasília). Leia-se: no dia 11/05/2021, às 
09h:00min (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial 
(www.marajadosena.ma.gov.br), ou solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 
2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 26 de abril de 
2021. Silas Faustino da Silva, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-CPL/PMMS. ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO, 
publicado no Jornal o Imparcial Diário Oficial, Edição do dia 19/04/2021, relativo à 
Licitação, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
didáticos, pedagógicos e de oficinas de interesse desta Administração Municipal de 
Marajá do Sena – MA, conforme definido no Edital de Licitação e seus Adendos, faz-se a 
seguinte retificação: Onde se lê: no dia 30/05/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília). 
Leia-se: no dia 11/05/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos 
estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br), ou solicitados via 
email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via 
email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. 
Marajá do Sena – MA, 26 de abril de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. Secretário 
Municipal de Educação e Cultura.

ERRATA: Devido a problemas técnicos no nosso industrial, este 
anúncio não foi publicado na edição do dia 27 de abril de 2021

ERRATA: Devido a problemas técnicos no nosso industrial, este 
anúncio não foi publicado na edição do dia 27 de abril de 2021
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Quais são elas?

Fa se ne o na tal: nas ci men to aos 15 pri mei ros di as de vi da

Fi lho tes: até 1 ano de ida de
Ado les cên cia: de 1 a 3 anos

Fa se Adul ta: dos 3 aos 8 anos

Fa ses da vi da de um ca chor ro – Ter cei ra Ida de: A par tir
dos 8 anos

Criação

Entenda as fases da
vida de um cachorro

V
o cê já pa rou pa ra pen sar quais são as fa ses da
vi da de um ca chor ro? Pois as sim co mo se res hu- 
ma nos, eles tam bém pas sam por mar cos em
seu de sen vol vi men to. Ao com pre en der o que

ocor re em ca da fa se ca ni na, o tu tor po de rá en ten der os
com por ta men tos dos cães e pro por ci o nar mai or qua li- 
da de de vi da pa ra seu ami go.

Ca da fa se da vi da de um ca chor ro, cor res pon de aos
as pec tos bi o ló gi cos pré de ter mi na dos pa ra a sua for ma- 
ção, além de con di ções psi co ló gi cas que po dem afe tar
seu de sen vol vi men to. Quer sa ber mais co mo ocor re ca- 
da fa se de de sen vol vi men to do seu cão zi nho? En tão é só
con ti nu ar a lei tu ra des se post. Va mos lá?

As sim co mo os hu ma nos, os ca chor ros tam bém pas- 
sam por fa ses de vi da. E ca da uma de las é ca rac te ri za da
por acon te ci men tos nor mais e es pe ra dos. Di an te dis so,
elas fo ram di vi di das em cin co fa ses de de sen vol vi men to
do ca chor ro: A pri mei ra é a ne o na tal, até um ano de ida- 
de, ado les cên cia, fa se adul ta e ter cei ra ida de.

Pa ra en ten der ca da uma de las, ve ja um apro fun da- 
men to abai xo.

O pe río do ne o na tal ocor re lo go após o nas ci men to do
ca chor ro. É uma fa se on de o fi lho te de pen de 100% da
ca de la, pa ra se ali men tar, aque cer e pre ci sa de in cen ti vo
pa ra re a li zar su as ne ces si da des fi si o ló gi cas. Nes te pri- 
mei ro mo men to, o cão zi nho não vê e nem ou ve, por is- 
so, ne ces si ta do con ta to com a mãe, que é iden ti fi ca do
atra vés do chei ro.

No fi nal zi nho des sa fa se, en tre os 13 a 20 di as, o fi lho- 
te abre os olhi nhos, co me ça a en ga ti nhar e ou vir os la ti- 
dos da mãe e das in fluên ci as do am bi en te. O lei te ca ni no
é im por tan te fon te de nu tri en tes, aju dan do o fi lho ti nho
em seu de sen vol vi men to e na pre ven ção de do en ças.

Por es se mo ti vo, não é acon se lhá vel re ti rá-lo do con- 
ta to com a ca de la, mui to me nos, ofe re cer ou tros ali- 
men tos no lu gar do lei te.

Pas san do o pe río do ne o na tal, o ca chor ro ain da é fi- 
lho te e pre ci sa de cer tos cui da dos, pois co me ça a usar os
sen ti dos co mo au di ção e vi são. Os den tes co me çam a
cres cer por vol ta dos 20 di as de vi da, por is so re cor rem a
brin que dos e ou tros ob je tos pa ra ali vi ar a co cei ra da
gen gi va.

É um mo men to de re co nhe ci men to, ne ces si tan do o
con ta to di re to com sua ma mãe e seus ir mãos, pa ra
man ter-se em um am bi en te se gu ro e apren der com por- 
ta men tos es pe cí fi cos. An tes das 7 se ma nas de vi da do
cão zi nho, não é re co men dá vel que o fi lho te dei xe a ni- 
nha da, pois é nes te mo men to que ocor re a so ci a li za ção
ca ni na.

Por tan to, após a 7ª e 12ª se ma nas de vi da é a me lhor

ida de pa ra in te grar o fi lho te a fa mí lia, sen do es te o pe- 
río do de so ci a li za ção com os hu ma nos. Ele vai apren der
tu do que for en si na do nes ta fa se: li dar com as cri an ças,
ba ru lhos e até o con ví vio com ou tros ani mais.

As ex pe ri ên ci as trau má ti cas

cos tu mam ter um al to im pac to

en tre 8 e 11 se ma nas. Cui da do com

as si tu a ções que en vol vem cor rer

ris cos. Os trei na men tos pa ra

obe di ên cia de vem ocor rer en tre a

se ma na 13 e 16 (3 me ses), que é

quan do o fi lho te es tá mais re bel de,

que ren do mor der e do mi nar

brin ca dei ras.

Dos 4 aos 8 me ses de vi da do ca chor ro, po dem acon- 
te cer as te mi das “es ca pa di nhas”, on de ele vai que rer fu- 
gir do tu tor, mes mo cha man do-o pe lo no me. Sen do as- 
sim, to das as co or de na das e en si na men tos de vem ser
re a li za dos com o ca chor ro fi lho te, con for me o seu de- 
sen vol vi men to na tu ral ca ni no.

Cui da dos bá si cos nes sa fa se
Um dos cui da dos bá si cos mais im por tan tes são as va- 

ci na ções e ver mí fu gos, to man do to das do ses ori en ta das
pe lo mé di co ve te ri ná rio. A ali men ta ção de ve ser le va da
em con si de ra ção, apos tan do pri mei ra men te na ama- 
men ta ção até as 8 se ma nas e de pois in tro du zin do a ra- 
ção pa ra fi lho tes.

A fa se da ado les cên cia do cão é se me lhan te aos hu- 
ma nos, ele te rá mais ener gia pa ra brin car, po den do ser
mais agres si vo e ati vo pa ra re a li za ção de ati vi da des fí si- 
cas mais in ten sas. Ape sar de não se rem mais fi lho tes, os
cães ain da es tão des co brin do tu do a sua vol ta, se ja ami- 
gos pe lu di nhos e pes so as ale a tó ri as.

Co mo es ta rão mais cu ri o sos na ado les cên cia, é co- 
mum o ca chor ro sair chei ran do tu do a sua vol ta, ten do a
pos si bi li da de de se per der du ran te es te tra je to. Por is so,
o ades tra men to ca ni no e in ves ti men to em se gu ran ça
são bem im por tan tes, tra zen do com por ta men tos con- 
di ci o na dos pa ra um me lhor con ví vio com sua fa mí lia.

Es ta é uma das fa ses da vi da do ca chor ro que tam bém

mar cam o co me ço da sua ma tu ri da de se xu al, on de ele já
sen te o chei ro de ca de li nhas no cio.

Che gan do na fa se adul ta, o cão es ta rá mais cal mo, su- 
as ex ci ta ções por con ta do pe río do de ado les cên cia vão
di mi nuin do en quan to cres ce. 

É um mar co na vi da do ca chor ro e seu tu tor, on de
jun tos po dem fa zes di ver sas ati vi da des de for ma mais
in ten sa, co mo exer cí ci os fí si cos e brin ca dei ras.

Nes te mo men to, se rá pre ci so in tro du zir uma no va
ori en ta ção ali men tar, co mo ra ção pa ra cães adul tos, já
que cor res pon de a no va fa se de vi da do ani mal. Por mais
que o cão foi en si na do quan do fi lho te, po dem ha ver al- 
guns com por ta men tos ne ga ti vos, que de vem ser con di- 
ci o na dos mes mo sen do adul tos.

Al guns ali men tos, co mo fru tas pa ra ca chor ro, po dem
ser in clu sos co mo pe tis co. Bas ta es co lher pe lo fru to que
não pre ju di que a saú de do cão.

Os cães a par tir dos 8 anos de ida de já são con si de ra- 
dos ini ci an tes a ter cei ra ida de, atin gin do uma mé dia de
62 a 65 anos com pa ra do aos hu ma nos. Nes ta fa se do de- 
sen vol vi men to de um cão, eles es ta rão mais ca ri nho sos
e mais com pa nhei ros, po den do até te acom pa nhar em
um fil me de ca chor ro.

Mas não pen se que o ca chor ro só vai que rer fi car dei- 
ta do. É im por tan te man ter os exer cí ci os fí si cos e brin ca- 
dei ras que o pe lu di nho gos ta. 

Du ran te a ve lhi ce po dem apa re cer al guns pro ble mas
de saú de, por is so, é in dis pen sá vel con sul tas fre quen tes
e ob ser va ção dos com por ta men tos do cão ido so.

A ali men ta ção tam bém pos sui um pa pel im por tan te,
sen do ne ces sá rio tro car o ti po pa ra uma ra ção sê ni or,
sob ori en ta ção ve te ri ná ria. 

Ca da fa se do de sen vol vi men to de um cão po de ser
va ri a da, is so por que ca da cão po de agir de de ter mi na- 
das ma nei ras em ca da uma de las.

Por exem plo, cães de ra ças me no res cos tu mam ama- 
du re cer na ado les cên cia pri mei ro que os de ra ça mai o- 
res, e is so é con si de ra do to tal men te nor mal.

Di an te dis so, man te nha o pen sa men to que as sim co- 
mo os hu ma nos, os ca chor ros têm pe río dos pa ra apren- 
der a ser cão, se guin do um per cur so que mar ca seu de- 
sen vol vi men to.

Se vo cê ado tar um cão ain da fi lho te, irá per ce ber que
ca da uma das fa ses o cão vai se com por tar de uma ma- 
nei ra di fe ren te. E tal vez es tes com por ta men tos pos sam
ser vir, in clu si ve, co mo for ma de en ten di men to so bre a
fa se atu al da vi da do ca chor ro.

Es sas são as fa ses da vi da de um ca chor ro, ca da uma
de las com su as ca rac te rís ti cas. 

Em qual pe río do o seu cão zi nho es tá?

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Dia das Mães no Blue Tree

Pa co tes per so na li za dos com di rei to a en- 
saio fo to grá fi co com Mei re les Ju ni or es tão
en tre as op ções do Dia das Mães que o Blue
Tree São Luís es tá ofe re cen do pa ra ce le brar a
se gun da da ta mais im por tan te pa ra o bra si-
lei ro, per den do ape nas pa ra o Na tal. De vi do
ao ce ná rio cau sa do pe la Pan de mia da Co- 
vid-19, per ce be-se que fi lhos e ma ri dos tem
bus ca do pre sen tes que re me tam ao cui da do
e mo men to em fa mí lia.

Sertões em Pipa (RN)

O pon to de par ti da da edi ção 2021 do Ser-
tões es tá de fi ni do: a pa ra di sía ca Praia da Pi- 
pa, lo ca li za da a 85 km de Na tal, ca pi tal do
Rio Gran de do Nor te, cé le bre pe lo surf e pe- 
los gol fi nhos. A 29ª edi ção do Ser tões acon- 
te ce de 13 a 22 de agos to. 

A pre sen ça do mai or rally das Amé ri cas
se rá mais um dos even tos ofi ci ais pa ra co-
me mo rar os 520 anos do Rio Gran de do Nor-
te, on de o ser tão en con tra o mar.

A Via Mun do In ter câm bio e Tu ris -
mo, gran de in cen ti va do ra da cul tu ra
e o es por te ma ra nhen se, pre pa ra
mais uma su per ati vi da de en vol ven -
do os atle tas que fa zem par te do
port fó lio de apoi os da em pre sa.Se rá
uma li ve com atle tas pro fis si o nais,
en tre os quais es tá o na da dor Fred
Ve lo so, a jo ga do ra de bas que te Izi a -
ne Cas tro e ou tras atle tas da equi pe
do Sam paio Bas que te, além de es pe -
ci a lis tas no as sun to em um ba te-pa -
po so bre os be ne fí ci os do es por te pa -
ra a saú de. A pro pos ta é in cen ti var a
prá ti ca es por ti va com fins de saú de e
qua li da de de vi da. A li ve se rá re a li -
za da no fi nal de maio e se rá trans mi -
ti da di re ta men te da se de Via Mun do
pe las su as re des so ci ais.

A co or de na do ra do
Cur so de Nu tri ção da
Es tá cio, Ana Ca ro li na
Port, em con jun to com
as al gu mas alu nas, es -
tão lan çan do o e-bo ok
“Pa ra Brin car e Co -
mer”, in di ca do pa ra
cri an ças de 6 a 11
anos, com ati vi da des
pa ra edu ca ção nu tri ci -
o nal, que se rá en vi a do
pa ra es co las pú bli cas e
par ti cu la res. O li vro
tem 28 pá gi nas, e en si -
na  co mo fa zer a hi gi e -
ni za ção ade qua da dos
ali men tos.

A es tru tu ra ção de uma
ro ta in te gra da en tre
Ja la pão e Cha pa da das
Me sas foi a pau ta de
uma reu nião ocor ri da
nes ta se gun da, 3, com
o se cre tá rio Es ta du al
de Tu ris mo, Ca tu lé Jú -
ni or, do pre si den te da
Ade tuc, Jai ro Ma ri a no,
do su pe rin ten den te da
Se tur da Cha pa da das
Me sas, Be to Keln ner,
da su pe rin ten den te de
Tu ris mo da Ade tuc,
Ma ria Antô nia Va la da -
res, além de téc ni cos
dos dois es ta dos. 

Ajuda humanitária da VLI

As ci da des ma ra nhen ses de Im pe ra triz, Da vi- 
nó po lis, Por to Fran co, Es trei to e São Fran cis co
do Bre jão es tão en tre as lo ca li da des be ne fi ci a- 
das pe la VLI – com pa nhia res pon sá vel pe la cir- 
cu la ção de trens en tre Ma ra nhão e To can tins
pe la ope ra ção do Ter mi nal Por tuá rio São Luís –
em no va eta pa de aju da hu ma ni tá ria no país pa- 
ra com ba ter os efei tos da pan de mia. Ao to do, 30
mu ni cí pi os de oi to es ta dos bra si lei ros se rão be- 
ne fi ci a dos com a ação que pre vê a so ma, ini ci al- 
men te, R$ 1,3 mi lhão pa ra dis tri bui ção de
29.350 ces tas bá si cas. 

Câmara de SLZ e Imprensa

No ano do bi cen te ná rio da im pren sa ma ra- 
nhen se, a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, uma
das mais an ti gas do país, di vul ga rá ma té ri as pa- 
ra ce le brar a da ta. 

A ini ci a ti va vi sa tam bém, pro por ci o nar uma
re fle xão so bre a im por tân cia da im pren sa pa ra a
his tó ria do Le gis la ti vo, além de des ta car jor na-
lis tas que atu a ram co mo ve re a do res e pro fis si o- 
nais a ser vi ço do par la men to. Nes ta edi ção, o
ple ná rio abor da rá so bre o pri mei ro jor nal im-
pres so no Es ta do – O Con ci li a dor do Ma ra nhão,
en tre ou tros gran des te mas.

DPE em Grajaú

Con vi ven do tam bém com in di ca do res so ci- 
ais des fa vo rá veis, o mu ni cí pio de Gra jaú, gran- 
de po lo de de sen vol vi men to da re gião cen tro-
sul do Ma ra nhão, ga nhou um im por tan te ins- 
tru men to de efe ti va ção de di rei tos e de ci da da- 
nia.

Tra ta-se do nú cleo re gi o nal da De fen so ria Pú- 
bli ca es ta du al, o oi ta vo ins ta la do em con têi ne- 
res e do ta do de pla cas so la res no es ta do. A uni- 
da de aten de rá, ain da, a po pu la ção dos ter mos
ju di ciá ri os For mo sa da Ser ra Ne gra e Itai pa va do
Gra jaú.

Pra curtir

As quin tas-fei ras dos
ci né fi los nun ca mais
se rão as mes mas. 

A par tir de 6 de maio,
o #TBT Ci ne mark
tra rá uma pro du ção
de su ces so por mês,
com exi bi ções às
quin tas-fei ras em to -
dos os com ple xos re -
a ber tos da Re de.

A pro gra ma ção de
ca da ci da de po de ser
con fe ri da no si te. A
ideia é abrir es pa ço
pa ra clás si cos do ci -
ne ma e tam bém pa ra
fil mes que mar ca ram
épo ca, mes mo que
re cen te men te.

O pro je to co me ça
com “Ro gue One:
Uma His tó ria Star
Wars”, que em maio
com ple ta cin co anos. 

Os fãs da fran quia
po de rão ma tar a sau -
da de do spin-off, em
que um gru po de
com ba ten tes da Ali -
an ça Re bel de se une
pa ra a mis são de rou -
bar os pla nos da Es -
tre la da Mor te.

A can to ra Ive te San -
ga lo pres ta ho me na -
gem a sua mãe, do na
Ma ria Ive te, na no va
cam pa nha da Vi vo
pa ra ce le brar o Dia
das Mães.

A ho me na gem, co-
cri a da pe la mar ca
com can to ra e a
agên cia VMLY&R,
mos tra o la do fi lha de
Ive te, que ho je é mãe
de três cri an ças.
No fil me, ela abre o
baú de re cor da ções e
di vul ga fo tos iné di tas
em fa mí lia, e re for ça
os en si na men tos que
ain da ho je a ins pi -
ram.

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021

Ataque em creche: o que se sabe sobre 
ato que matou adultos e crianças em SC

Um homem de 18 anos invadiu uma 
creche na manhã desta terça-feira (4/5) 
e matou ao menos cinco pessoas na ci-
dade de Saudades, no interior de San-
ta Catarina, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado, o homem 
estava armado com um facão e atingiu 
alunos e professores. Duas professoras, 
Kelly Adriane Aniecevski, de 30 anos, e 
Mirla Amanda Renner Costa, de 20 anos, 
e três crianças morreram.

Mirla chegou a ser encaminhada a 
um hospital, mas não resistiu.

Entre as crianças mortas, haviam duas 
meninas. Uma de 1 ano e 7 meses e ou-
tra de 1 ano e 8 meses. A outra vítima é 
um menino de 1 ano e 9 meses.

 Uma criança de 1 ano e 8 meses pas-
sou por uma cirurgia e permanece in-
ternada numa Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI).

 Ainda segundo a polícia, o crimino-
so também deu facadas contra o próprio 
pescoço, abdome e tórax. Ele foi socor-
rido e encaminhado, em estado gravís-
simo, para um hospital da região.

As investigações policiais apontam 
que o criminoso chegou à Escola Muni-
cipal Infantil Pró-Infância Aquarela, de 
bicicleta, por volta das 10h. Ele atingiu 
duas professoras e alguns alunos usan-
do a arma branca.

Segundo testemunhas, o homem entrou 
na sala de aula e começou a dar golpes 
nos estudantes e professoras. As vítimas 
gritaram por socorro, quando pessoas 
que estavam passando na rua entraram 

na escola e detiveram o criminoso.
Em entrevista à TV Globo, uma profes-

sora que não estava na escola no momento 
do ataque, mas ajudou a socorrer as víti-
mas, afirmou que outros professores tran-
caram as salas para evitar que o criminoso 
encontrasse outras crianças.

As investigações apontam que o crimi-
noso chegou à creche pré-infância Aquarela, 
de bicicleta, por volta das 10h. Ele atingiu 
uma professora, uma funcionária e alunos 
usando a arma branca

Ainda segundo o depoimento à polícia 
de pessoas que presenciaram a agressão, o 
jovem disse ter sofrido bullying, mas que 
não tinha estudado na creche. A escola aten-
de crianças de 6 meses a 2 anos de idade. 

Uma professora e duas crianças morreram 
antes mesmo de serem socorridas.

Segundo a polícia, o agressor não tem 
antecedentes criminais e já tinha sido imo-
bilizado quando os agentes chegaram para 
atender a ocorrência.

A cidade de Saudades tem pouco mais de 
9 mil habitantes, segundo o último Censo, 
de 2010. Ela fica a cerca de 60 km de Cha-
pecó, no oeste de Santa Catarina.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Ci-
vil, Corpo de Bombeiros e do Instituto de 
Perícias foram ao local do crime para in-
vestigar a ocorrência.

Após uma varredura naa casa do assas-
sino, a polícia encontrou R$ 11 mil em di-
nheiro e duas embalagens com facas novas

Com emenda de Duarte Jr.  
Primeiro núcleo da 
DPE na zona rural será 
inaugurado  hoje

O primeiro núcleo ecológico da Defensoria Públi-
ca do Estado do Maranhão (DPE/MA), instalado com 
emenda parlamentar de R$ 390 mil destinada pelo de-
putado estadual Duarte, será inaugurado nesta quarta-
feira (5), às 9h, na zona rural de São Luís. 

Uma unidade da Defensoria é tida como um sonho 
realizado pela localidade que ainda carece de muitos 
serviços essenciais. 

Segundo levantamento da DPE, a iniciativa vai pro-
piciar que cerca de 6% da população de São Luís, ou 
seja, 72 mil pessoas que residem na área do Distrito 
Industrial serão agora beneficiadas com acesso mais 
próximo aos serviços voltados para o direito do consu-
midor, direito de família, procedimentos relacionados 
à revisão criminal, entre outros.

“Há mais de um mês fomos fazer a vistoria do nú-
cleo ecológico da Defensoria na zona rural e conferimos

de perto todo o cuidado que será oferecido, pois agora 
vai possibilitar que pessoas sejam assistidas e tenham 
os seus direitos garantidos com mais facilidade, sem 
precisar realizar deslocamentos mais longos. Esse é um 
momento bastante aguardado por várias famílias des-

sa importante área da nossa cidade”, pontuou Duarte.

Ao menos cinco pessoas morreram em ataque a facadas em escola de educação infantil de Saudades (SC)

R$ 390 mil  foram destinados pelo deputado estadual Duarte



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

O comércio da capital maranhense, por sua vez, vive a expectativa nas vendas, tendo
em vista a data ser a segunda mais importante para o setor

COMÉRCIO

Dia das Mães movimenta 
77%  dos consumidores
PATRÍCIA CUNHA

N
o pró xi mo do min go é o Dia 
das Mães (9 de maio), e pe lo 
se gun do ano, em tem pos de 
pan de mia da co vid-19, a 

da ta se rá co me mo ra da em meio às 
res tri ções e me di das sa ni tá ri as pa ra 
con ter a trans mis são do ví rus. O co- 
mér cio, por sua vez, vi ve a ex pec ta ti va 
nas ven das, ten do em vis ta a da ta ser a 
se gun da mais im por tan te pa ra o se- 
tor, e tam bém por que no ano pas sa do 
o co mér cio de São Luís es ta va de por- 
tas fe cha das no pe río do.

A Con fe de ra ção Na ci o nal do Co- 
mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo 
(CNC) es ti ma um vo lu me de ven das 
pa ra o Dia das Mães de R$ 12,2 bi lhões 
em to do o país, o que re pre sen ta um 
au men to de 47% em re la ção ao re sul- 
ta do do ano pas sa do (R$ 8,26 bi lhões).

Em São Luís, de acor do com o Clu- 
be de Di ri gen tes Lo jis tas (CDL), as 
ven das nes se pe río do, em 2020, se 
com pa ra do com o mes mo pe río do do 
ano pas sa do, ti ve ram uma que da de 
mais de 91%, em fun ção do fun ci o na- 
men to do co mér cio es tar sus pen so, 
aten den do às me di das res tri ti vas de 
com ba te a Co vid-19, e em cum pri- 
men to de de cre to es ta du al, que per- 
mi tia ape nas a aber tu ra de ser vi ços e 
ati vi da des es sen ci ais. “Es se his tó ri co 
de per das acu mu la das pe lo co mér cio 
ge ra uma ex pec ta ti va mai or pa ra es te 
ano e, de acor do com uma pes qui sa 
fei ta pe la Con fe de ra ção Na ci o nal de 
Di ri gen tes Lo jis tas (CN DL) e pe lo Ser- 
vi ço de Pro te ção ao Cré di to (SPC Bra- 
sil), 77% dos con su mi do res bra si lei ros 
de vem re a li zar pe lo me nos uma com- 
pra no pe río do. Es sa é uma ex pec ta ti- 
va na ci o nal que se apli ca a São Luís”,

SEGMENTOS COM MAIOR PROCURA SÃO: VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS

dis se Fá bio Ri bei ro, pre si den te da 
CDL São Luís.

Se gun do o le van ta men to da CNC, 
os seg men tos com mai or pro cu ra nes- 
te pe río do, são: ves tuá rio, cal ça dos e 
aces só ri os. No ano pas sa do o seg- 
men to mo vi men tou R$ 1,6 bi lhão, 
com re du ção de 62,7% em re la ção a 
2019. Já pa ra es te ano, a pre vi são de 
fa tu ra men to do seg men to se ele va pa- 
ra R$ 4,09 bi lhões, se gun do a CNC, 
mos tran do va ri a ção po si ti va de 146%. 
Se gun do a CNC em bo ra ha ja avan ço, 

o vo lu me de ven das no Dia das Mães 
de ve rá fi car abai xo do re gis tra do no 
mes mo pe río do de 2019, ano an te ri or 
à pan de mia. “Foi pre ci so uma adap ta-
ção brus ca no co me ço, que o se tor 
sou be fa zer mui to bem. Além dis so, as 
lo jas fí si cas ain da são mui to im por- 
tan tes e es ta vam fe cha das no ano pas- 
sa do. Ago ra, a eco no mia se re or ga ni za 
nes te pe río do, o que dá opor tu ni da de 
de ter mos uma mo vi men ta ção fi nan- 
cei ra me lhor”, ex pli ca o pre si den te da 
CNC, Jo sé Ro ber to Ta dros.

Em tempos de pandemia, vendas na web crescem

Do ano pas sa do pa ra cá, de vi do à
cri se sa ni tá ria, o per fil do con su mi dor
mu dou. Mais pes so as es tão mais co- 
nec ta das e adap ta das à com pra on li- 
ne, so bre tu do por re des so ci ais co mo
Ins ta gram e What sApp – es te úl ti mo
vi rou o pon to fo cal do re la ci o na men- 
to com o cli en te. Tam bém es tão com- 
pa ran do mais os pre ços e gas tan do
me nos, se ja por que o or ça men to fi- 
cou me nor, se ja por que es tão com- 
pro me ti dos em re du zir seu im pac to
am bi en tal.

De acor do com o es tu do Webshop- 
pers (Ebit/Ni el sen & Bexs Ban co), as
ven das on li ne so ma ram cer ca de R$
87,4 bi lhões no pe río do, im pul si o na- 
das pe la pan de mia de Co vid-19. O fa- 
tu ra men to do e-com mer ce, a com pra
e ven da de pro du tos pe la in ter net,
cres ceu 41% em 2020, com mais de
194 mi lhões de pe di dos fei tos por
con su mi do res bra si lei ros no ano.
Mais de 10 mi lhões de bra si lei ros
com pra ram pe la pri mei ra vez na in- 

ter net e quem já ti nha o há bi to co me- 
çou a com prar pro du tos di fe ren tes.
Mo da foi o seg men to que mais ven- 
deu no ano pas sa do. Por cau sa da
pan de mia, mui tos co mer ci an tes ti ve- 
ram que fe char a lo ja fí si ca e o jei to foi
le var o ne gó cio pa ra o mun do vir tu al.

Pa ra Fá bio Ri bei ro, o e-com mer ce, 
co mér cio vir tu al, que vem em as cen- 
são des de o ano pas sa do, por con ta
das res tri ções da pan de mia, ten de a
ser al go agre ga dor pa ra o em pre sá rio
que tem seu ne gó cio fí si co. “O co mér- 
cio vir tu al, que já vi nha cres cen do, to- 
mou um im pul so ain da mai or com a
pan de mia, che gan do a ser a úni ca op- 
ção dos con su mi do res quan do as lo- 
jas fo ram obri ga das a fe char. Mas o lo- 
jis ta per ce beu que es sa é uma mo da li- 
da de de ven das que agre ga ao seu ne- 
gó cio e mui tas em pre sas pas sa ram a
uti li zar o co mér cio ele trô ni co, as sim
co mo o delivery. Só que o cli en te ain- 
da gos ta de ir à lo ja fí si ca, en tão a ten- 
dên cia é que as em pre sas di ver si fi- 

quem su as ofer tas de ex pe ri ên cia de
com pras e as du as mo da li da des de
co mér cio con ti nu em exis tin do”, ex- 
pli cou Fá bio Ri bei ro, pre si den te da
CDL São Luís.

O lo jis ta per ce beu que

es sa é uma mo da li da de

de ven das que agre ga ao

seu ne gó cio e mui tas

em pre sas pas sa ram a

uti li zar o co mér cio

ele trô ni co, as sim co mo o

delivery

O res ga te

Trei na men to

RIO DE JANEIRO

Idosa maltratada volta
a São Luís após 40 anos

A IDOSA FOI RESGATADA DO CÁRCERE PRIVADO EM ABRIL

Após 20 di as de ser res ga ta do cár ce re pri va do, a ido sa
Ma ria das Gra ças de Sou sa Ro dri gues, de 75 anos, vol tou
pa ra o Ma ra nhão. Ela es ta va em si tu a ção aná lo ga à es- 
cra vi dão na ci da de de Gua ra ti ba, lo ca li za da na Zo na
Oes te do Rio de Ja nei ro.

Há mais de 40 anos lon ge do Ma ra nhão, do na Ma ria
das Gra ças te ve um re en con tro emo ci o nan te com os fa- 
mi li a res, que acon te ceu no Ae ro por to In ter na ci o nal
Ma re chal Cu nha Ma cha do, em São Luís.

A úl ti ma vez que a ido sa man te ve con ta to com a fa mí- 
lia foi com a ir mã Ma ria da Con cei ção, por te le fo ne, há
qua tro dé ca das.

Do na Ma ria das Gra ças es ta va vi ven do maus-tra tos e
es ta va em cár ce re pri va do, em uma ca sa que per ten cia a
uma ou tra ido sa. A ma ra nhen se dor mia em uma ca ma
sem col chão e com par ti lha va o quar to com vá ri os ca- 
chor ros.

O res ga te acon te ceu no dia 13 de abril, de pois de uma
de nún cia fei ta por uma so bri nha, no 43º Dis tri to Po li ci- 
al, em Gua ra ti ba. Após cer ca de 20 di as ido sa vol tou pa ra
o Ma ra nhão.

A ido sa e uma ou tra ir mã, saí ram do Ma ra nhão em
bus ca de tra ba lho. Ma ria das Gra ças mo rou no Rio
Gran de do Sul e, par tir de 1969, no Rio de Ja nei ro. Já Ma- 
ria de Na za ré, que tam bém foi em bo ra do Ma ra nhão,
mor reu em 2017.

COVID-19

Conheça a 1ª gestante
vacinada do estado

FERNANDA LIMA, 25 ANOS, FOI IMUNIZADA EM SÃO LUÍS

Com a che ga da de no vas do ses de va ci nas con tra a
Co vid-19, um no vo pú bli co-al vo se rá imu ni za do con tra
a do en ça no es ta do. Se guin do o Pla no Na ci o nal de Imu- 
ni za ção (PNI), se rão imu ni za dos con for me o cro no gra- 
ma de ca da mu ni cí pio, pes so as com co mor bi da des, ges- 
tan tes e puér pe ras e de fi ci ên cia per ma nen te. Na úl ti ma
se gun da-fei ra (3), o go ver no va ci nou a pri mei ra ges tan- 
te do Ma ra nhão na Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da de
(MAC MA), dan do iní cio à imu ni za ção des te no vo pú bli- 
co-al vo no es ta do.

A es tu dan te Fer nan da Li ma, 25 anos, re la ta a emo ção
de ter si do a pri mei ra ges tan te imu ni za da no Ma ra nhão.
“Es tou grá vi da de 36 se ma nas da mi nha pri mei ra fi lha,
Ma ria Jú lia. Es tou mui to fe liz, mui to emo ci o na da e gra ta
a Deus por es sa opor tu ni da de, pois não é só por mim, é
pe la saú de da mi nha fi lha”, diz emo ci o na da.

A su per vi so ra da sa la de va ci nas da MAC MA, Lí cia Sil- 
va, es cla re ce que ha ve rá um pon to de imu ni za ção den- 
tro da ma ter ni da de ex clu si vo pa ra as pa ci en tes aten di- 
das na uni da de. “As ges tan tes e puér pe ras que ire mos
va ci nar são mo ra do ras de São Luís que re a li zam ou re a- 
li za ram o pré-na tal na uni da de, den tro do nos so pro to- 
co lo de al to ris co. Nós já te mos uma pré-lis ta e es ta mos
en tran do em con ta to com elas pa ra a re a li za ção da imu- 
ni za ção”, ex pli cou.

A va ci na ção pa ra es te no vo pú bli co tam bém acon te ce
nos 217 mu ni cí pi os, con for me ca len dá rio e lo ca li da des
a se rem de fi ni das pe las Se cre ta ri as Mu ni ci pais de Saú- 
de.

Pa ra a re a li za ção da imu ni za ção em ges tan tes e puér- 
pe ras com co mor bi da des, os pro fis si o nais da MAC MA
pas sa ram por um trei na men to re a li za do pe la Su pe rin- 
ten dên cia de Epi de mi o lo gia e Con tro le de Do en ças da
SES. 

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021
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Maranhão sediará pela primeira vez Torneio Regional do SESI de Robótica FIRST LEGO.
A Competição será online devido a pandemia

• Ilu mi na ção Pú bli ca (tro ca da ilu mi -
na ção an ti ga pe la ilu mi na ção de LED,
em apro xi ma da men te 700 pon tos;
• Re for ma do Cam po Jair zão (ade -

qua ção do gra ma do, pin tu ra dos mu -
ros, re es tru tu ra ção das ar qui ban ca -
das, im plan ta ção de sis te ma de ir ri ga -
ção sim ples e cons tru ção de uma are -
na de areia);
• Pra ça Nos sa Se nho ra do Car mo (re -
for ma do alam bra do da qua dra po li -
es por ti va; me lho ria na ilu mi na ção;
pin tu ra de mu ral com ar te ur ba na,
fei ta pe la ar tis ta Rail de Di niz; cons -
tru ção de ram pas de aces si bi li da de;
co lo ca ção de um alam bra do de con -
ten ção en tre o es ta ci o na men to e o ca -
nal);
• Im plan ta ção de um no vo re tor no de
aces so ao Co ro a di nho na Ave ni da dos
Afri ca nos (se rá fei to um no vo re tor no
de aces so ao bair ro li gan do a Ave ni da
dos Afri ca nos à Rua Bom Je sus);
• Ade qua ção e en tre ga da no va pra ça,
no an ti go cam po do Bur ro Bra bo (ser -
vi ços de ade qua ção e ma nu ten ção se -
rão re a li za dos em to da a pra ça. Tam -

bém se rá cons truí do um to tem per so -
na li za do em ho me na gem ao bair ro;
• Re es tru tu ra ção da Uni da de Mis ta
do Co ro a di nho e do Cen tro de Saú de
Dr. Antô nio Gua na ré (pin tu ra e re vi ta -
li za ção da Uni da de Mis ta e do Cen tro
de Saú de do bair ro);
• Re for ma e me lho ri as na es ca da ria
da Rua da Vi tó ria;
• Pon to Lim po (Im plan ta ção de um
Pon to Lim po no Al to São Se bas tião);
• Re cu pe ra ção as fál ti ca (ma nu ten ção
no pa vi men to das prin ci pais vi as e
ave ni das do bair ro
• Re a li za ção de lim pe za ur ba na, com
ca pi na, po da das ár vo res e pin tu ra de
can tei ros, em to do o bair ro;
• Im plan ta ção de si na li za ção ho ri -
zon tal e ver ti cal, nas áre as de mai or
uso de pe des tres e mo to ris tas; co lo ca -
ção de um no vo abri go pa ra usuá ri os
de trans por te pú bli co, na Ave ni da dos
Afri ca nos, ao la do do Cam po Jair zão.

FIRST LEGO LEAGUE

Maranhão vai sediar
torneio de robótica

E
m meio a pan de mia e de for- 
ma re mo ta, es tu dan tes de es- 
co las pú bli cas e par ti cu la res 
par ti ci pa rão pe la pri mei ra vez 

do Tor neio SE SI de Ro bó ti ca FIRST 
LE GO Le a gue – Chal len ge, or ga ni za- 
do pe lo Ser vi ço So ci al da In dús tria 
(SE SI) que te rá uma eta pa re gi o nal no 
Ma ra nhão, nos pró xi mos di as 13 e 14 
de maio.

A com pe ti ção reu ni rá equi pes das 
es co las SE SI do Ma ra nhão, SE SI Pi auí, 
SE SI Pa raí ba, SE SI Ala go as e do Ins ti- 
tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e 
Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA). De- 
vi do à pan de mia da Co vid-19, a com- 
pe ti ção se rá re a li za da re mo ta men te, e 
seu prin ci pal am bi en te de ava li a ção 
se rá pe la FIRST REH (Re mo te Event 
Hub), uma pla ta for ma ofi ci al da 
FIRST de sen vol vi da es pe ci al men te 
pa ra os tor nei os on li ne.

A equi pe da Re de SE SI de Edu ca ção 
do Ma ra nhão dis po ni bi li za rá às equi- 
pes com pe ti do ras, ins cri tas no Re gi o- 
nal MA, es tru tu ra pa ra gra va ção e 
sub mis são dos rounds nas pla ta for- 
mas ofi ci ais do tor neio. Os am bi en tes 
se rão es tru tu ra dos nas es co las do SE- 
SI An na Ade lai de Bel lo (São Luís), 
Marly Sarney (Im pe ra triz) e Pre si den- 
te Mé di ci (Ba ca bal).

A tem po ra da 2021 tem o te ma 
RePLAY e o ob je ti vo é in cen ti var a prá- 
ti ca de ati vi da des fí si cas pa ra ga ran tir 
uma qua li da de de vi da me lhor, evi tar 
o se den ta ris mo e pro mo ver a saú de. 
Des te mo do, os par ti ci pan tes de vem 
pen sar em for mas ino va do ras de mo- 
ti var e tor nar as pes so as mais ati vas. 
Es te é o pri mei ro cri té rio de ava li a ção: 
Pro je to de Ino va ção. É no De sa fio do 
Robô que ve mos a ma gia dos pro je tos. 
As equi pes co lo cam em prá ti ca o que 
foi ide a li za do e o robô re a li za 15 mis-

A TEMPORADA 2021 DO TORNEIO SESI DE ROBÓTICA NO MARANHÃO TEM O TEMA REPLAY

sões es pe cí fi cas, tais co mo: cap tu rar, 
trans por tar, ati var ou en tre gar ob je tos 
em um ta pe te ofi ci al da com pe ti ção.

Ca da ti me fa rá a trans mis são e gra- 
va ção de um round tes te e 3 rounds 
ofi ci ais pa ra com ple tar o má xi mo de 
ta re fas pos sí veis du ran te 2 mi nu tos e 
30 se gun dos.

Pa ra ava li ar o De sign do Robô, os 
juí zes le vam em con si de ra ção sen so- 
res de mo vi men to, cor, con tro la do res 
e mo to res, além da pro gra ma ção e es- 

tra té gia uti li za das. A ca pa ci da de da 
equi pe em de mons trar o que foi fei to 
e co mo foi fei to, bem co mo ex pli car a 
evo lu ção do tra ba lho até o pro je to fi-
nal tam bém são fa to res ava li a dos pe-
los juí zes.

Por fim, são ve ri fi ca dos os Co re Va- 
lu es. Es ta ca te go ria vi sa man ter a 
com pe ti ção ami gá vel, com ga nho 
mú tuo. Des te mo do, o tra ba lho em 
equi pe, com in clu são, di ver são e ino-
va ção são con si de ra dos.

PROJETO

“Prefeitura no Bairro” será lançado no Coroadinho

COM INVESTIMENTO DE R$ 1 MILHÃO, O PROJETO DO PREFEITO EDUARDO BRAIDE VAI SOLUCIONAR PROBLEMAS NA COMUNIDADE

O pre fei to Edu ar do Brai de lan ça,
ho je, quar ta-fei ra (5), o pro je to “Pre- 
fei tu ra no Bair ro”. A ação, que se rá re- 
a li za da no Co ro a di nho, a par tir de
8h30, le va rá re vi ta li za ção e re es tru tu- 
ra ção pa ra di ver sos pon tos do bair ro,
em um tra ba lho con jun to da Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal de Obras e Ser vi ços Pú- 
bli cos – SE MOSP; do Ins ti tu to da Pai- 
sa gem Ur ba na – IM PUR; do Co mi tê
Ges tor de Lim pe za Ur ba na – CGLU;
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e
Trans por tes – SMTT, e de mais ór gãos
mu ni ci pais. Com in ves ti men to de
apro xi ma da men te R$ 1 mi lhão, o pro- 
je to “Pre fei tu ra no Bair ro” vai so lu ci o- 
nar pro ble mas que há anos têm in co- 
mo da do a co mu ni da de. Se rão re a li za- 
dos os se guin tes ser vi ços:

MAIOBÃO

Homem mata ex
com tiro na cabeça

LUCIANE CAMPOS FOI EXECUTADA COM UM TIRO NA CABEÇA

Um cri me bru tal! As sim po de mos fa lar do as sas si na- 
do de Lu ci a ne dos San tos Cam pos, de ape nas 27 anos,
na tar de da úl ti ma se gun da-fei ra (3), na fren te de um
bar, no bair ro do Mai o bão, lo ca li za do em Pa ço do Lu mi- 
ar, re gião me tro po li ta na de São Luís.

A po lí cia in ves ti ga o cri me e já tem o prin ci pal sus pei- 
to. Ele se ria o ex-com pa nhei ro da ví ti ma, que te ria pre- 
me di ta do o fe mi ni cí dio.

De acor do com in for ma ções do pró prio ir mão de Lu- 
ci a ne, o sus pei to te ve um re la ci o na men to amo ro so com
a ir mã e te ria mar ca do com ela pa ra re ce ber um di nhei- 
ro, que ele iria le var.

O en con tro foi mar ca do na Ave ni da 13 do bair ro Mai- 
o bão, em Pa ço do Lu mi ar, nas pro xi mi da des de um bar.

o sus pei to li gou pa ra Lu ci a ne afir man do que le va ria
R$ 1 mil. O ho mem te ria che ga do e cha ma do a ví ti ma,
que se apro xi mou do car ro. Ele pe gou Lu ci a ne pe los ca- 
be los e deu um ti ro na ca be ça de la. O ir mão da ví ti ma
não foi atin gi do por que es ta va dis tan te da ir mã.

Tes te mu nhas que pre sen ci a ram o fe mi ni cí dio con fir- 
ma ram que a ví ti ma foi atin gi da com um ti ro na ca be ça
por um ho mem que es ta va den tro de um car ro, que se ria
o ex-com pa nhei ro. A mu lher mor reu no lo cal e o cor po
foi en ca mi nha do pa ra o Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML).

SEGURANÇA

Prisões na Ilha crescem
280% em abril

FORAM 99 PRISÕES EM AÇÕES DE DELEGACIAS NA ILHA 

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por meio da Su pe rin ten- 
dên cia de Po lí cia Ci vil da Ca pi tal – SPCC, re a li zou, no
mês de abril des te ano, 99 pri sões atra vés de su as Sec ci- 
o nais e De le ga ci as Dis tri tais e Es pe ci a li za das, com
apoio ope ra ci o nal das de mais Su pe rin ten dên ci as e da
PM MA (CPAM). Sen do 51 pri sões di re ta men te re la ci o- 
na das a cri mes pa tri mo ni ais (44 por rou bo, 6 por fur tos e
1 por re cep ta ção).

O nú me ro re pre sen ta um au men to de 280,76% com
re la ção ao mes mo pe río do do ano de 2020, quan do fo- 
ram re a li za das 26 pri sões.

O ex pres si vo nú me ro de pri sões é re sul ta do de um in- 
ten so tra ba lho in ves ti ga ti vo que vem sen do im ple men- 
ta do pe la SPCC, que re for çou as equi pes das Sec ci o nais
e vem oti mi zan do os tra ba lhos re a li za dos pe las Dis tri- 
tais e Es pe ci a li za das.

Me re ce des ta que a “Ope ra ção Ma ré Bai xa”, re a li za da
no dia 9 de abril em São Jo sé de Ri ba mar, que re sul tou
na pri são de 36 cri mi no sos e apre en são de 1 ado les cen te
que atu a vam na ci da de pra ti can do di ver sos de li tos,
den tre rou bos, trá fi cos e até ho mi cí di os.

Des ta cou-se tam bém a “Ope ra ção Ga pa ra Se gu ro”,
re a li za da no dia 13 de abril, que re sul tou na pri são de 8
ele men tos in te gran tes de Or ga ni za ções Cri mi no sas.

O Su pe rin ten den te da Ca pi tal, De le ga do Car los Ales- 
san dro, res sal tou que as es tra té gi as tra ça das ao lon go do
ano es tão al can çan do os re sul ta dos es pe ra dos e que as
ações in ves ti ga ti vas e pri sões se rão ain da mais in ten si fi- 
ca das nos pró xi mos me ses.

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021
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No dia 5 de maio de 1982 que o Castelão abriu seus portões para o jogo histórico, que
fez parte das comemorações de inauguração daquela praça esportiva

His tó ri co

MEMÓRIA

Há 39 anos, Seleção
jogava no Castelão
NERES PINTO

Os cra ques

U
m dos mai o res  even tos es- 
por ti vos do Ma ra nhão, a 
pri mei ra apre sen ta ção da 
Se le ção Bra si lei ra em São 

Luís, com ple ta ho je 39 anos. Foi no 
dia 5 de maio de 1982 que o Cas te lão 
abriu seus por tões pa ra o jo go his tó ri- 
co, que fez par te das co me mo ra ções 
de inau gu ra ção da que la pra ça es por- 
ti va. O Bra sil ga nhou da Se le ção de 
Por tu gal por 3 a 1, com gols de Jú ni or, 
Éder e Zi co. Cou be a Ne nê mar car (de 
pê nal ti) pa ra Por tu gal. O pú bli co foi 
de 71.560  es pec ta do res.

Pa ra  mui tos, o Bra sil nun ca mais 
te rá uma ou tra se le ção de tan ta qua li- 
da de téc ni ca co mo a que jo gou na- 
que le dia: Val dir Pe res; Ede val do, Os- 
car, Lui zi nho e Jú ni or; Ba tis ta, Só cra- 
tes (Ce re zo) e Zi co; Pau lo Isi do ro, Ser- 
gi nho (Ca re ca) e Dir ceu (Éder). O téc- 
ni co foi Te lê San ta na, que tam bém co- 
man dou o gru po no Mun di al da Es pa- 
nha, con for me pes qui sa do ma te má-

A PARTIDA DA SELEÇÃO BRASILEIRA FOI NO DIA DA INAUGURAÇÃO DO CASTELÃO

ti co Ma no el Mar tins.
Foi um dia de mui ta fes ta na ci da- 

de, com tor ce do res de to das as clas ses 
so ci ais che gan do des de ce do à pra ça 
de es por tes do Ou tei ro da Cruz, que 
ga nhou um co lo ri do to do es pe ci al 
com as ca mi sas ama re li nhas que 
iden ti fi cam o es cre te na ci o nal. De ze- 
nas de gran des emis so ras de rá dio 
mar ca ram pre sen ça. O te lex era con- 
si de ra do a gran de fer ra men ta ele trô- 
ni ca mais efi ci en te pa ra trans mis são 
de tex tos di re to com as re da ções, o 
que fa ci li tou o tra ba lho dos re pór te res 
da gran de im pren sa na ci o nal.

A Se le ção Bra si lei ra só vol ta ria a jo- 
gar em São Luís, pe la se gun da vez, 
num jo go amis to so an tes da Co pa do 
Mun do em 1986, con tra o Pe ru, no dia 
1º de abril, quan do ven ceu por 4 a 0.

Em 23 de se tem bro de 1998, de pois 
da der ro ta na fi nal da Co pa do Mun do 

de 1998, di an te da Fran ça, a Se le ção 
Bra si lei ra en fren tou a Iu gos lá via, no 
Cas te lão. Co man da da por Van der lei 
Lu xem bur go, a equi pe en ca rou a Iu-
gos lá via de Pet ko vic. Os iu gos la vos 
abri ram o mar ca dor, no pri mei ro 
tem po, mas no se gun do,  Mar ce li nho 
Ca ri o ca, de fal ta, em pa tou. Ain da na 
se gun da eta pa, o ma ra nhen se Jack-
son, meia do Sport-PE, nas ci do em 
Co dó,  en trou em cam po e foi mui to 
aplau di do, mas o pla car fi nal fi cou no 
em pa te.

A úl ti ma vez que a Se le ção Bra si lei- 
ra jo gou no Cas te lão foi con tra a Ve ne- 
zu e la, no dia 14 de no vem bro de 2001, 
jo go de ci si vo, pe la úl ti ma

ro da da das Eli mi na tó ri as pa ra a 
Co pa do Mun do de 2002. Co man da do 
por  Luiz Fe li pe Scol la ri o Bra sil ga ran- 
tiu a va ga no Mun di al  com a vi tó ria 
por 3 a 0,  gols de Lui zão (2) e Ri val do.

Nossa homenagem ao maranhense Canhoteiro

Re co nhe ci do co mo o me lhor pon- 
ta-es quer da do fu te bol bra si lei ro em
to dos os tem pos, ao pon to de ser
apon ta do pe lo Rei Pe lé co mo um dos
seus mai o res ído los, o ma ra nhen se
Jo sé Ri ba mar de Oli vei ra (Ca nho tei ro)
1,68m, ex tre ma men te ha bi li do so, ex-
atle ta do São Pau lo e  da Se le ção Bra si- 
lei ra de Fu te bol, que dis pu tou a po si- 
ção com Za gal lo no es cre te ca na ri nho
e só não foi re la ci o na do por uma op- 
ção tá ti ca do trei na dor Vi cen te Fe o la,
te ve uma sé rie de re por ta gens pu bli- 
ca das por O Im par ci al em 2015.

As ma té ri as sen si bi li za ram o de pu- 
ta do es ta du al Afon so Ma no el, que na
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão
te ve apro va do pro je to de sua au to ria
ho me na ge an do o cra que com seu no- 
me na área on de são dis pu ta dos to dos
os es por tes nos ar re do res do Cas te lão,
no go ver no Jack son La go.

No dia 19 de maio de 1981, no Car- 
tó rio de Ofí cio de No tas que ti nha co- 

mo ta be lião Al vi mar de Oli vei ra Braú- 
na, no Li vro 52, fo lha 01, foi  re gis tra do
o Tras la do da Es cri tu ra Pú bli ca de De- 
sa pro pri a ção Ami gá vel en tre a As so ci- 
a ção de Pais e Ami gos dos Ex cep ci o- 
nais de São Luís – APAE e o Go ver no
do Es ta do. A área de sa pro pri a da e ad- 
qui ri da pe lo Es ta do do Ma ra nhão por
CR$ 11.977.316,22 (on ze mi lhões, no- 
ve cen tos se ten ta e se te mil, tre zen tos
e de zes seis cru zei ros e vin te e dois
cen ta vos), mo e da da épo ca, com pa- 
ga men to em qua tro par ce las de CR$
2.994.329,00.

A área ne go ci a da foi de
59.284,84m2 e ser viu pa ra que o Go- 
ver no do Es ta do cons truís se o Com- 
ple xo Es por ti vo, com pos to por um es- 
tá dio de fu te bol, um gi ná sio es por ti- 
vo, po lo aquá ti co e pis ta de atle tis mo.

Quan do da sua cons tru ção, o es tá- 
dio ti nha ca pa ci da de pa ra 75.263 tor- 
ce do res,  sen do ape nas de 5.363  ca- 
dei ras co ber tas.  Ho je, aque la pra ça de
es por tes tem a ca pa ci da de pa ra re ce- 
ber ape nas 40.149 com uti li za ção de

ca dei ras em to dos se to res, des ta ca o
ma te má ti co e pes qui sa dor Ma no el
Mar tins.

O es tá dio che gou a fi car fe cha do
des de 17.03.2004, sen do re a ber to no
dia 12.09.2012,  com a vi tó ria do Sam- 
paio di an te do Vi lhe na de Ro rai ma
por 4 a 1. É bom lem brar, que o gra ma-
do do cam po de jo go que era de 110 x
75, foi re du zi do pa ra 98 x 68, por de- 
ter mi na ção da CBF.

Cam pe o na to Ma ra nhen se

Gru pos
• Gru po A: As so ci a ção de Fut sal She ki na (Hum ber to de
Cam pos), Clu be Atlé ti co Pe ni el (São Luís), Tú nel F.C.
(São Luís) e Ip pon Cru zei ro Ap cef (São Luís)
• Gru po B: As so ci a ção Mag nó lia (São Luís), Ju ven tud
F.C. (Vi a na), Atlef Fut sal (São Luís) e Aes fa (Arai o ses)
• Gru po C: Bri ga dei ro Fal cão (São Luís), As so ci a ção Bal -
sas San tos F.C (Bal sas), As so ci a ção Atlef (São Luís) e Ino -
var F.C. (São Luís)
• Gru po D: Pa ler mo (San ta Inês), Ti tans (Ita pe cu ru-Mi -
rim), Atlé ti co Clu be Vi a na (Vi a na) e Vil la No va (Ita pe cu -
ru-Mi rim)

Re sul ta dos

• Atlef Fut sal 2 x 2 Aes fa
• As so ci a ção Mag nó lia 5 x 0 Ju ven tud F.C.
• Ti tans 2 x 6 A.C. Vi a na
• As so ci a ção Atlef 6 x 2 Bri ga dei ro Fal cão

• Ip pon Cru zei ro Ap cef 3 x 2 A.C. Pe ni el

FUT SAL

Go le a das mar cam
iní cio do Cam pe o na to
Ma ra nhen se Adul to

Um iní cio ani ma dor com jo gos bem dis pu ta dos e
mui tos gols. As sim po de ser de fi ni da a ro da da de aber- 
tu ra do Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fut sal Adul to Mas- 
cu li no, com pe ti ção pro mo vi da pe la Fe de ra ção de Fut sal
do Ma ra nhão (Fe fus ma) se guin do to das as re co men da- 
ções sa ni tá ri as pa ra a re a li za ção de even tos es por ti vos.

O Gi ná sio da Ap cef foi pal co pa ra os pri mei ros cin co
jo gos do tor neio, re a li za dos sem a pre sen ça de pú bli co.
Nes sa pri mei ra ro da da, des ta que pa ra as vi tó ri as por go- 
le a da das equi pes da As so ci a ção Mag nó lia, As so ci a ção
Atlef e A.C. Vi a na.

No do min go (2), o du e lo en tre Atlef Fut sal e Aes fa deu
o pon ta pé à dis pu ta da com pe ti ção. Os dois ti mes fi ze- 
ram um jo go tão equi li bra do que o em pa te pre va le ceu
no fim: 2 a 2. Na sequên cia, a pri mei ra go le a da do Es ta- 
du al. A As so ci a ção Mag nó lia não deu chan ces ao Ju ven- 
tud F.C. e pas sou pe lo ri val com tran qui li da de: 5 a 0.

Quem tam bém es trou ven cen do por go le a da foi a
equi pe do A.C. Vi a na. Após sair em des van ta gem con tra
o Ti tans, o A.C. Vi a na vi rou a par ti da pa ra apli car 6 a 2 no
ad ver sá rio. Por coin ci dên cia, 6 a 2 tam bém foi o pla car
da be la vi tó ria da As so ci a ção Atlef so bre o Bri ga dei ro
Fal cão.

A ro da da de aber tu ra do Es ta du al de Fut sal foi en cer- 
ra da na noi te de se gun da-fei ra (3). Em uma par ti da de
mui tas al ter nân ci as, o Ip pon Cru zei ro Ap cef so freu, mas
der ro tou o A.C. Pe ni el por 3 a 2 e es tre ou com o pé di rei- 
to.

Pro mo vi do pe la Fe de ra ção de Fut sal do Ma ra nhão
(Fe fus ma), es ta edi ção do Cam pe o na to Ma ra nhen se de
Fut sal Adul to Mas cu li no cor res pon de ao tor neio de
2020, que es ta va pre vis to pa ra ocor rer no se gun do se- 
mes tre do ano pas sa do, mas não pô de ser re a li za do de- 
vi do às res tri ções oca si o na das pe la pan de mia do no vo
co ro na ví rus (co vid-19). Des sa ma nei ra, o Es ta du al de
2020 só es tá po den do ser re a li za do ago ra com a par ti ci- 
pa ção de 16 clu bes de 7 ci da des di fe ren tes.

Na pri mei ra fa se, os ti mes fo ram dis tri buí dos em qua- 
tro gru pos, on de se en fren ta rão en tre si den tro de su as
res pec ti vas cha ves. As du as me lho res equi pes de ca da
gru po avan çam pa ra as quar tas de fi nal.

Além da ca te go ria Adul to Mas cu li no, o Es ta du al 2020
con ta rá com dis pu tas em ou tras 11 ca te go ri as, in cluin- 
do as ca te go ri as Sub-14, Sub-16 e Sub-19 Fe mi ni no, no- 
vi da des des ta edi ção. A pre vi são é que os de mais tor nei- 
os se jam ini ci a dos nas pró xi mas se ma nas.

Do min go (2/5) // Gi ná sio da Ap cef

Se gun da-fei ra (3/5) // Gi ná sio da Ap cef

São Luís, quarta-feira, 5 de maio de 2021
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Ontem foi comemorado o dia de Star Wars com uma série de lançamentos sobre a
franquia de George Lucas

TRUN FO

DE GRA DÊS

STAR WARS

Que a força esteja
com você

N
ão se tra ta do ani ver sá rio de
lan ça men to de fil mes, mui- 
to me nos do nas ci men to de
Ge or ge Lu cas. Mes mo as- 

sim, 4 de maio se tor nou o Dia de Star
wars pa ra fãs em to do o mun do. 

O mo ti vo é o sim ples tro ca di lho
que as so cia a pro nún cia em in glês da
da ta (“may fourth”) à fra se “may the
for ce be with with you” (“que a for ça
es te ja com vo cê”), sim bó li ca da sa ga
cri a da por Lu cas nos anos 1970 e ad- 
qui ri da co mer ci al men te pe la Disney
em 2012.

O des ta que vai pa ra a

sé rie ani ma da “Star

wars: The bad bat ch” e

de ou tras atra ções.

Nes tes tem pos de guer ra pe la au di- 
ên cia en tre as pla ta for mas de stre a- 
ming, “Guer ra nas es tre las” é um
gran de trun fo do ser vi ço da Disney,
que che gou ao Bra sil em no vem bro de
2020. Quem tem me nos fa mi li a ri da de
com a tra ma po de se con fun dir com
tan tas ra mi fi ca ções e lan ça men tos.

 
Na ver da de, o su ces so da tri lo gia

lan ça da na te lo na en tre 1977 e 1983,
que ga nhou seis epi só di os ci ne ma to- 

grá fi cos (1999 -2019), re sul tou em vá- 
ri as tra mas pa ra le las. O cha ma do
Uni ver so Ex pan di do in clui qua dri- 
nhos, li vros, fil mes não li ga dos à
sequên cia prin ci pal e sé ri es te le vi si- 
vas, com ato res ou ani ma das. 

Nes se úl ti mo ca so, um dos mai o res
su ces sos é “Star wars: The clo ne wars”
– a pri mei ra das se te tem po ra das foi
lan ça da em 2008. Es sa sub tra ma deu
ori gem a “The bad bat ch”, a prin ci pal
no vi da de des te Star Wars Day 2021. 

O tí tu lo da no vi da de re me te ao es- 
qua drão de eli te do Exér ci to dos Clo- 
nes, que ago ra se tor na pro ta go nis ta
de pois de ser apre sen ta do ao pú bli co
na úl ti ma tem po ra da de “The clo ne
wars”. Em por tu guês, the bad bat ch
sig ni fi ca lo te ruim. É o no me da do a
cin co clo nes. Tra ta-se de va ri a ções ge- 
né ti cas das res pec ti vas ver sões hu ma- 
nas, o que lhes con fre ha bi li da des es- 
pe ci ais, tor nan do-os com ba ten tes ex- 
tra or di na ri a men te efi ca zes em equi- 
pe. São eles Hun ter, Te ch, Cros shair,
Wrec ker e Echo. 

Com o fim das Guer ras Clô ni cas e a
con so li da ção do gol pe de Es ta do que
trans for mou a re pú bli ca de mo crá ti ca
no re gi me to ta li tá rio do Im pé rio Ga- 
lác ti co, o quin te to é des li ga do do
Exér ci to. 

Na no va re a li da de po lí ti ca da Ga lá- 
xia, cro no lo gi ca men te lo ca li za da en- 
tre os epi só di os III e IV do ci ne ma, o
gru po atua co mo mer ce ná rio, va len- 
do-se de sua ha bi li da de mi li tar. 

O “lo te ruim” se des ta ca pe la óti ma
ar ti cu la ção co le ti va e ide ais pró pri os,
sem de pen der do co man do su pe ri or
ou de cau sas mai o res. Po rém, lo go os
cin co se ve em obri ga dos a ser vir ao
Im pé rio co mo Storm tro o pers, a icô ni- 
ca tro pa de ar ma du ra bran ca. 

No di le ma en tre cum prir or dens ou
se guir em li ber da de, o quin te to en tra
em ro ta de co li são com o go ver na dor
Tar kin, co man dan te mi li tar do Im pé- 
rio que o de cla ra ini mi go do re gi me. 

Tar kin sur ge na ani ma ção com a
mes ma apa rên cia do ator Pe ter
Cushing (1913 -1994), in tér pre te do
per so na gem no pri mei ro fil me de
“Star wars”. Com pro du ção exe cu ti va
de Da ve Fi lo ni, res pon sá vel pe lo su- 
ces so “The Man da lo ri an”, “Star wars:
The bad bat ch” es treia mun di al men te
com epi só dio es pe ci al de 70 mi nu tos. 

No vos ca pí tu los se rão lan ça dos às
sex tas-fei ras, a par tir de 7 de maio.
Ou tras pro du ções lan ça das no ex te ri- 
or en tram ho je no ca tá lo go bra si lei ro.
Fa zen do jus à pro pos ta de exi bir con- 
teú do pa ra to das as ida des, es trei am
du as ani ma ções com Le go. 

A aven tu ra “Le go Star wars: All
stars” abran ge to das as eras de “Star
wars”, apos tan do no ca ris ma de he- 
róis da sa ga. Em oi to cur tas e qua tro
epi só di os de meia ho ra, fi gu ras icô ni- 
cas dos fil mes co mo Kylo Ren, R2-D2,
Han So lo, Chew bac ca, BB-8 e Prin ce- 
sa Leia ga nham a com pa nhia de no-
vos per so na gens.

QUATRO ESTAÇÕES

Thiago Ramil reúne música e imagem em álbum

THIAGO RAMIL CRIOU ÁLBUM VISUAL DURANTE A PANDEMIA, COM TODOS OS PARTICIPANTES EM HOME OFFICE

So bri nho dos ir mãos Klei ton, Kle- 
dir e Vi tor Ra mil – des ta ques gaú chos
da MPB –, o can tor, com po si tor e ins- 
tru men tis ta Thi a go Ra mil lan ça o dis- 
co “O sol mar ca o an dar do tem po e a
imen si dão do uni ver so to do dia” (Es- 
cá pu la Re cords) com uma pro pos ta
di fe ren te. As es ta ções do ano ins pi ra- 
ram qua tro EPs que for mam um ál- 
bum vi su al com13 can ções e qua tro
cur tas-me tra gens, “cos tu ra dos” pe la
bai la ri na e an tro pó lo ga Geór gia Ma- 
ce do. “Uni das, as fai xas re ve lam mi- 
nhas dis tin tas lin gua gens ar tís ti cas.
São qua tro ca mi nhos com ele men tos
que se amar ram por um fio con du tor
tan to do pon to de vis ta mu si cal, da
mi nha com po si ção, quan to vi su al,
com a fi gu ra de Geór gia, cu ja per for- 
man ce per meia to dos os ví de os”, ex- 
pli ca o ar tis ta gaú cho.

O ál bum vi su al de Thi a go pas seia
pe las tran si ções – ve rão (ama re lo),
ou to no (ver me lho), in ver no (azul) e
pri ma ve ra (ver de) –, que re me tem ao
ar co-íris e seus de gra dês. “As mú si cas
va ri am de cor e som à me di da que se
afas tam de uma es ta ção e se apro xi- 
mam da ou tra”, ex pli ca. O pro je to en- 

vol veu qua tro pro du to res mu si cais e
qua tro ar tis tas vi su ais.

To das as 13 fai xas fo ram com pos tas
por Thi a go. “É meu ál bum mais lon go,
com qua se uma ho ra de du ra ção.
Qua se tu do foi fei to no pe río do pan- 
dê mi co, de iso la men to so ci al. Ca da
um gra vou em seu ho me stu dio. As
par ce ri as fo ram vir tu ais, com diá lo- 
gos à dis tân cia. Fi quei con ten te com o
re sul ta do. É al go no vo, em fun ção da
si tu a ção em que es ta mos vi ven do.”

A ad ver si da de fun ci o nou co mo
me tá fo ra pa ra o no vo pro je to. “O li mi- 
te po de ser tam bém po tên cia”, diz
Thi a go. “Es tou fe liz por ter mos con se- 
gui do re a li zar es se tra ba lho, ape sar
das di fi cul da des. Pa re ce que es ta mos
to dos mui to pró xi mos, co mo se ti vés- 
se mos nos en con tra do, em bo ra o te- 
nha mos fei to em iso la men to.”

Es se é o ter cei ro ál bum de Thi a go.
“Na ver da de, é o en con tro de qua tro
EPs”, ob ser va. “Bus ca mos a uni da de
den tro da pro pos ta de qua tro ex pres- 
sões. Fui tra ba lhan do com os pro du- 
to res mu si cais e com os di re to res vi- 
su ais a ideia das in ten ções das es ta- 
ções, não co mo uma coi sa ex plí ci ta,
mas co mo um con cei to que per me as- 
se a abor da gem de ca da tra ba lho de

uma ma nei ra su til.”
“Ve rão” tem pro du ção mu si cal de

Fe li pe Zan ca na ro e Vi ni Al ber naz,
com cri a ção vi su al do co le ti vo Ilha
Ma ra vi lha (Vi ni Al ber naz, Mar ce lo
Ga fa nha e Alér cio Pe rei ra). Pro du zi do
por Gui lher me Ce ron, “Ou to no” tem
cri a ção vi su al as si na da por Lu cas dos
Reis. “In ver no”, com pro du ção mu si- 
cal de Pe dro Dom, traz a cri a ção vi su al
de Isa bel Ra mil e Geór gia Ma ce do.
“Pri ma ve ra” tem pro du ção mu si cal de
An dres sa Fer rei ra e cri a ção vi su al de
Gui lher me Bec ker.

O tí tu lo tra duz o en cai xe das qua tro
pe ças, ex pli ca o com po si tor. “Ele é a
so ma dos tí tu los dos qua tro EPs, con-
for me a or dem de lan ça men to”, diz,
ob ser van do que o ál bum vi su al bus ca
dar uni da de ao pro je to. “As lin gua- 
gens são bem dis tin tas. O pri mei ro é
ani ma ção, o co le ti vo Ilha Ma ra vi lha
de se nhou ima gens so bre os mo vi- 
men tos de Geór gia. O se gun do tem
lin gua gem mais ci ne ma to grá fi ca,
quem as si na a di re ção é Lu cas dos
Reis, que tra ba lha com ci ne ma. Es te
tem a pai sa gem co mo pro ta go nis ta,
bus ca a es té ti ca do ou to no, o frio que
vi ve mos aqui no Rio Gran de do Sul”,
con ta Thi a go.

TIK TOK

Vovó baterista é sensação
nas redes sociais

DOROTHEA TAYLOR TEM QUASE 700 MIL SEGUIDORES 

Do rothea Taylor é uma ba te ris ta que es tá fa zen do su- 
ces so nas re des so ci ais ao mos trar o seu ta len to mu si cal.
A se nho ra de 69 anos é co nhe ci da por al guns co mo “vo- 
vó ba te ris ta” e pos sui qua se 700 mil se gui do res no Tik- 
Tok. Um dos seus prin ci pais ví de os, en si nan do téc ni cas
de ba te ria, acu mu la mais de 20 mi lhões de vi su a li za- 
ções.

A mu lher to ca ba te ria há 57 anos e vi ve, atu al men te,
no es ta do ame ri ca no da Ca ro li na do Sul. Ao com par ti- 
lhar seus ví de os na in ter net, ela en con trou um bom mo- 
ti vo pa ra se mo ti var e con ti nu ar mos tran do su as ha bi li- 
da des com o ins tru men to.

Em en tre vis ta à re de de te le vi são nor te-ame ri ca na
ABC, Do rothea con tou que sem pre te ve o so nho de se
tor nar uma ba te ris ta pro fis si o nal e ga nhar re co nhe ci- 
men to com is so. Ela tam bém co men ta que os se gui do- 
res che ga ram de for ma ines pe ra da. No Ins ta gram, a se- 
nho ra tem mais de 200 mil se gui do res.

Do rothea deu au las de ba te ria na sua es co la e con ti- 
nua en si nan do des de en tão. As re des so ci ais tam bém
fo ram um meio pa ra di vul gar su as au las e en si na men- 
tos. Pa ra a re vis ta Drum, ela con tou que já par ti ci pou de
ban das de rock, tri os de jazz, or ques tras sinfô ni cas e
acom pa nha con cer tos quan do ne ces sá rio.

Na en tre vis ta, ela dei xa um re ca do pa ra as me ni nas
que que rem apren der o ins tru men to: “Quan do eu co- 
me cei, não ha via mu lhe res to can do li nhas de ba te ria,
mas eu não me im por tei. Pra ti quei to dos os di as e ado rei
ca da mi nu to dis so. En tão vá em fren te e di vir ta-se”.

MANOEL VALENTE

Jurista maranhense
lança livro

MANOEL VALENTE É MARANHENSE RADICADO NO SUL

Ten do a Cons ti tui ção do Bra sil co mo te má ti ca, o ju- 
ris ta ma ra nhen se, atu al men te ra di ca do em Ca xi as do
Sul (RS),  Ma no el Va len te Fi guei re do Ne to, lan çou nes te
do min go (2) em for ma to vir tu al a sua 12ª obra ju rí di ca
in ti tu la da “Gê ne se Cons ti tu ci o nal Bra si lei ra”. A pu bli ca- 
ção tem pre fá cio do ju ris ta Mar to nio Mont´Al ver ne Bar- 
re to Li ma, Pós-Dou tor em Di rei to pe la Johann Wolf gang
Go ethe-Uni ver sität Frank furt am Main, Ale ma nha.

O li vro, pu bli ca do pe la Edi to ra CRV, ana li sa, se gun do
o au tor, a ori gem Cons ti tu ci o nal do Bra sil no con tex to
da As sem bleia Cons ti tuin te de 1823 e da Cons ti tui ção
Im pe ri al. Ma no el Va len te lem bra que es ses es pa ços re- 
pre sen ta ram pal cos das dis cus sões, di re tri zes po lí ti cas e
das ques tões ju rí di cas, ati nen tes ao Bra sil da que la épo- 
ca. “É um res ga te his tó ri co a par tir do sur gi men to, no
Bra sil, da ideia cons ti tu ci o nal”, re for ça o ju ris ta.

“Gê ne se Cons ti tu ci o nal Bra si lei ra” mos tra que Ins ti- 
tu tos ju rí di cos con sa gra dos em ou tros paí ses fo ram
adap ta dos pa ra a re a li da de bra si lei ra, dan do ao do cu- 
men to a ca ra do Bra sil que ca re cia de um ins tru men to
cons ti tu ci o nal pró prio e ga ran ti dor de di rei tos e de ve- 
res.  Pa ra es sa obra, so bre a qual se de bru çou nos úl ti- 
mos 10 anos, Ma no el Va len te uti li zou co mo mé to do a
pes qui sa bi bli o grá fi ca e do cu men tal, ado tan do a pers- 
pec ti va da His tó ria.

“Foi um pro ces so lon go de es cri ta por que pro cu rei
ser fi el a to das as ci ta ções e pes qui sas his tó ri cas re a li za- 
das. Ter es se al can ce pa ra a His tó ria foi o mai or de sa fio
pa ra a obra”, ex pli ca.
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